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לקהילת קוראינו שלום וברכה,

הרב קלונימוס קלמן שפירא כתב בספרו "חובת התלמידים": 

"לא די ללמד את הנער רק שחוב עליו לשמוע לקול המחנך ותו לא. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו, שיידע שהוא, 

הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך. עליו הטיל ה' חוב זה לגדל ולחנך את עצמו לעץ גדול, עץ החיים". 

סוגית ה"אחריות ללמידה" מעסיקה מנהיגי חינוך בתקופתנו.

הכרת הלומד בכך שהוא אחראי ללמידתו, מגדלת ומעצימה אותו ובונה אישיות לומדת. זו גם חובה שהטיל ה' על האדם-

לגדל עצמו לעץ החיים.

בגיליון זה של "טיפ ממנו"ף":

מובאים רעיונות לקידום מחויבות אישית )אחריות( ללמידה משמעותית, תוך שימוש בעקרונות שבבסיס שיטת לימוד 

הגמרא.

מוצג מתווה להאצלת סמכויות שמסייע לייעל את עבודת הניהול.

משולב מאמר הסוקר את הסתירות והאתגרים בניהול חינוכי בדורנו.

ובנוסף מופיעות סוגיות חינוכיות לדיון, כגון: המסעות לפולין.

אנו מאחלים לכם המשך עשייה מעצימה
צביה צונץ וצוות מנו"ף

Zvia.zuntz@gmail.com

manof@michlalah.edu :"לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף
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מנהיגות חינוכית בעידן של סתירות   

 - יותר  הרבה  מורכב  יהיה  העתיד  כן,  על  יתר  משולבות.  החלטות  לקבל  הצורך  לפני  המנהל  את  מעמידה  המציאות 

יתווספו פרדוקסים, דילמות ותהליכים ניהוליים וחינוכיים צולבים וסותרים שיציבו אתגרי מנהיגות חדשים ברמה שלא 

היינו רגילים אליה

// מאת: דן ענבר // 

// הד החינוך, 83)4(:52-54  2009 ©  כל הזכויות שמורות להד החינוך //    

מבוא

לפתע התגלה הסוד הגדול: בתי הספר זקוקים למנהלים טובים. 

"מנהל בית הספר הוא התפקיד החשוב ביותר להצלחתו של בית הספר" נכתב במסמך היסוד של מכון אבני ראשה )2008(. 

כדאי אולי להיזכר במה שנכתב כבר לפני 85 שנה: "הידע, התובנה, הרגישות, המיומנות והתכונות של המנהיגות החינוכית 

של  והן  החינוכי  הצוות  של  ההישגיים  הסטנדרטים  ואת  האידיאלים  את  למעשה  מעצים  ספר  בתי  מנהלי  של  והמקצועית 

 .)Cubberley,1923, p.28( התלמידים בבית הספר

עם זאת הממצאים המחקריים המנסים לאשש היגדים אלה הם צנועים ומורכבים. 

ניהול בית הספר היא כ-3% מהשונות  ניתוח מחקרים הסתבר שרבים מהם מראים שהתרומה הנמדדת של  בהתבסס על 

המוסברת של הישגי התלמידים. לכאורה לא הרבה. אך אם נזכור שסך כל התרומה של בית הספר לשונות המוסברת בהישגי 

תלמידים היא כ-Bosker & Witziers, 1996( 10%(   הרי ששילוב בין שני הנתונים פירושו שמשקל הניהול מגיע ל-30% מכל 

התרומה הנמדדת של בית הספר. 

נתון זה מעמיד את הניהול במקום מרכזי יותר, אז מיהו המנהל הראוי של בית הספר?

קיצור תולדות תפיסת הניהול בחינוך

מעמדו וחשיבותו של תפקיד ניהול בית ספר עבר תהפוכות רבות - החל בתפיסת המנהל כראשון המורים ומחנך על, עבור 

בתפיסתו כמנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל חברתי, מארגן מקצועי, מפעיל מערכת, מנהיג הוראתי 

 )instructive leader( וכלה בתפיסה שמתפתחת כיום של מנהיגות חינוכית ומקצועית רחבה.

"המחנך הפילוסוף". המורה הטוב, המורה המצטיין בכושר ביטוי, קיבל את  בתחילת המאה שעברה שלטה התפיסה של 

תפקיד ניהול בית הספר - בלי הכשרה, בלי תואר אקדמי ובלי רישיון ניהול. 

אחר כך התפתחה תפיסת "המחנך היוזם". מעתה המורה הפעיל והנמרץ ביותר, לא הפילוסוף, נבחר לניהול בית הספר - 

ועדיין בלא הכשרה, תואר אקדמי ורישיון ניהול. 

ו"הניהול  העסקי"  "הניהול  הגיעו  ובעקבותיה  המדעי"  "הניהול  גישת  השתלטה  והשלושים,  העשרים  בשנות  כך,  אחר 
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הביצועי". היה זה ניסיון ללמוד ניהול מנקודת מבט של מקצועיות ניהולית, במידה רבה בהשפעת ההתפתחות שחלה בתחום 

חדש - מינהל עסקים. בנקודת זמן זו הופיעו לראשונה קורסים בהכשרת מנהלים. 

מאוחר יותר, משנות השלושים עד שנות החמישים, התפתח מושג של המנהל כ"סוכן חברתי" ו"מתווך חברתי", וההכשרה 

לניהול קיבלה גוון סוציו־מינהלי - תולדת הדומיננטיות של התפיסה הסוציולוגית במחקר החברתי. בעקבות התפתחותה של 

והדגש הושם  ועד ראשית שנות השמונים לערך, בלטה התפיסה הפסיכולוגית,  הפסיכולוגיה החברתית, משנות החמישים 

על "המדען ההתנהגותי". ההכשרות לניהול היו עם דגש על פיתוח הכושר הארגוני והמנהיגות הדמוקרטית - בסיומן קיבלו 

)בארצות הברית( תואר שני ורישיון לניהול. עד אמצע שנות התשעים ההגמוניה הייתה בידי גישה הרואה במנהל בית הספר 

. )Hallinger & Murphy, 1985( ,מנהיג הוראתי

מאמצע שנות התשעים חל שינוי מוחלט בתפיסה של ההכשרה לתפקידי ניהול בחינוך: נותקה הצמידות לתיאוריה ארגונית, 

התנהגותית או פילוסופית דומיננטית אחת; התבטלה השליטה של גישה אחת או ידע מסוג אחד שחייבים לדעת; התגבשה 

תפיסה רחבה של תפקיד הניהול, מעבר למערך מוגדר של מיומנויות יסוד.

אין שיטה אחת ל"ייצור" מנהיגות

הדרוויניסטית, המאמינה  פעיל. התפיסה  באופן  ולטפח  צריך לפתח  חינוכית  מנהיגות  אין מנהיגות חינוכית בייצור המוני. 

"החומר" המתאים  חינוכית צפה מאליה, שהשורדים במערכת, המצליחים לטפס במעלה הסולם ההיררכי, הם  שמנהיגות 

למנהיגות חינוכית, מפתחת פסיביות ארגונית ואזלת ידע בנוגע לפיתוח מנהיגות.

