
עלון טיפ ממנוף

מס' 6 חודש אדר התשע"ט

עלון טיפ ממנו"ף 

טיפ ממנו"ף - עלון למנהלים ולבעלי תפקידים

בס"ד

ת.ד 16078 ירושלים 91160  
טל: 02-6750912, 02-6750751 

פקס: 0732-750662

מנו"ף מכללה ירושלים 

 manof@michlalah.edu
www.yalkut.com



עלון טיפ ממנו"ף – חודש אדר התשע"ט תוכן עניינים

דבר המערכת
פתיחה

כלי ניהול
משוב בונוס

בשבח השבחים: מילים קטנות, שמחה גדולה

קבלת החלטות  

ניהול קונפליקטים

שיווק בית הספר- חלק א' 

קטעי מנו"ף - לדיון
מורה לחיים

דרושה ישיבה רגילה

עידוד של צפרדעים 

למידה מתוך שמחה
הטיפ המפתיע של מנכ"ל גוגל ישראל

1

2

4

6

12

9

13

16

18

19



עלון טיפ ממנו"ף – חודש אדר התשע"ט דבר המערכת

1

לקהילת קוראינו שלום וברכה,

"אין אדם לומד מתוך שמיעה, מתוך מצב של סבילות, מתוך שמושיטים לו דבר בקנה, ואין לימוד ממש אלא מתוך 

פעילות, מתוך יגיעה, מתוך אימוץ חושים ואימוץ כוחות הרוח והנפש..." )נחמה ליבוביץ( 

רבותינו לימדונו שהתורה נקנית בעמל. 

כל לימוד משמעותי הוא לימוד פעיל שמתבצע תוך אימוץ כוחותיו הרבים של האדם, ועלינו כמחנכים, מוטלת המשימה 

לעודד את המאמץ והיגיעה.

במאמר "מורה לחיים" שמופיע בקטעי מנו"ף , מציג הרב חיים סבתו גישה חינוכית שמשמעותה "לא לרחם" על 

התלמידים שכן עליהם "להתמלא בתוכן, לעבוד קשה, להצטיין".

עם זאת, יש לגלות רגישות אישית ותרבותית, ולתת אמון והרגשה שהמחנך רואה את התלמיד וחושב עליו.

בגיליון זה של טיפ ממנו"ף:

נציג את דרכו הייחודית של ד"ר שמואל שנהב לקבלת משוב ממוקד ואיכותי.

נלמד על חשיבות מתן שבחים וכן כיצד לשבח נכון תלמידים ועובדים, ונקרא על חדר מורים שמח.

נציע מודל לקבלת החלטות, מודל שעשוי לסייע למנהלים בקבלת ההחלטות הרבות שנדרשות מדי יום במוסד החינוכי. 

בקונפליקטים המתרחשים בבית הספר יש מאבק בין ערכים של שני צדדים: שני מורים, שני תלמידים או מורה ותלמיד. 

כיצד ננהל קונפליקט ונסייע לצדדים להגיע לנקודת האיזון? ננסה לענות על כך.

שיווק בית הספר הופך לאתגר בתקופה שבה היצע בתיה"ס גדול ב"ה. נציג כלי שנועד לסייע בידי המנהל לבדוק את דרכי 

הפעולה בכל הנוגע לשיווק בית הספר.

בקטעי הדיון נקרא על חשיבותו של העידוד ונטה אוזן לזעקתה של אם על מיעוט "ישיבות רגילות" וריבוי "ישיבות 

לגאונים בלבד".

יהי רצון ששמחת פורים תלווה אותנו כל השנה ונזכה ללמוד וללמד מתוך שמחה!
צביה צונץ וצוות מנו"ף

Zvia.zuntz@gmail.com

manof@michlalah.edu :"לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף
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משוב בונוס

 - 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: ד"ר שמואל שנהב – ראש בית ספר לתואר שני וראש התכנית להכשרת מנהלות – מכללה ירושלים // 

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

דילן סלטרמן, פרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת מרילנד, נתן לסטודנטים שלו )ב-2008( שאלת בונוס במבחן הסיום: 

"בחרו 2 נקודות או 6 נקודות שתוכלו להוסיף לציון שלכם במבחן הזה. אבל, יש כאן תנאי, אם יותר מ 10% מבין תלמידי הכיתה 

יבחרו ב-6 נקודות, אף אחד לא יקבל תוספת ניקוד. התשובה שלכם אנונימית ואף אחד לא יראה מה בחרתם חוץ ממני"

מה דעתכם התרחש במבחן? מה כתבו סטודנטים?

בוודאי ניחשתם נכון, במרבית המקרים הסטודנטים לא זכו כלל בנקודות נוספות, אך נשים לב שהמרצה הצליח בשאלת בונוס 

אחת ללמד בתמציתיות את נושא הקורס: פסיכולוגיה חברתית בין האני לצרכי הכלל...