האם יש מקבץ חיוני של תכנים ומיומנויות המייצר כישורי ניהול ומנהיגות שהכרח ללמוד כדי להיות מנהל או מנהיג? 

הספרות הנורמטיבית עמוסה ברשימות של תכנים ומיומנויות שנטען עליהם שהם חייבים להיכלל בתכניות ההכשרה לתפקידי 

ניהול חדשות. אך למרות תהליכי הערכה רבים  ומיומנויות  ומנהיגות חינוכית. כל פרק זמן מביא עמו רשימת תכנים  ניהול 

שהופעלו על תכניות ההכשרה השונות, אין בנמצא מחקר היכול להצביע על עדיפות ברורה וחד־משמעית של מקבץ תכנים 

ומיומנויות שרכישתם היא תנאי הכרחי ומספיק להצלחה ניהולית ומנהיגותית; אין בנמצא שיטה מסוימת להכשרת מנהלים 

ומנהיגים שאפשר לטעון עליה שהיא האפקטיבית ביותר בכל מקום ובכל זמן. הדבר אינו נובע מחולשת מחקרי ההערכה 

או מחולשת תכניות ההכשרה, אלא נגזר ממהות תהליכי ההכשרה לתפקידי ניהול ומנהיגות. תהליכים אלה מציבים גבולות 

פנימיים לכל ניסיון לבחון את מידת האפקטיביות ההשוואתית שלהם. לכן, מבחנה של כל הצעה להכשרה לתפקידי ניהול או 

מנהיגות לבתי ספר צריכה להיבחן על פי הגיונה הפנימי, ההקשר המקצועי שלה והדרישות הייחודיות של המערכת החינוכית 

שבה היא מוצעת.

בין שימור לחידוש

בכל פעילות ארגונית מובלעת הדילמה של שינוי הבא לחדש לעומת שימור ודאגה ליציבות. כל החלטה, ובעיקר זו הנוגעת 

לשינוי וחידוש, פותחת לפני הארגון סיכוי חדש אך גם חושפת אותו לסיכון. שילוב שני הצירים )שינוי־יציבות; סיכוי־סיכון( יכול 

לשמש אותנו כמסגרת מושגית לארבעה טיפוסי מנהיגות וניהול )ראו תרשים(.
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אוריינטציות  יוצרות  בעת  בה  אך  והמנהיגותית,  הניהולית  הגישות,  שתי  את  שונות  בדרגות  משלבות  האוריינטציות  ארבע 

יצירת החזון של בית הספר. זאת התנהגות הממוקדת  ובראשונה את  מנהיגות מאתגרת מדגישה בראש  הפעלה לעצמן. 

בהרחבת הסיכוי היוצרת כל הזמן אתגרים חדשים. מנהיגות מאפשרת היא מנהיגות פתוחה ורגישה לאפשרויות מזדמנות, אך 

דואגת לצמצם את הסיכון; היא אינה רואה בשינוי מטרה, אך מתייחסת אליו כאפשרות. מנהיגות פותרת ממוקדת בפתירת 

בעיות, בראיית הסיכוי של בית הספר בהתמודדות עם הבעיות ולא בהתעלמות או התחמקות מהן. פתירת הבעיות תהיה מתוך 

אוריינטציה של שמירה על יציבות בית הספר והיחסים שבו. המנהיגות המשמרת דואגת לשלמות בית הספר, מצמצמת את 

הסיכונים המתעוררים ודואגת לתהליכי עבודה יציבים, לבהירות, ליחסי עבודה תקינים, לתרבות של שיתוף פעולה ורגיעה.

ההבחנה בין ארבעת טיפוסי המנהיגות היא כמובן מושגית; המציאות מורכבת הרבה יותר. בפועל אין מצבים טהורים. המציאות 

מעמידה את המנהל לפני הצורך לקבל החלטות משולבות. יתר על כן, העתיד יהיה מורכב הרבה יותר - יתווספו פרדוקסים, 

דילמות ותהליכים ניהוליים וחינוכיים צולבים וסותרים שיציבו אתגרי מנהיגות חדשים ברמה שלא היינו רגילים אליה. האתגרים 
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הללו יגיחו מתוך שבעה מצבים צפויים:

אוטונומיה בלא מונופול: בית הספר צפוי לקבל מעמד הרבה יותר עצמאי וחשוב בחברה, אך בד בבד הוא צפוי לאבד את 

המונופול על הידע וההכשרה. מצד אחד בית הספר יתחזק כגוף אוטונומי, אך מצד אחר הוא יאבד את המונופול על הקניית 

ידע.

רבה מהמסגרות הממלכתיות  במידה  להשתחרר  צפוי  אמנם  הספר  בית  אוטונומיה מתוך מאבק ללגיטימציה ומקורות: 

ולזכות באוטונומיה רבה יותר, אך היחלשות המעטפת הממלכתית המגנה עליו מפני לחצים חיצוניים תחייב כל בית הספר 

לעמוד כמעט בעצמו מול לחצים צולבים ולהיאבק על הלגיטימציה החינוכית שלו ועל חלק נכבד מגיוס המקורות.

גיוון מתוך התמחות:  בית הספר שיידרש לגייס יותר מקורות בצורה עצמאית יצטרך לעמוד בתחרות עם גורמי שוק פרטיים 

וציבוריים, ללמוד את התנהגות השוק ולהגיב עליה. תהליכים אלה יחשפו אותו לדרישה לממש ציפיות חברתיות מוגדרות. דבר 

זה יחשוף את בית הספר ללחצים צולבים: מצד אחד הוא יידרש לתת מענה לתביעות חברתיות מגוונות, ומצד אחר הוא ייחשף 

בו בזמן לדרישה להתמחות - לספק את הרמה הגבוהה ביותר האפשרית בתחומים שונים.

עקרון השונות בלמידה, הרעיון שתלמידים שונים זקוקים לתהליכי למידה שונים, לא  טכנולוגיה המונית והוראה יחידנית: 

ישתנה עם הפעלת הטכנולוגיה החינוכית. אמנם הטכנולוגיה החינוכית תאפשר פיתוח תכניות לימוד כלל־לאומיות, או אפילו 

רב־לאומיות, מתוך מגוון רב של תכנים ורמות, אך אין תחליף ללמידה הדיאלוגית, לדיון בין־אישי וקבוצתי. החשש הוא שהלמידה 

הדיגיטלית תהיה להמונים והלמידה הדיאלוגית תהיה ליחידים בעלי יכולת - מחשב אנלוגי לעניים; לימוד דיאלוגי לעשירים.

מסמכות בירוקרטית למנהיגות: המעבר מסמכות בירוקרטית לאוטונומיה בלא מונופול תוך כדי מאבק ללגיטימציה מחייב 

מעבר מניהול בית הספר על בסיס לגיטימציה בירוקרטית־היררכית לניהול על בסיס עוצמה מנהיגותית ומקצועית.

מניהול תקין לאתיקה מקצועית: המעבר מניהול בירוקרטי למנהיגות מקצועית הוא מעבר מפעילות המצדיקה את עצמה 

באמצעות ניהול תקין ועמידה בסטנדרטים לפעילות המצדיקה את עצמה באמצעות קבלת אחריות אישית והתנהלות על פי 

קודים אתיים ומקצועיים )ענבר, 1983(.