רבות ניתן ללמוד ולהסיק מהתרגיל לעיל, אך לענייננו, אבקש לומר כי לעיתים שאלת בונוס יכולה ללמד ויותר מכך, נוכל 

ממנה ללמוד הרבה יותר מאסטרטגיות הוראה אחרות.

ומדיבור למעשה, להלן אני מבקש להציע שאלת משוב לקורס אשר ביקשתי מהמרצים של התואר השני במכללה לכתוב 

אותה ולהתייחס אליה:

נא חשוב על תשובה אפשרית שאתה מעוניין שהסטודנטים שלך יענו בשאלת המשוב הבאה: 

מה למדת מהמרצה או קבלת מהקורס מעבר לנלמד ולנדרש בקורס? בתשובתך העזר בטבלה הבאה.

לפניך פעלים, מיומנויות ותכונות הקשורות ללמידה ולהוראה. נסה להרכיב משפט המכיל מילה מכל טור, אשר יבטא את 

התשובה. 

תכונות בלמידהמיומנויות למידהפעלי הוראה ולמידה

יצירתיותדעתללמוד

חוויהמיומנויותלחוות

יסודיות הרגליםלשנן

רוחב שיטהלזכור

העמקההבנהלהוסיף

חיוביותתרגוללדייק

שמחהיישוםלהרחיב
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אהבההשלכהלהכליל

אכפתיותיכולותלהפנים

התמדההצלחותלדעת

אינטנסיביותלמידהלהתרגל

דיוקלימודלהתקדם

הנאהיוזמהלהשתכלל

התבוננותמעוףלפתח

רגשהשכלהלראות

המשפט:___________________________________________________________.

לאחר שנוצר המשפט אשר מורכב לפחות משלוש מילים מהטבלה, בעצם קיבל המרצה את מה שהוא מצפה שיקרה בקורס 

שלו, וזה כבר "משוב בונוס" למשוב עצמי על שאיפותיי ומטרותיי בהוראה.

 : /https://www.wordclouds.com "כשלב שני, בקשתי להיעזר ב"ענן המילים

• עתה, הורד את מלות ואת אותיות הקישור כך שיישארו רק המילים מהטבלה, ושים בין המילים נקודה )ללא רווחים(:    	

__________.__________.__________

• בחר מבין שלושת המילים את המילה הדומיננטית והחשובה : ___________	

כעת, נוצרו לי שתי רשימות: רשימת צמדי שלושת המילים, ורשימת מילים )מילים בודדות( נפרדת.

נוצרה תמונה בהירה של הדברים המרכזיים שאותם מבקשים המרצים שהסטודנטים  וכך  לענן המילים  את הכל הקלדנו 

שלהם יקבלו מעבר לקורס!

ראינו כי בעזרת דרך מקורית זו קבלנו משוב ייחודי, ממוקד באיכותו ונותן את ה"מעבר ל... ".

ניתן גם לומר כי מסתבר שמשוב הבונוס או המשוב שמעבר לנלמד אולי דווקא הוא העיקר...! 
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בשבח השבחים: מילים קטנות, שמחה גדולה

בעבודה, בבית או בבית הספר – כולנו פורחים לשמע מחמאה כנה

   // http://www.aish.co.il/ci/s/48852642.html?s=raw  מאת: אמונה ברוורמן // אתר אש התורה //

היהדות אוסרת חנופה. אסור לנו להתרפס ולהמטיר שבחים מופרזים על אדם אחר. המניעים להתנהגות כזו הם בדרך כלל 

לא ישרים והמילים אינן כנות. התנהגות כזו פוגעת בכל הצדדים המעורבים בה.

אבל מה לגבי מילות שבח אמיתיות שניתנות לאדם שראוי להן? או מילות שבח המציינות מעשה נדיבות או תכונת אופי 

ראויה לשבח? במקרה כזה, מובן שמדובר במצווה גדולה, שיש לה כוח לרומם הן את הנותן והן את המקבל. לפעמים אמנם 

קשה לחשוב על מחמאה, אבל בדרך כלל אלו הם המצבים שבהם היא חיונית אפילו יותר!

מחקרים תעסוקתיים שנעשו בנושא, הוכיחו כי תפוקת העובדים יעילה הרבה יותר כשהם זוכים לשבחים ולהכרת תודה 

על בסיס קבוע. זו לא נראית חוכמה גדולה, אבל באיזו תדירות זה קורה בפועל? כשעובדים מרגישים מוערכים, גדלים 

הסיכויים לכך שהם יישארו בחברה בה הם עובדים, ינהגו לפי כללי הבטיחות ויזכו לדירוגים גבוהים יותר מצד הלקוחות 

בנאמנות ושביעות רצון.

במחקר אחד נמצא, באופן לא מפתיע, שכאשר היה לעובדים בוס שלא אהבו, היה להם לחץ דם גבוה בצורה משמעותית.