לחיות עם אוקסימורון

המציאות החינוכית העכשוויות ובעיקר המציאות החינוכית הבאה עלינו לטובה מביאה עמה את הצורך להתמודד עם דילמות 

ובחירה בין ערכים ראויים. אך ההבחנה בין "הנכון" ו"הלא נכון" הולכת ומתמסמסת. בנסיבות כאלה עלינו ללמוד לחיות עם 

אוקסימורונים; ללמוד לחשוב "באוקסימורונית" - ללמוד לחשוב בצורה דיאלקטית, להבין את הסתירות ולחיות אתן. עלינו 

לחתור למנהיגות שאלה תכונותיה:

גמישות יציבה: בית הספר הוא ארגון בעל מנגנון פנימי הדוחף להבניה. היכולת לפעול בתוך מערכת ארגונית כזאת היא אחד 

האתגרים של מנהיגות בית הספר, אך כניעה למערך הארגוני הממוסד ונכונות לקבל אותו כמערכת אילוצים שיש לפעול 

בתוכה בלי שיקול דעת עצמאי ובלי דרגות חופש מנציחה גבול נמוך להצלחה. נדרשת אפוא מנהיגות המביאה לפריצת דרך 

ודרכי פעולה חדשות החורגות מהמבנה הארגוני  בתפיסת הגבולות של בית הספר, מנהיגות המעמידה אפשרויות חשיבה 

מחייבת  ספר  בית  הפעלת  יציבות.  על  הנשענים  טווח  ארוכי  תהליכים  הם  ולימוד  חינוך  זאת  עם  הספר.  בית  של  הקשיח 

התייחסות לאלפי פרטים אפורים, יומיומיים מצטברים, ולא רק להברקות הנוצצות של מנהיגות. שיטתיות עקבית היא אחד 
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היסודות של העבודה החינוכית.

העזה אחראית: כל פעילות אנושית משוקעת באי־ודאות וחינוך, שתהליכי שינוי הם חלק מהותי שלו, לא כל שכן. מנקודת 

מבט זו, הניהול החינוכי הוא רצף של ניסויים. כדי לקבל החלטות בעלות משמעות במצב כזה יש צורך בהעזה. עם זאת הזכות 

לטעות מוגבלת שכן את המחיר ישלמו התלמידים. לכן צריך מידה רבה של אחריות בתהליך ההחלטה, אולם מידה רבה מדי 

של אחריות עלולה לשתק את כושר ההחלטה. מנהיגות חינוכית זקוקה אפוא להעזה אחראית.

יצירתיות משמרת: האי־ודאות המשוקעת בהחלטות חינוכיות וחרדת אחריות עלולות לגרום להעדפה ברורה של פתרונות 

נוסחה לשמרנות חינוכית  זו  והיצירתיות. אולם  והחלטות שעבדו טוב בעבר, כלומר להעדיף את הניסיון על חשבון היוזמה 

וארגונית; צריך אפוא יצירתיות משמרת.

רציונליות ספונטנית: הניהול מבוסס על רצף פעולות המשתלבות למארג אחד. הרצף הזה מבוסס על רציונליות סיבתיות - 

כל צעד מבוסס על תוצאות המהלך הקודם. אבל המציאות החינוכית והניהולית מורכבת הרבה יותר. הפתעות הן חלק בלתי 

נפרד מהמציאות החינוכית־ניהולית. הפתעות אלה דורשות תגובה מהירה שאינה מתוכננת מראש, כלומר ספונטניות. עם זאת 

ספונטניות יתר עלולה לערער את תחושת הביטחון ביציבות הארגונית ובהמשכיות החינוכית.

והניהול החינוכיים, אלא לאפיין את המורכבות של הניהול  איני מבקש למפות את כל האוקסימורונים שבבסיס המנהיגות 

והמנהיגות החינוכיים בימינו. השילוב של שני מושגים סותרים לכלל מושג אחד )אוקסימורון( אינו רומז על פשרה בין שני 

המושגים, אלא על הולדת מושג חדש בעל משמעות חדשה ומורכבת. האתגר של הניהול והמנהיגות בתחום החינוך הוא להבין 

וליישם את המשמעויות החדשות הללו. 
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האצלה – כלי עזר ניהולי

"מומחים"  לשתף  החלטות,  בקבלת  במדיניות,  במטרות,  לעסוק  למנהל  מאפשרת  משימות  ו/או  תפקידים  האצלת 

נוספים, לייעל את עבודת הניהול, לגוון, לרענון ולהתחדש. האצלה מחזקת את מעמד המנהל, יוצרת אהדה ואף תורמת 

/ משימה,  להבהיר מחדש את רמת הציפיות של הממונה  בעקיפין לתדמית ושיווק. מקובל, כאשר מאצילים תפקיד 

מהמואצל

// מאת: שייקה שפירא // 

 // http://www.nihul.com  -עפ"י מאיר לירז //

להלן רשימה חלקית. בדוק באיזו מידה הנושאים הרשומים להלן עשויים לסייע לך בעבודתך השוטפת:

האם הינך  מודע לצורך להגדיר את רמת ההאצלה על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

• המואצל מתבקש רק לאסוף נתונים או עובדות.	

• המואצל מתבקש להציע מספר חלופות / הצעות – אולם הבחירה תעשה על ידי המנהל.	

• המואצל מתבקש להכין תוכנית ביצועית אותה הוא יבצע – אולם בכפוף לאישור המנהל.	

• המואצל מתבקש רק לעדכן את המנהל בתוצאות ובתפוקות.	

האם הינך מקפיד בתהליך ההאצלה על הפעילויות הבאות:

• בחירת מועמד לתפקיד בגין כישוריו ולא מתוך שיקולים "זרים".	

• בחירת מועמד שיכול לקחת אחריות ולהפעיל סמכות.	

• בחירת מועמד שיש לו הבנה ויכולת ביצוע.	

• פירוט מפורט של התפקיד / המשימה.	

• קביעת מטרות  - בנות השגה.	

• הגדרת תחומים / נושאים שבסמכות הכפוף, ובאילו תחומים יהיה עליו לערוך התייעצות מוקדמת.	

• הגדרת רמת האצלה.	

• קביעת דרכי תקשורת ביניכם, תדירות של מפגשי משוב וכו'.	

• קביעת תאריכי יעד בנושאים הכרחיים.	

• הצעת תמיכה, ליווי, גורמי סיוע, שותפים.	

https://www.bizmove.com/nihul/
https://www.bizmove.com/nihul/
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האם הנך מודע שלא להאציל  מלכתחילה תפקיד / משימה הקשורים ל:

• קביעת חזון / מדיניות כוללת.	

• הופעות ומשימות טקסיות.	

• פיטורי מורה / עובד.	

• מפגשים מסוימים עם גורמי חוץ.	

האצלה לא מוצלחת תיבחן על ידך בהתייחסות להיגדים הבאים:

מבחינת המאציל

• אתה מרבה לקחת עבודה הביתה.	