דלי מלא ודלי ריק

מחמאות הן גם כלי יעיל במערכת החינוך. המורים עובדים קשה. כהורים – שמוכנים לעשות כל דבר למען הצלחת ילדיהם 

– פעמים רבות אנו מתוסכלים כשמאמציהם לא מספיקים או אולי אפילו משיגים את הפעולה ההפוכה. קל מאוד להפיל את 

האחריות לכישלונותיהם של ילדינו על האיכות הבלתי מספקת של מוריהם )הרי לא יכול להיות שזו אשמתנו!(. מורים רבים 

מספרים לי על שיחות טלפון מעליבות ופגישות מלאות עוינות עם הורים.

אז מה כבר יכולות כמה מילות שבח לשנות? "ִהכַנסת חיים לחומר משעמם". "תודה שהחדרת בה את האהבה לקריאה". או 

יותר ענייניות: "תודה על האכפתיות", "בחרת בעבודה כה קשה ומאתגרת". או כפי שאומרת הסבתא, "עם דבש  מחמאות 

תופסים יותר זבובים".

בספר "למלא את הדלי, הדרך לחיים חיוביים" מציגים המחברים – טום ראת ודונלד א. קליפטון - מטפורה פשוטה. לכל אחד 

מאתנו יש דלי בלתי נראה. לדבריהם, הדלי מתמלא ומתרוקן ללא הרף, בהתאם למה שאחרים אומרים או עושים לנו. כשהדלי 

שלנו מלא, אנחנו מרגישים נהדר. כשהוא ריק, אנחנו מרגישים רע.

יש לנו הכוח למלא את הדלי של זולתנו. במאמץ קטן אנו יכולים להביא שמחה לחייהם של אחרים.

לדוגמא, אם אתם פוגשים מישהו שבת זוגו או בנו עשו משהו טוב, אל תהססו – לכו וספרו לו. אם אנשים שאתם מכירים 

מהווים דוגמא חיה לתכונה חשובה – נדיבות, אמינות, חמימות – ספרו להם שאתם מעריכים אותם על כך.

לאחרונה הוזמנתי למסיבת יום הולדת 50, שבה ניגשה "כלת יום ההולדת" לכל אחד מהאורחים ואמרה לו מה היא מעריכה 

https://www.aish.co.il/ci/s/48852642.html%3Fs%3Draw
https://www.aish.co.il/ci/s/48852642.html%3Fs%3Draw
https://www.aish.co.il/authors/48779292.html
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בו ומה הטוב שהוא תרם לחייה. אז אולי לא חולקו במסיבה הזאת שקיות הפתעה, אבל כל אחד מהאורחים חזר הביתה עם 

דלי מלא!

לרוב,  וילדינו.  זוגנו  בני  עם  שלנו  היחסים  למערכת  במיוחד  חיונית  היא  אך  שלנו,  היחסים  מערכות  לכל  חיונית  זו  תפיסה 

הביקורת נוטה לצוץ בקלות בשעה שהמחמאות מופיעות בדוחק. עלינו להפוך את המינונים, ולחפש הזדמנויות להחמיא לבני 

זוגנו ולילדינו. המילה "תודה" עושה נפלאות. פירושה ששמתם לב ושאכפת לכם.

הסיבה מספר 1 לכך שעובדים עוזבים את מקומות העבודה שלהם היא שהם לא מרגישים מוערכים.

נראה, שהסיבה מספר 1 )לפי משרד העבודה של ארה"ב( לכך שעובדים עוזבים את מקומות העבודה שלהם היא שהם לא 

מרגישים מוערכים. דלי מלא או דלי ריק - הדבר משפיע על מקום העבודה. הוא משפיע על הסיפוק בנישואין. הוא משפיע על 

ההערכה העצמית של ילדינו.

הסופר אוברי דניאלס מציע את הכלים הבאים כדי להפוך את המחמאות ליעילות ביותר:

המחמאה צריכה להיות אישית. אם היא לא מתאימה למקבל, או אם היא כללית מדי, לא תהיה לה משמעות. איזה . 1

מעשה ספציפי מעורר את הכרת תודתכם? איזו תכונת אופי מיוחדת מייצג אדם זה? 

גרמו לאדם להרוויח את המחמאה בכבוד.  מחקרים רבים מוכיחים כי ילדים מתעלמים משבחים שאינם מגיעים . 2

להם, וששבחים כאלה עלולים אפילו לפגוע בדימוי העצמי שלהם, מכיוון שהם מזהים את הפער בין המחמאה )שלא 

הגיעה להם( לבין המציאות. מחמאה שהילד הרוויח יכולה להיות: "אני מעריך את זה שסידרת את החדר אפילו שלא 

רצית". "תודה שניקית את השולחן" )גם אם זה בכל מקרה היה התור שלו/ה לעשות זאת!( מחמאה מחממת את הלב 

במיוחד היא "תודה שהיית כל כך נחמד לאחותך".

המחמאה צריכה להיות מיידית. החיבור למעשים או לתכונה חייב להיות ברור, אחרת נפגע כוחה של המחמאה. . 3

עמדו על המשמר לזיהוי מעשים טובים – נסו לתפוס אותם "על חם"!

תדירות– חלקו להם מחמאות לעתים קרובות.. 4

וכפי שהצעתי קודם לכן, המחמאה חייבת להיות כנה. ילדים )וגם מבוגרים( יכולים לזהות מחמאה מזויפת מקילומטרים!

יש לנו הזדמנויות רבות לרומם אחרים או לפגוע בהם )אפילו בלי לצאת מהבית!(. שאלו את עצמכם, "מה הייתי אני רוצה 

לשמוע?" ופעלו בהתאם.
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קבלת החלטות

כיצד מקבלים החלטה?כיצד מודדים החלטה? מהן הטעויות הנפוצות בקבלת החלטות? מה המחיר שלהן?

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

https://eyelevel.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D- // 

   // %D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA/html?s=raw

והתנהגותיים. כמנהלים, אנחנו מקבלים עשרות  רגשיים  רציונאליים,  ומשלב אלמנטים  היא תהליך מורכב  קבלת החלטות 

החלטות ביום. נתחיל בהיכרות כללית עם תהליך קבלת החלטה:

זיהוי

אנחנו  למעשה  אך  החלטות.  קבלת  דורשת  תכנון  פעולת  מאליו שכל  ברור  החלטה.  שנדרשת  הבנה  הוא  הראשון  השלב 

מאיתנו  שדורשים  והתפתחויות  בשינויים  מלאה  שלנו  הניהולית  המציאות  גבוהה.  יותר  הרבה  בתדירות  החלטות  מקבלים 

ניסיון כך שאת מרבית ההחלטות אנחנו  תגובה. כל תגובה )או אי-תגובה( היא תולדה של החלטה. למזלנו, צברנו מספיק 

מקבלים בצורה אינטואיטיבית ולא מודעת. כך גם בחיים האישיים: כשאנחנו נוגעים במשהו חם – ההחלטה למשוך את היד 

חזרה היא אוטומטית. כשמישהו מביע הערכה כלפינו – אנחנו נחייך גם אם לא החלטנו על כך בצורה מודעת. מכיוון שמרבית 

ההחלטות שלנו הן בלתי - מודעות, הדגש בשלב זה הוא זיהוי של מקרים שבהם נדרשת החלטה מודעת במסגרת תהליך 

מסודר.  למעשה, אנו מחליטים לקבל החלטה.

תהליך קבלת ההחלטה מתחלק ל-4 תתי שלבים:

הגדרת המטרה

לאחר שהבנו שעומדת בפנינו החלטה, צריך להחליט מהי המטרה של ההחלטה שאנחנו רוצים לקבל. האם המטרה היא 

https://www.aish.co.il/ci/s/48852642.html%3Fs%3Draw
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לבחור בחלופה הכי טובה? האם מדובר בהחלטה של כן או לא? האם המטרה היא להשיג שיפור בטווח הקצר או להשיג שיפור 

בטווח הארוך על-חשבון הטווח הקצר?

האם המטרה היא להחליט כיצד לנצל באופן מיטבי תקציב קיים או שמא לאשר תקציב רצוי לפעילות נדרשת?

.לבקנש הטלחהה תא םשיינו הדימב גישהל הצרנש האצותה תא ףקשל הכירצ ונרדגהש הרטמה

איסוף נתונים

בכל החלטה יש הרבה אי וודאות. אם היינו יודעים מראש איזו החלטה תבטיח את התוצאה הרצויה – החיים שלנו היו הרבה 

יותר קלים.

בשלב זה, אנחנו אוספים את מירב המידע הרלוונטי שיעזור לנו להקטין את אי הוודאות ולסייע בקבלת ההחלטה הנכונה ביותר 

)ביחס למידע שיש לנו!(.

השאלה המרכזית שנשאל את עצמנו היא: איזה מידע יעזור לי כדי לקבל החלטה טובה יותר?

בחינת חלופות

בדרך כלל יש מספר אפשרויות להחלטה שניתן לקבל. למען האמת, תמיד יש לפחות שתי אפשרויות: להחליט משהו או לא 

להחליט כלל. להחליט לא-להחליט זו גם החלטה שיש לה משמעויות.

בשלב זה רצוי לשקול את העלויות של כל החלטה, התוצאות הצפויות של כל החלטה, מידת הוודאות בהשגת התוצאה ומימד 

הסיכון שביישום כל החלטה.

יש מנהלים שבצדק מסרבים לקבל החלטה מבלי לבחון לפחות שתיים-שלוש חלופות. כך הם מוודאים שהם לא מקובעים 

מראש על פתרון. בנוסף, חלופות שונות עוזרות להאיר יתרונות וחסרונות של כל חלופה.

הכרעה

בשלב זה מתקבלת ההחלטה.

לכאורה, כשכל הנתונים והחלופות מונחים בפני המנהל, שלב זה אמור להיות קל.

המציאות כמובן יותר מורכבת, משתי סיבות עיקריות:

ואי . 1 סיכון  של  ואלמנטים  במידע  חוסר  ביתרונות,  הבדלים  בגלל  מובהק,  באופן  עדיפה  שהיא  חלופה  אין  לפעמים 

הוודאות.