• הינך עוסק בעיקר בשוטף.	

• אתה מבצע עבודות שמוטלות על המואצל.	

• אתה מתקשה לסיים משימה בתאריך היעד.	

• אתה נותן פקודות.	

• אינך נותן אמון במואצל.	

• קשה לך לקבל רעיונות חדשים.	

• קיים פער בין המטרות לבין היעדים.	

• המואצל מרחיק לכת.	

• אין לך זמן לעסוק בתכנון וחשיבה.	

מבחינת המואצל:

• המטרות והמשימות לא ברורות.	

• מסרב לקבל החלטה כלשהי מבלי להתייעץ קודם לכן עם המנהל.	

• המנהל מתערב במהלכים בצורה מוגזמת.	

• חורג מסמכותו באופן קבוע.	

• מחזיר למנהל תוצאות חלקיות.	

• יש צורך להזכיר לו לעיתים קרובות.	

• הצוות עוקף את הנאצל.	
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• החלטותיו לא מיושמות ע"י הצוות.	

• המנהל עוקף את המואצל )או הפרעות מצידו(.	

מבחינה מערכתית בית ספרית:

• בלבול בנוגע להגדרת תפקיד ותחומי אחריות.                      	

• מבנה ארגוני לא ברור.	

• הצוות לא מכיר בסמכות הנאצל.	

• אין מעקב ומשוב.	

• ביה"ס מתפקד גרוע כאשר המנהל נעדר.	

• משימות חשובות נופלות "בין הכיסאות".	

• אין תפוקות  )או שיש תוצאות חלקיות(.	

• פער בין התוצאות ליעדים.	

• ביה"ס שוקט אל שמריו, אין שינויים ורעננות.                  	

• אין תקשורת, מידע שוטף ותיאום בין מוקדים שונים.   	
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כיצד מנהלים תחקיר? 

כשמתחילים לשלוט במיומנות )הנרכשת( של ניהול תחקיר אפקטיבי – מבינים את העוצמה הארגונית שלו

 // מאת: מיכאל שורץ-יועץ אירגוני ומנחה סדנאות למנהלים //

 // לקישור למאמר – לחץ כאן //

תחקיר הוא בחינה מדוקדקת של ביצוע פעולה מול המטרה ותוצאותיה על מנת להפיק לקחים משמעותיים שיישומם ישפר 

את ביצועי הארגון.

תחקיר הוא הזדמנות!

הזדמנות להשיג תובנות חדשות ברמה האישית, הצוותית והארגונית. תובנות אלו מסייעות לשפר את הביצועים בעתיד ולסייע 

בהצלחה. תחקיר הוא תנאי הכרחי לארגון לומד ששומר על מגמת שיפור מתמיד.

תחקיר אינו חקירה!

הדגש בתחקיר הוא הפקת לקחים ברמה הארגונית על מנת להשתפר, ולא בהפניית אצבע מאשימה כלפי אדם או יחידה 

ארגונית.

הארגון יכול ללמוד לא רק מכשלונות, כלומר איך להימנע מהם, אלא גם מהצלחות. מכל הצלחה נרצה ללמוד איך לשמר 

אותה באופן עקבי בעתיד.

מתי מתחקרים?

באופן כללי ניתן לבצע תחקיר בתום כל פעילות על מנת ללמוד ממנה.

באופן יותר מעשי, אפשר להתמקד רק בפעילויות משמעויות כגון:

פעילויות לא שגרתיות שהיוו אתגר מיוחד עבור הארגון.. 1

פעילויות שהסתיימו בתוצאה שלילית ביותר.. 2

פעילויות שהסתיימו בתוצאה חיובית ביותר.. 3

פעילויות שהיו מעורבים בהן בעלי תפקידים חדשים. תהליך התחקיר עצמו מהווה דרך נוספת להטמיע את נושאי . 4

ההכשרה שלהם.

גם אם מדובר בפעילות רגילה, אך קיימת תחושת בטן שיש מה ללמוד מהפעילות הזו – כדאי לתחקר.

כשמדובר בפעילות ארוכה, כגון פרויקטים ארוכים, מומלץ לבצע תחקירים גם תוך כדי הפעילות. למשל, באבני דרך מרכזיות 

ולא רק  יהיה להספיק להפיק לקחים גם להמשך הפעילות עצמה,  ניתן  וגם  יהיו "טריות",  בפרויקט. כך העובדות שנאסוף 

לפעילויות בעתיד.

https://t2m.io/vLAfYUiV
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tipuch194.doc
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שלבי התחקיר:

הגדרת מטרת התחקיר והנושאים להתמקדות. . 1

כל פעילות מורכבת מהרבה גורמים, ולכן חשוב להחליט מראש מה מתחקרים על מנת למקד את השלבים הבאים. 

למשל, האם מתחקרים את שיתוף הפעולה בין הגורמים המעורבים? האם מתחקרים פערי ביצוע מול תכנון? האם 

מתחקרים קבלת החלטות? התאמתה של הטכנולוגיה? שלבים ספציפיים בפרויקט? וכד'.

ניתן כמובן לקבוע מספר מוקדים לתחקור.

תיאור עובדתי של האירועים.. 2

שלב זה מכיל איסוף נתונים "יבשים" על השתלשלות האירועים והתוצאות בפועל. בשלב זה יש להימנע מאמירות 

שיפוטיות או הסקת מסקנות. רצוי לגבש הסכמה רחבה על העובדות ולהסתמך על ממצאים אובייקטיביים: תכתובות 

מייל, סיכומי דיונים, תוצאות של משימות וכו'.

סימון פערים ו/או נקודות הצלחה.. 3

לאחר שיש לנו את התיאור העובדתי, ניתן להתחיל לסמן פערים. פער מוגדר כ"הבדל בין המצוי לרצוי". כלומר: מה 

היה צריך לקרות אחרת?

לחילופין, ניתן לזהות בשלב זה אירועים שהיוו נקודות הצלחה משמעותיות בפעילות.

בחינת סיבות השורש לפערים. . 4

על מנת להבין מה גרם לפער חשוב להתאמץ לרדת לשורש העניין. השאלה המובילה היא "למה", "למה הפער הזה 

קיים?". רצוי להמשיך לשאול עוד ועוד )"לחפור"( עד שמגיעים לסיבת שורש מספיק עמוקה, שאם נטפל בה – נוכל 

באמת להשתפר. אסור להסתפק בתשובות חפוזות. למשל, תשובה כמו: "העובד לא היה מיומן בסוג כזה של פעילות" 

היא אולי נכונה ופשוטה אבל לא מספיק טובה. נשאל את עצמנו: "למה הוא לא היה מיומן? למה דווקא הוא נבחר 

למשימה?". ייתכן ונגלה פערים מהותיים בהכשרת העובדים או בקבלת החלטות.

באופן דומה, צריך להבין מה היו סיבות השורש להצלחה, כדי שנוכל לשחזר אותה בעתיד.

הפקת לקחים ופעולות לביצוע.. 5

בשלב הזה אנו מסכמים את מה שלמדנו מהתחקיר: "מה צריך לעשות כדי להבטיח הצלחה גדולה יותר בפעמים 

הבאות?" כלומר, כיצד נוודא שהפערים לא יחזרו על עצמם, וכיצד לוודא שנוכל לשחזר את נקודות ההצלחה בפעמים 

הבאות.
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הרבה תחקירים מסתיימים ב"מסקנות ולקחים". אני מעדיף את המושג: "פעולות לביצוע". זה מניע לפעולה מוחשית!

יתרה מזאת, לקחים שלא מתורגמים לשינוי בתהליכים – סופם שלא יתקיימו. ולצערי, ראיתי יותר מדי תחקירים    

שנוהלו נכון אך המנהלים נכשלו ביישום הלקחים.  

בתום התחקיר, כדאי להפיצו בקרב כל הגורמים הרלוונטיים ולתעד אותו במקום נגיש וידוע.  

לסיכום,

כשמנהלים תחקירים נכון – ניתן להפיק מהם תועלת רבה. 

איכות ניהול התחקיר תימדד פעמיים:

פעם בסיום התחקיר: האם הוסקו מסקנות איכותיות, שהתבססו על מירב הנתונים הרלוונטיים?. 1

פעם שניה לאחר מספר חודשים ואפילו שנים: האם המסקנות שהופקו אכן שיפרו את ביצועי הארגון בטווח הבינוני . 2

והארוך?

כשיש רצון-מוצאים את הדרך
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למה לנסוע לפולין?

למרות שמסע השורשים של בתי חיזק את כלכלתם של אותם אנשים שרצו לחסל אותנו, זה היה שווה

// מאת: גליה ברי //

// http://www.aish.co.il/ci/s/48853392.html?s=raw // 

כולנו שמחנו כשבתי התקבלה ללימודי הסמינר... עד שגיליתי שתוכנית הלימודים כוללת מסע לפולין.

כל משפחתו של בעלי, להוציא את הוריו, סבתו אם-אמו ובן דודו, נרצחה במלחמת העולם השנייה. כולם חוץ מסבתו )שנורתה 

ונהרגה כשניסתה להימלט ולחצות את הגבול( נשלחו למחנות מוות בפולין. אני יודעת שהאנטישמיות בפולין נמשכת ומעולם 

לא פסקה, ולא יכולתי לסבול את המחשבה שטיול כזה יתמוך בכלכלתם של אותם אנשים שרצו שנמות, וממשיכים לרצות 

בכך עד ליום הזה.

שוחחתי ארוכות עם יהודים שהשתתפו במסעות לפולין. אחד הדברים שהשפיע עליי במיוחד היה, ששמעתי את הרב פסח 

קראהן מספר על התנסותו האישית שם, כשהדריך מסע של בני ישיבה למזרח אירופה. אבל בכל זאת לא הייתי שלמה עם 

ואנחנו  ופגועה לא מעט מהמחשבה שהבת שלי "מאולצת" לקחת חלק במסע,  עצמי, חשתי חסרת מנוחה, לא משוכנעת 

ההורים מוכרחים לתמוך בזה, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה רגשית )למרות שהמסע סובסד באופן ניכר הודות לתורם נדיב(.

בתקופה הקרה ביותר בחורף, יצאו בתי ו-180 נערות נוספות מישראל לפולין. הן פתחו את מסען בביקור בישיבתו של הרב 

מאיר שפירא בלובלין, בזמן סיום הש"ס העולמי )סיום סבב לימוד של הגמרא, אירוע המתרחש אחת לשבע שנים(. לובלין היא 

המקום שבו פתח הרב מאיר שפירא בתוכנית לימוד "הדף היומי" – דף גמרא ליום, שאותו לומדים מאות אלפי יהודים ברחבי 

העולם. הן עלו גם על קברה של שרה שנירר, מייסדת מערכת החינוך של בית יעקב לבנות, בקרקא, ביום השנה למותה. הן 

ביקרו בישיבות-לשעבר וגם במחנות מוות. היו להן מדריכים נהדרים, כולל הרב חנוך טלר, שכושר ההבעה שלו עורר לחיים 

את ההיסטוריה ואת חיי השטעטל – העיירה היהודית.

כצפוי, גם האנטישמיות הייתה חיה ונושמת. כאשר התכנסה הקבוצה בבית כנסת ישן, הקיפו כמה צעירים פולניים את המבנה 

מבחוץ והציצו דרך החלונות, מקללים ומעבירים את ידיהם על צווארם, כאילו חותכים אותו בסכין, ואז מצביעים על הנערות 

ושוב. המארגנים  ירו בהן. הנערות הוטרדו שוב  וכאילו  'אקדח'  פולנים מאצבעותיהם  יצרו  בפנים. בהתכנסות בעיר אחרת, 

הדריכו אותן לא להסתובב בקבוצות בערים הקטנות ובכפרים הפולניים, כדי לא למשוך אליהן תשומת לב מיותרת; שחייהן 

לא יעמדו בסכנה.

ועדיין, בלטו מאוד שני דברים.

יהודי השטעטל שלפני המלחמה היו עניים וחיו בתנאים פרימיטיביים. לעתים קרובות לא היה להם חשמל, לא מים זורמים, לא 

צנרת ביתית; הרחובות לא היו מרוצפים ובוצניים והאוכל בלתי מספק. אבל בית הכנסת היה מרכז הקהילה, והכסף שהאזרחים 

השקיעו כדי לפאר ולתחזק אותו, מראה עד כמה הוא היה חשוב להם ומה הייתה משמעותו בעיניהם.

ִּבִתי ֵהִעירה, שבזבוז להשתמש בסרט צילום צבעוני כשמצלמים את פולין בחורף, מכיוון שהכול שם אפור ושחור. אבל גם 

באזורי הכפר האפורים – שמיים אפורים, בניינים אפורים )והמון מסבאות( וחיים אפורים – זהרו אותם בתי כנסת, ששוחזרו 

בנאמנות היסטורית על ידי ארגונים יהודיים, כמו אבני חן יקרות. רבים מהם עוטרו בעיטורים שצוירו ביד אומן בצבעים בהירים, 

מוארים על ידי פתחי אור, ממורקים ומעוטרים בפיתוחי עץ מדהימים.

http://www.aish.co.il/ci/s/48853392.html?s=raw
http://www.aish.co.il/ci/s/48853392.html?s=raw
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למרות עוניים המדכא, ליהודי פולין היה סדר עדיפויות ברור, ובתי הכנסת והישיבות שלהם היו עמוד התווך של קיומם הפיזי 

והרוחני.

כשעמדה בתי ליד גדר התיל של מחנה המוות, היא חשבה, "למה להמשיך? מה נתן ליהודים הפולנים האלה את הרצון לחיות?"

החיים בפולין, עם המחסור הגשמי והאנטישמיות, היו אתגר-קיום מתמיד. אפילו לפני המלחמה היו שם רעב, מחלות, ופוגרומים. 

והחמירו עד לנקודת השפל האיומה  יהודי בסביבה כזאת? התנאים ה"נורמאליים" האלה הלכו  ירצה להיות  למה שמישהו 

בשואה, שבה נשאה האכזריות ראש: פחד, מכות, עינויים, רעב ומוות של הורים וילדים הפכו ל"נורמה" החדשה.