נוסחה מדעית עבור . 2 אין  ושיקולים פסיכולוגיים-התנהגותיים. בפועל  גם תחושות בטן  יש  במערכת השיקולים שלנו 

הכרעה שתסביר בדיוק מה קורה אצל מנהלים בשלב ההכרעה.

גם כשכל הנתונים זהים, ייתכן שמנהלים שונים יכריעו באופן שונה.

יישום

לכאורה זהו כבר לא חלק מתהליך קבלת ההחלטה. אך אני סבור שללא יכולות יישום ההחלטות או ללא מעקב אחר היישום 

– אין משמעות לתהליכי קבלות החלטות.

כלומר, מרגע שנכנסנו לתהליך של קבלת החלטות, אנחנו למעשה לקחנו על עצמנו מחוייבות גם לשלב היישום.

החלטות ללא יישום מסוכנות לארגון כמו יישום ללא החלטות.
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תוצאות

שלב זה מסכם את התהליך השלם של קבלת ההחלטות. כפי שציינתי, מטרת ההחלטה היא להוביל לתוצאה. בשאיפה – נשיג 

את התוצאה שרצינו.

ואם לא?

• במקרה כזה נוכל לתחקר את עצמנו ולבחון:	

• האם היתה בעיה בהגדרת המטרה?	

• האם הנתונים שהיו בידינו היו מספקים? אמינים?	

• האם היתה בעיה בניתוח החלופות?	

• האם הכרענו נכון?	

• האם היתה בעיה ביישום?	

התשובות לשאלות אלו יעזרו לנו להשתפר בקבלת ההחלטות הבאות.

הרצון הטוב הוא הכל 

וכל הכשרונות שבעולם אינם אלא מילואיו
)הרב קוק(
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ניהול קונפליקטים

כמנהלים וכהורים עלינו לרכוש את הכלים לניהול קונפליקטים, ובהתאם לכל קונפליקט, לבחור באיזה סגנון 

ומשאבים לנהל אותו עד התפוגגותו

// מאת: עדנה קורן אורית משיח ועידית טרופ // 

// http://www.odem4u.co.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=3024 //

כשאדם נכנס למיצג בתערוכה ורואה שדה פרחים עדין ושופע, ברוב המקרים הוא מוקסם. הוא עשוי לחשוב שזו יצירת אומנות 

מדהימה ופורצת דרך. הוא יכול להישאר שם. כמה צעדים קדימה יגלה עולם אחר לחלוטין. עוד מספר צעדים, והעולם זוהר 

ומוצף בצבע מהפנט. אם יעז לשנות את נקודת המבט, ולשכב על הרצפה, יתגלה בפניו מראה חדש. חווית המיצג מתמצתת 

היטב את הנדרש מאיתנו בניהול קונפליקטים.

קונפליקט לובש צורות שונות:

"תעביר לו את הדו"ח, אני לא מדבר איתו", "אני לא יכולה להיות איתו באותו צוות"

"אני כועס עליו, הוא לא מתחשב, הוא חושב רק על עצמו", "אל תיכנסי לחדר, זה החדר שלי"

"למה כל מי שאני יוצאת איתו, את צריכה לראות אותו קודם?" נשמע מוכר? בבית? בעבודה?

האם משפטים אלה מייצגים ויכוח חד פעמי, או קונפליקט עמוק ומשמעותי?

לוויכוח יש התחלה וסוף. הוויכוח הבא בין אותם אנשים הוא על נושא אחר. בקונפליקט יש מאבק בין ערכים של שני צדדים, 

והוא מטבעו הולך ומסלים - יש "פגיעה תחת פגיעה". 

קונפליקט לא יסתיים אם לא יושקעו מאמצים לסיימו. למשל, אם הורים מגוננים בצורה חזקה מידי על נערה מתבגרת, נפגע 

ערך העצמאות שלה, ויכול להיווצר קונפליקט. אם עובד ינסה  להבליט את  עצמו בתוך מחלקה, שהערך השליט בה הוא 

עבודת צוות וגיבוי, ייווצר קונפליקט מבני שילך ויסלים.

פעמים רבות אנו שומעים מנהלים אומרים "אני לא גננת של העובדים". 

ההולך  בקונפליקט,  להתערב  צריך  הורה  האם  שלו?  ביחידה  קונפליקטים המתרחשים  בניהול  להתערב  צריך  מנהל  האם 

ומעמיק, בין שני אחים? זה נכון לא להתערב בוויכוח. אולם כאשר יש קונפליקט גם מנהל וגם הורה יחטא לתפקידו, אם לא 

ינהל את הקונפליקט, ויסייע לצדדים להגיע לנקודת האיזון. זוהי אגדה שמנהלים מספרים לעצמם שזה לא מפריע לעבודה. 

זה מפריע ופוגע בתפוקה. 

 

זה בדוק...ברגע שמנהל מזהה שיש איזשהו קונפליקט, יש לו מנדט לדרוש פתרון לקונפליקט, והוא צריך לקחת אחריות לנהל 

את הקונפליקט, ולסייע לשני הצדדים להגיע לפתרון או באמצעותו, או באמצעות תיווך אחר.