כשעמדה בתי ליד גדר התיל של מחנה המוות, היא חשבה, "למה להמשיך? מה נתן ליהודים הפולנים האלה את הרצון לחיות? 

למה הם נאבקו נואשות לשרוד במחנות? ואפילו אם הם הצליחו לחיות, לשם מה? אל מה היה להם לחזור? אל אותה שנאה 

ופחד וסכנה ומחסור, רק הפעם בלי כל היקרים להם?"

ואז היא חשבה על אותם בתי כנסת יפהפיים ומטופחים בעיירות, על המשפחה שלה, ועל האחיינים והאחייניות שלה, שקמו 

מתוך האפר הזה של מחנות המוות.

מאז שהיא ילדה קטנה, היא למדה פרקי אבות בבית הספר: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע; ויהושע לזקנים; וזקנים 

לנביאים; ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה..."

בעומדה לצד גדר התיל, התעוררו מילות המשנה לחיים. יהודי פולין, ויהודים לאורך ההיסטוריה, לא משנה כמה קודר היה 

מצבם, נלחמו בכל כוחם לשרוד. לא למענם, אלא למען עם ישראל. היא הבינה בבהירות חדשה: "אני חשובה. התמונה הקטנה 

הזאת של המחנה אולי נראית גרוע, אולי גם בחיי יש מצבים שנראים גרוע, אבל אני חלק מתמונה הרבה יותר גדולה וחשובה. 

אני חוליה בשרשרת האדירה הזאת. למרות הפיתוי לקטוע את השרשרת במשך ההיסטוריה, מתוך שנאה או התבוללות, 

למרות כל הסיבות, מוטל עליי להמשיך ולדאוג שהשרשרת הזאת תימשך בלי נתק."

אני עדיין מרגישה לא נוח עם הרעיון של יציאה נרחבת לבית הקברות שמהווה היום פולין. אני אפילו לא שוקלת מסע משלי 

לשם. אבל בזמנים ההולכים וקשים בדורנו, בתי יודעת היום למה היא כאן, מתוך תחושת שכנוע מחודשת.

לכן נסעה בתי לפולין.

נקודות לדיון בישיבת מורים ובשעת מחנך )בתיכוניים(

בישיבת הנהלה או מורים:

• מי קבע בבית ספרנו את ההחלטה על קיום/אי קיום מסעות לפולין? )הנהלה, צוות המורים, הורים, מועצת 	

התלמידים(

• האם עלינו לשנות החלטה זו או להשאירה כפי שהיא?	

• במידה ומקיימים בבית הספר מסע לפולין, האם על המוסד לסייע לתלמידים שנבצר מהם לעמוד בעלותו הגבוהה?	

• באילו גילאים מתאים לקיים את המסע ובאיזו עונה בשנה?	

• האם מתקיים תהליך הכנה יסודי ומעמיק לתלמידים קודם היציאה?	
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• האם קיים מסע חלופי בארץ לתלמידים שאינם יוצאים לפולין?	

מה הם הדגשים שאנו מעוניינים להתמקד בהם במסע: הרס וחורבן או גם עושר החיים היהודיים בגלות – בתקופות שקדמו 

לשואה?

בשעת מחנך:

• מוצע להעלות את הנושא לדיון אמיתי בכיתה, בעד ונגד, ולהציע לתלמידים להעלות את עמדותיהם בשאלה, 	

מבחינה שכלית, רגשית ומעשית.

עיקר החינוך למידות טובות הוא על ידי עצם 

האישיות של המחנך
)הרב שלמה אבינר(
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מעשה בסוסה

 // מל"י //

במקום רחוק, בין שדות וכרמים חיה משפחה עם המון סוסים.

ביום בהיר אחד, ללא כל התרעה, ברחה סוסה מהחווה, נעלמה כלא הייתה.

כאשר הבחין הבעלים בהעדרה של הסוסה, כבר הייתה החווה בשכנים עמוסה,

צקצקו השכנים בלשונותיהם כאות צער, והמליצו לשכנם להגביהה את השער.

ענה הבעלים בקול חרישי:

 "קשה לי עדיין לדעת אם זה טוב או רע, מה שקרה"

הביטו בו השכנים ולא הבינו - איך זה טוב? לא קרוב אפילו.

"אולי הוא ירד מדעתו", כך חשבו, "תיכף הוא יבין שזה רע", מלמלו.

 

ביום שאחרי, השמיים כחולים, חזרה הסוסה לחווה עם עוד עשרה נוספים.

כולם חסונים ובוהקים בשלל צבעים - כתום, ערמוני ועוד כמה לבנים.

סוסי פרא שלחופש נולדו, אושר אמיתי של הטבע חוו.

ראו זאת השכנים ומיד קראו: "חזרה הסוסה, עם עוד עשרה כמותם לא נראו!

מזל שלא הגבהת את הגדר, אחרת שלל כזה לא היה חוזר".

בפנים ללא תנועה אמר הבעלים:

 "קשה לי עדיין לדעת אם זה טוב או רע, מה שקרה".

לא הבינו השכנים מה פשר התגובה, "איך דבר שכזה יכול להיות רע?"

מיד צחקו עליו השכנים, חשבו שהוא עובד עליהם ואומר דברים לא רציניים.

ללא תגובה הוא חזר שנית:

 "קשה לי עדיין לדעת אם זה טוב או רע, מה שקרה".

בשקט הסתובב הוא וחזר לביתו, בעוד השכנים בטוחים שהוא יצא מדעתו.

החליטו לעזוב את שטחו וקבעו שממחר, איתו לא מדברים, זה אדם מוזר.

 

מספר ימים לאחר המקרה, בעודם עובדים, השכנים, בלב השדה.

מציצים ומלחששים הם על בעל הסוסה ולא מחליפים איתו אפילו מילה.

מביטים בבנו משחק בדילוגים, מנסה לעלות על הסוסה במאמצים רבים.

הוא ניסה שוב שוב ולבסוף 'בום! טרח! הילד את רגלו שבר ואת ידו מעך.

הוא צרח בקול גדול, זה כאב לו מאוד: "איך דבר כזה קרה לי, איך יכולתי למעוד?"

מיד רצו אליו השכנים ואביו מיהר גם הוא: "אוי ואבוי מה שקרה לילד", כולם קראו.

הנהן האב בראשו ואמר,

 "קשה לי עדיין לדעת אם זה טוב או רע, מה שקרה".

כעסו השכנים על המשפט שאמר: "הוא אדם רע, הוא לא רק מוזר".
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שבוע אחרי, נשמע קול כרוז: " יוצאים למלחמה, כל הגברים לארוז!"

קטנים וגדולים, חזקים וחלשים - כל הגברים עמדו בשורות, חוששים.

כולם גוייסו מלבד אחד, בנו של בעל הסוסה ששבר רגל ויד.

מספר החללים היה כה עצום, בעיירה חג כאב של שכול עגום.

בנו של בעל הסוסה על החווה שמר היטב, סוסים רבים נולדו בזמן כאב.

מאז ועד עתה, הוא חי חיים ארוכים עם השאלה – "מה היה אז טוב, ומה היה אז רע"...

נקודות לדיון בישיבת מורים ושעת מחנך:

• חשיבות ההימנעות משיפוט וחוות דעת חפוזים על תלמידים, על אנשים בכלל ועל התרחשויות.	

• דרכים להכחדת תופעת ה"חרם" על תלמיד בכיתה.	

• הפנמת המסר שאנשים שונים מפרשים התרחשויות שונות בצורות סובייקטיביות שונות.	

• הסיפור עשוי לשמש פתיח לשיעורים העוסקים בערכים: 	

| לימוד זכות על הזולת. 

| חשיבה חיובית.

| אמונה בבורא העולם שהעולם מתנהל ומכוון על ידו לטובה.
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בחור חזק

לפעמים, בשביל להיות מוג לב דרוש הרבה אומץ

// מאת: זוהרת כהן // 

// http://www.aish.co.il/c/insight/48856872.html // 

הוא היה הבחור החזק בשכונה, בכיתה, בבית הספר, ובעיר.

היה לו כוח, הייתה לו קשיחות.

הוא ידע לארגן דברים, לתפעל אנשים ולהזיז תהליכים.

כשהוא היה מדבר - כולם היו שותקים.

כשהוא היה נכנס - כולם היו עומדים.

אמרו שהוא נולד מנהיג,

ועדיין... בפנים הרגיש כמו ילד קטן שהתבגר ללא עת.

הוא לא רצה להיות מי שהוא,

הוא לא אהב להיות מי שהוא.

כבר היה נמאס לו להיות "האיש החזק"

הוא גם רצה לבכות לפעמים.

הוא היה מראה לכולם שהוא יכול להסתדר לבד,

כשבעצם, כל-כך רצה לשתף אנשים במה שעובר עליו, 

להכניס אותם לחייו,

אבל הוא לא יכול היה, לא כשהוא "הבוס"

אסור היה לו להיות חלש, להיות נזקק, להיות נצרך.

הוא רצה להשליך הכול,

להגיד לכולם שיפסיקו להתייחם אליו כמו אל סופרמן,

שיפסיקו לפחד ממנו, כי הוא הכי פחדן.

אבל לפעמים, בשביל להיות מוג לב דרוש הרבה אומץ.

הוא פחד לקום יום אחד ולגלות שהוא כבר לא נערץ יותר.

הוא התרגל לתשואות ההמונים, ולא ידע מה יעשה בלעדיהם.

הוא התרגל לכבוד, להערכה, להערצה - ולא ידע אם הוא באמת ראוי לה.

האם אוהבים אותו כי הוא מצחיק? משעשע?

כי יש לו מסכה של ביטחון עצמי?

הרי בפועל חוץ מקסם אישי באמת שאין לו הרבה.

הוא הקרין סמכות - אבל התנהג כפי שתיאר לעצמו שהיו רוצים שיתנהג.

אמר את מה שחשב שהם יהיו רוצים לשמוע.

הוא היה "החזק", אבל נמאס לו.

אז יום אחד הוא בכה.

כשהם שאלו אותו "למה אתה בוכה?"

http://www.aish.co.il/c/insight/48856872.html
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הוא ענה "ולמה אתם לא בוכים?"

"כי יש לנו אותך", אמרו "טוב, אז זה בדיוק מה שאין לי", השיב.

נקודות לדיון בישיבת מורים

• המורה כמנהיג: תחושות ומחשבות של "הבחור החזק" איתן מזדהים מורי הצוות/מנהל?	

• האם נכון ועד כמה לחשוף את רגשות המורה/מנהל בפני תלמידיו? עמיתיו? הממונים עליו?	

• בירור וריענון המבנה הארגוני בבית הספר: האם יש מדריך/מנחה/יועץ לכל מורה, המלווה אותו בתהליך העבודה.	

• המסכות שלנו כמורים-עמיתים: התדמית החיצונית שאנו משדרים – לעומת הדימוי העצמי האמיתי - כיצד לצמצם 	

פערים?

• למנהל: הזדמנות לבדיקה עצמית עד כמה אני "הבחור החזק" שהמורים זקוקים להישען עליו? היש לי אומץ לבדוק 	

זאת למשל, באמצעות שאלון או סקר פנימי? האדע להפיק לקחים? מי "הבחור החזק" שלי?

קטעי מנו"ף לדיון

הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד 

היא ליצור אותו
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חדשנות ויצירתיות בחינוך? בגמרא עושים את זה כבר מאות שנים

מתברר שממסורת שמתקיימת מאות שנים ניתן ללמוד עקרונות הוראה חדשנים שמתאימים ללומד במאה ה-21

// מאת: אהד נתנזן //

 // https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-256341 //

"היהודים ידועים בזכות הזכיות הרבות שלהם בפרסי נובל. יש לכם יותר מ-200 אנשים שקיבלו את הפרס. זו הסיבה שהקוריאנים 

סקרנים לדעת למה היהודים כל כך חכמים ואיך הם לומדים", כך מסביר כתב קוריאני, שהגיע במיוחד עם צוות צילום, לישיבת 

פונוביז', בניסיון לפצח את החוכמה היהודית. הוא מסביר כי הקוריאנים הגיעו למסקנה שהמוח היהודי הוא תוצאה של דורות 

על דורות של לימוד תלמוד. מתברר שהתלמוד המתורגם לקוריאנית, הפך ללהיט. 

מה אנחנו יכולים ללמוד משיטת הלימוד שכל כך קרובה אלינו? 

מהם המוטיבים המרכזיים המאפיינים את התלמוד ואת שיטת הלימוד המאפיינת אותו במאות השנים האחרונות )השיטה 

שנהוגה הייתה באירופה ואומצה בהרבה מהישיבות במדינת ישראל( ומהם המוטיבים של מיומנויות המאה ה-21 שהקדימו 

את זמנם?

1. חינוך מבוסס למידה ולא הוראה

במעבר  עוסק  למידה?"  מבוססת  חינוך  למערכת  הוראה  מבוססת  חינוך  ממערכת  עוברים  איך  לעתיד:  "בחזרה  המאמר 

)ולא ההוראה( במרכז החינוך. אך למעשה במהלך מאות שנים בבתי המדרש הלומדים  החדשני להצבת למידת התלמיד 

בו. ההוראה הפרונטלית  ולדון  רוב הזמן, מנסים לפענח בעצמם את ה"טקסט" המונח לפניהם  יושבים  תלמוד, התלמידים 

של הרב המסביר לתלמידים כקבוצה, מתרחשת רק לעתים נדירות והיא לא מהווה את עיקר הלמידה. הוראה פרונטלית זו 

היא מסכמת, מבהירה ומרחיבה ולא מהווה את המפגש הראשוני עם הנלמד. אחוז המפגשים הפרונטליים משתנה בהתאם 

ל"וותק" של הלומד במוסד הלימוד וממילא גם ליכולת הלימוד העצמאית שלו.