כמנהלים וכהורים עלינו לרכוש את הכלים לניהול קונפליקטים, ובהתאם לכל קונפליקט, לבחור באיזה סגנון ומשאבים לנהל 

אותו עד התפוגגותו.
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כמנהל קונפליקט בין שני אנשים אחרים עלי:

בשלב הראשון בתקשורת, יש לתת מקום לכל רגש שחווים הצדדים, ולהימנע משיפוטיות.

להבין מה סגנון ניהול הקונפליקטים הטבעי של שני הצדדים )הכוונה לסגנון שטבוע באדם כהרגל מאז היותו ילד: תחרותי, 

ותרני, או הימנעותי. סגנונות הפשרה ושיתוף הפעולה הם סגנונות נרכשים(.

להקצות זמן ניהול לפעולות שיסיעו לפתרון הקונפליקט )שיחות צוות, שיחות אישיות, הדרכה(.

לחפש בעזרת דיאלוג, ולשקף לכל אחד מהגורמים המעורבים את הערך המוביל עבורו. התבוננות ערכית זאת, מזקקת את 

הצורך הבסיסי והאנושי של כל צד בקונפליקט.

להסביר לצדדים, שניתן לשמור על הערכים החשובים להם בכל מיני דרכים, תוך דיאלוג רב מימדי.

להוביל את האנשים בעזרת שאלות ותקשורת פתוחה לראות את הצד האחר, ולעודד אמפתיה ומחויבות לפשרה ושיתוף 

פעולה ממקום אמיתי. לעיתים ההבנה היא לפחות חצי מהפתרון.

במהלך התקשורת סביב הקונפליקט יש לעשות הסכם הפרדה בין הדובר )האדם( ובין הנאמר )העמדה(. לשים את הצרכים 

של כולם על השולחן, וליצור מבנה תומך וחלוקה הוגנת בין האנשים.

 

מה קורה כאשר המנהל/ ההורה הוא חלק מהקונפליקט?

כאשר אני חלק מהקונפליקט, הרי המצב יותר רגיש. כאן צריך מיומנויות גבוהות יותר. למעשה, עלי לקחת את האחריות לנהל 

את הקונפליקט, וגם לפתוח את עצמי, ולקחת אחריות לשנות משהו בעצמי כחלק מהפתרון. לכן עלי:

להיות מסוגל לאתר את השגיאות של עצמי, ולראות את עצמי אובייקטיבית.

לקפוץ מ"תפקיד" ל"תפקיד" - פעם לנהל את הקונפליקט ופעם להיות צד בקונפליקט.

לשמור על אובייקטיביות ולא לתת לעמדה שלי משקל יתר.

לשמור על דיאלוג ענייני, תוך הימנעות ממניפולציות רגשיות.

במקרים רגישים או מורכבים במיוחד, כדאי לתת את ניהול הקונפליקט לגורם שלישי ניטרלי, כמו גורם ייעוצי, חבר משותף.

 

כדי להבהיר את הדברים, בואו ניקח דוגמא.

עובדים במהלך שעות העבודה בעזרת תחקיר של  יש מתיחות, בגלל שמנהל עוקב אחרי היעדרויות של  במקום העבודה 

אנשים אחרים. האווירה במקום לא נעימה. התופעה הזאת מייצגת קונפליקט, ולא ויכוח חד פעמי, כי יש כאן תהליך שחוזר 

על עצמו באופן שיטתי.

זה נכון גם בבית בקונפליקט מתמשך עם נוער מתבגר - מתי ולאן הולכים, איך מנצלים את הזמן ובמה משתפים את ההורים. 

אם ניכנס לעומקו של הקונפליקט, במטרה למצוא פתרון, נוכל לאתר מה הערכים החשובים לשני הצדדים.

העובד רוצה, שיכבדו אותו ויסמכו עליו ועל הבחירות שלו בעבודה, כלומר הערכים המהותיים לו הם כבוד ואמינות. המנהל 

רוצה, שזמן העבודה ינוצל ביעילות, ושהוא יהיה שותף בקבלת ההחלטות בתהליך הבחירה בין האלטרנטיבות של מה לעשות. 

כלומר הערכים שמובילים אותו: יעילות וניצול זמן לדברים החשובים בעיניו.
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מצב כזה יכול להימשך זמן רב, כאשר שני הצדדים מרגישים אי נוחות, רמת הפגיעות תלך ותגדל, אם לא יימצא האדם שייקח 

אחריות לניהול הקונפליקט )מה לעשות, בדרך כלל זה צריך להיות המנהל( ולפתור אותו לשביעות רצון שני הצדדים. כדי 

לחשוף את הערכים האלה, על המנהל להעלות את הנושא, להציף את הבעיה בשיחה אישית עם העובד בעזרת שאלות של 

תחושה : "שמת לב שיצא לי/ אני מרגיש ש...", ולהציג את העובדה שיש פה שתי עמדות המבוססות על ערכים שונים.