2. למידה דרך מקורות

בהמשך לסעיף הקודם, החומר הנלמד בלימודי התלמוד הוא לא חומר מוגמר, אלא עבודה עם המקורות. איך מאמצים את 

הרעיון הזה לכיתה? בכתבה "תנו להם לחקור" ממליצה הספרייה הלאומית על מעבר ללמידה עם פרטי מקור. אופן לימוד 

זה מאפשר להגיע לרמת ההבנה הרצויה בחינוך מבוסס למידה. שיטת עבודה זו היא כמובן הכרחית בלמידה המבוססת על 

שיטת הלימוד הבית מדרשית.

3. למידה ב"חברותות"

בישיבות מתקיימת למידה רבה בזוגות. זוהי לא רק שיטת עבודה עצמאית משותפת. הלמידה בזוגות מפרה ומועילה לשני 

הצדדים. הלומד אמור לאשש או להקשות על הבנתו של הלומד השני. הלמידה בזוגות מאפשרת לוודא הבנה. הלומד העצמאי 

יכול "לרמות" את עצמו שהבין, על אף שלא כן פני הדברים. בהקשר זה יש לציין את חשיבותה של המוטיבציה של הזוג 

להתמודד עם הנלמד. אם אין הנעה פנימית ורצון להצליח, הלמידה בזוג יכולה להוות מכשול ולא כלי עזר.

ושינוי תוך כדי תנועה. לדוגמא, לתלמיד  בנוסף, התאמת הזוגות איננה דבר של מה בכך. דבר זה דורש אדפטציה אישית 

שאוהב להסביר ולדבר מתאים לצוות תלמיד שאוהב להקשיב ושמסבירים לו.

https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-256341
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4. רשתיות וגמישות

אמנם הלמידה היא בזוגות, אך צורת העבודה היא רשתית. היות שהתלמידים בישיבה לומדים לבד, כשהם זקוקים לסיוע הם 

פונים בתחילה לזוג לידם שעוסק גם הוא באותו נושא. דבר זה מהווה פלטפורמה ליצירת רשתיות במהלך הלימוד. הלימוד 

הזוגי יכול להפוך בגמישות ללימוד בקבוצה ואפילו להוראה פרונטלית אם מגיע מישהו סמכותי ונותן מענה ראוי.

5. מקומו של המורה

למורה יש מקום בעל שני קצוות הנראים מנוגדים זה לזה, אך למעשה הם משלימים. ל"רב" בישיבה יש מקום של כבוד. 

לעתים  שהלומדים  לעובדה  סותר  נראה  זה  דבר  כבוד.  של  לאות  שלישי  בגוף  רק  אליו  ומדברים  לפניו  נעמדים  הלומדים 

מתווכחים עם הרב עד כדי הרמת הקול. אך למעשה, שיטת הלימוד הנהוגה בישיבות מגלה לנו כי אין זה סותר. הלומדים 

מגיעים להבנה מסוימת בפרטי המקורות אותם הם לומדים. לשם כך הם מגיעים אל הרב ומוודאים את הבנתם. במסגרת זו, 

יתכן ויכוח ענייני על הנושא הנחקר. לתלמיד מותר להתווכח ולא להסכים עם המורה. "ויכוחים" ודיונים אלה במהלך הלמידה 

מדייקים את הבנתו של הלומד און-ליין ולא נותנים לטעות בוסרית להשתרש. 

דמיינו לעצמכם תלמיד שקורא את כל המאמרים שהמורה שלו קרא בנושא מסוים ורק לאחר מכן נפגש עם המורה לשיח על 

זה. נקודת הפתיחה של התלמיד במידה מסוימת שוות ערך למורה, אלא שהוא חסר את הניסיון, הראיה הכוללת ועוד כמה 

פרמטרים. התלמיד יכול להתווכח עם המורה כפי הבנתו וכולם יוצאים נשכרים מהעניין.

6. שאילת שאלות כאבן דרך משמעותית בתהליך הלמידה             

בשפה העברית ישנן לא מעט מילות שאלה. רבות ממילות השאלה מקורן בתלמוד. התלמוד מבחין בין סוגי שאלות. לעתים, 

מטרת השאלה היא להקשות על ההנחה שהנחת. לפעמים מטרתה להראות סתירה בין שני מקורות הנראים סותרים אחד 

את השני. ישנן עוד הרבה סוגי שאלות כגון אלו. העניין הוא לא רק השאלות, כי אם הדיוק הקוגניטיבי הנדרש על מנת להשיג 

הבנה עמוקה של הנלמד. אנו יכולים ללמוד משיטה זו כי חשוב ללמד את התלמידים שלנו לשאול את השאלות הנכונות, דבר 

שאינו פשוט כלל ועיקר.

7. התאמת המרחב הלימודי לצורת הלמידה הרצויה

אופי הלימוד ה"ישיבתי" שמצד אחד הוא בזוגות ומצד שני הוא רשתי, עם החברותות האחרות והרב המלווה, מצריך מקום 

לימוד מתאים. מקום הלימוד הינו הכרחי על מנת ליצור פלטפורמה לסוג לימוד כזה. מקום זה, שבו לומדים כל הזוגות את 

אותו הנושא ולעתים גם משכבות גיל שונות, מהווה כר נוח ליצירת אווירת לימוד מועילה להבנה עמוקה וכנה. הלמידה בישיבות 

כך לעצב את  ואחר  צורת ההוראה הרצויה  קודם לחשוב מהי  עלינו  בצורה כלשהי,  רוצים ללמד  אנו  אותנו שאם  מלמדת 

המרחב הלימודי בהתאם לצרכים הנדרשים.

נקודות לדיון בישיבת הנהלה וצוות מורים:

• ההנהלה/הצוות יקיימו בדיקה אורכית ורוחבית עד כמה מיושמות ההמלצות שבמאמר - בבית הספר? 	

• מה ניתן לאמץ, לשנות, לשפר בבית הספר מתוך המאפיינים של שיטת הלימוד של גמרא כפי שמוצגים במאמר? 	

)התאמה לרמת התפתחות התלמידים, לתנאים טכניים, להכשרת המורים וכו'(

• הרכז הפדגוגי של בית הספר: הגדרת תפקידים.	

• האם מתקיימת הכשרה והשתלמויות קבועות לעדכון ושיפור שיטות ההוראה בתחומי הדעת השונים?	
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המעוניינים
לקבל ישירות
את ”ילקוט המורה“,
נא לשלוח
מייל למנו"ף

מה בעלון?
•  בעיניים בוחנות • מאירועי החודש     

•  פורום מנו"ף • מומלצים       

•  טיפים • שעת מחנך      

•  מדור הנהלה • חינוך חברתי      

•  חוזר מנכ"ל • שיעורים וחומרי למידה   

•  TV מנו"ף • מערכי שיעור מתוקשבים  

•  פיתוח מקצועי לעובדי הוראה • הורים        

manof@michlalah.edu

מכללה ירושלים-משרד מנו"ף, רח' דובדבני, בית וגן. ת.ד 16078 ירושלים 91160
טלפון: 02-6750912/751    פקס: 073-2750662

 
   

   

"ילקוט המורה" - הינו עלון וירטואלי המיועד לכל העוסקים בחינוך ובהוראה.
העלון יוצא אחת לחודש ומגיע ישירות לדוא“ל שלכם. בעלון נושאים
שיתרמו לכם/ן בעבודתכם/ן החינוכית.