כאשר הצרכים של שני הצדדים על השולחן, ויש הפרדה של העמדה מהאדם המחזיק בה )מנהל שמחפש יעילות, הוא לאו 

דווקא "מחפש אותי"(. ניתן למצוא פתרון, שיאפשר ל"זאב לגור עם הכבש".

כאשר המנהל יבין, שלעובד חשוב מרחב החלטה אישי לגבי חלק מהדברים, וזה מה שמספק לו את התחושה שמכבדים אותו 

וסומכים עליו, וכאשר העובד יבין שהמנהל רוצה להיות שותף בקבלת החלטות מהותיות ולהיות מיודע מראש, אז יהיה אפשר 

להגיע לפתרון פרקטי, שיסלק את אווירת הקונפליקט. 

 

דוגמא לפתרון כזה: פגישה שבועית בין המנהל והעובד, שבמהלכה יקבע בעזרת דיון משותף, במה כדאי להתמקד השבוע. 

אפשרות אחרת: קביעת סדרי עדיפויות מוסכמים לשני הצדדים להתנהלות בחודש הקרוב, ויידוע בקשר לחריגה מזה. מנהל 

טוב הוא זה שיודע לנהל קונפליקטים של אחרים, לשפר אווירה, יחסים וכמובן, ביצועים.

מנהל מצטיין, הוא זה שיודע, בנוסף, גם לנהל היטב קונפליקטים שהוא מעורב בהם, וכך להוציא את הארגון מחוזק יותר. הוא 

מצטיין בגמישות, בראיית כל הצדדים, ולא נותן לאגו שלו לנהל אותו.

הרהורים על ניהול קונפליקטים

זה בעצם סיפור משפט שלמה. שלמה העלה את הדיון לרמה ערכית כדי לגלות את האמת.

שניים אוחזים ברצון לשלוט. באחיזה וברצון לשלוט דברים נתקעים. אין גמישות, אין זרימה, אין הגשמת פוטנציאל, אין חופש 

בחירה. שניים אוחזים בדבר בלי להבין מה בעצם הוא הדבר שאוחזים בו. הראייה מטשטשת, ומנסים לאחוז בדברים שאין 

קשר בינם לבין האמת. הרגישות שולטת, ההיגיון מתעוות וקשה לראות את הדברים בצורה נקייה מבעד לפגיעּות.

בהתהוות של קונפליקט, חולשה של צד אחד פוגשת בחולשה של הצד השני. מבחן האמת של החיים הוא, האם בין שני 

הצדדים ייווצר דיאלוג מצמיח, שיגרום להם לוותר על הראייה החד צדדית שלהם. דיאלוג זה יאפשר לכל אחד ללמוד אמת 

חדשה על החיים ולהקטין את החולשות שלו.

החיים מזמנים לנו מקומות שונים ללמוד דברים חדשים ולהשתחרר מהחולשות שלנו, וקונפליקטים הם מקום מצוין לכך...  אם 

ננצל כל קונפליקט כהזדמנוית ללמידה, ניָמנע מהעמקת הקונפליקט עצמו, ומהופעת אותן חולשות עם אנשים שונים ובמצבי 

חיים שונים.
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כלי ניהול

שיווק בית הספר- חלק א'

שיווק בית הספר הינו אחד הכלים המאפשרים השגת מטרות מהותיות הקשורות לביסוסו ולעתידו של בית הספר,

כלי זה נועד לסייע בידי המנהל לבדוק את דרכי העבודה בכל הנוגע לשיווק בית הספר

// מאת: שייקה שפירא  // מתוך: “הערכה ניהולית בית ספרית” //

האם קיימת תכנית שיווקית בית ספרית? באילו תחומים? תכניות יישומיות?   

האם בית הספר מודע לנקודות החוזק והחולשה שלו?   

האם בית הספר לומד מלקוחותיו )הורים ותלמידים( את הצרכים והרצונות שלהם?   

כיצד ועל ידי מי מתבצעת התוכנית? )רכזים, שותפים, גורם חוץ, חלוקת עבודה וכו'(    

מה אחריותו של הצוות? כיצד הוא פועל? מהי כפיפותו של הצוות המוביל את השיווק, להנהלה? הדיווח למי?   

האם בית הספר יכול להציג תכנית שהיא ייחודית לו משאר בתי הספר בעיר?   

האם וכיצד מודגש ייחודו של בית הספר?   

האם ההנהלה, צוות המורים והתלמידים יודעים להגדיר את ייחודו / חזונו של בית הספר?   

האם מתקיימים דיונים לגבי מה שצריך לשפר במערכת, כדי שבית הספר יהיה אטרקטיבי    

יותר? תחומים? כיצד ועל סמך מה הוחלט?   

האם חלו שינויים ושיפורים מאז הקמתו? פרט במה?   

האם בית הספר מפרסם להורים על בסיס קבוע מה הן הפעילויות הלימודיות-חברתיות    

שמתקיימות בבית הספר? באילו ערוצים? ומה לגבי גורמי חוץ / רשויות / עיתונות?   

האם וכיצד ההנהלה מדווחת על בסיס קבוע לרשויות )לעירייה, לפיקוח, לרשת( על פעולות    

מיוחדות שקיימות בבית הספר?    

האם יש פעילויות שיוצרות הד מחוץ לכותלי בית הספר? מה הן? כיצד? תדירותן?   

האם התלמידים שותפים בשיווק בית הספר? כיצד? האם נבדקה התועלת?    

האם תכני ומגמות השיווק נבדקים ומתרעננים מדי שנה?   

האם קיימת במוסד מודעות לטיפוח חדרי הכיתות, הפרוזדורים והמשטחים השונים?   

אילו מוצגים יש לבית הספר לצורך הצגת בית הספר )פליירים, מצגת, אתר, פייסבוק,    

תערוכות, עלון וכו'(   

האם ואילו משאבים יש לבית הספר למטרות שיווק?    

האם מתקיימת תכנית בקרה קבועה של יישום והצלחת התוכנית? פרט! כיצד?    

האם, מתי וכיצד נבדקת התדמית של בית הספר במעגלים שונים? באילו מעגלים?   

מה הם מדדי הצלחת השיווק? מתי וכיצד נבדק?   
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מורה לחיים

כמעט בלתי אפשרי למחוק עלבון. אם  אתם רוצים תענישו, רק אל תעליבו

// http://www.aish.co.il/c/seen/472588003.html?s=mm //  מאת: סיון רהב מאיר //

"אני אמנם אוהב לדבר תמיד רק על החיובי, על האהבה, אבל ביקשו שאדבר היום גם על הפצעים". הסופר והמחנך הוותיק 

חיים סבתו הוזמן השבוע לכנסת, לדבר בפני כ-500 מנהלי בתי ספר על הקשיים שחווה במערכת החינוך.

הדברים צריכים להתפרסם גם מחוץ לאולם שבו נאמרו, והם מתאימים במיוחד לשבוע שבו כשני מיליון תלמידים מקבלים 

תעודה: "הייתי בן חמש כשעלינו ארצה במפתיע ממצרים, אחרי שאבא נעצר בעוון פעילות ציונית", סיפר. "גירשו את כולנו 

ממצרים תוך 48 שעות, אבא, אמא וחמישה ילדים, שהגדול שבהם בן שבע. הגענו באנייה ושמה 'מולדת' לנמל חיפה, ומשם 

למעברה בבית מזמיל בירושלים. אני זוכר איך אבא קנה לנו בהתרגשות כרטיסים לתערוכת 'עשור למדינת ישראל' בבנייני 

האומה. באנו לשם, התרוצצנו ולא הבנו כלום, אבל קלטנו רק דבר אחד: את ההתרגשות העצומה של אבא. במעברה היו 

יהודים ממרוקו, תוניסיה, אלג'יריה ופרס. ראיתי אותם קמים כל בוקר בחמש וחצי, ואחרי תפילת שחרית יוצאים עם טורייה 

על הכתף להר הרצל, לחפור גומות ולנטוע עצים. הם חזרו עם חשכה לבית קטן, בבוץ של המעברה, אבל מעולם לא שמעתי 

מהם תלונה או רצון לחזור. סיפרתי את זה בכנס של היסטוריונים והם התרגזו עליי, אבל זו האמת שלי, בלי קיפוח וכעס. אני 

זוכר מילדותי אהבה גדולה"

סבתו דיבר עוד לפני שנפטר חיים גורי, אבל תיאר בדיוק את השנים שבהן גורי הפך למשורר במדינה הצעירה והנבנית. זה 

הרי תפקידו של איש רוח. לבנות, להעצים, לרומם. התחושה המשותפת הייתה אז שבונים פה תרבות, מדינה, אומה. הרוח 

הנושבת היום בחלק מהמחוזות האלה היא רוח הפוכה, של פירוק – המדינה, הקהילה, המשפחה, הכול חסר ערך, הכול רק 

נתון לביקורת צינית.

"אבל הבטחתי לדבר גם על הפצעים", נזכר סבתו.

"הדבר הראשון שהפריע לי היה חוסר רגישות למצב הכלכלי שלנו. בתור ילד, מעולם לא היו לי ספרי לימוד, אבל זה לא 

הטריד אף אחד. כולם ישבו בכיתה עם ספרי מתמטיקה ואני – צריך לנחש הכול, לחשוב מראש מה המורה ישאל, להציץ ימינה 

ושמאלה. אף אחד לא העלה על דעתו שאין לנו כסף, פשוט אין. למדנו באותו תיכון, אחי שבתי )היום הרב שבתי(, אחי מרדכי 

)היום ד"ר מרדכי( ואני. לא היה כסף לשכר לימוד, ואלמלא המנהל, הרב אריה בינה, התערב, היו מעיפים אותנו. חשבתי לעצמי 

פעם כמה מערכת החינוך הפסידה מכך שלא שילמנו, אבל כמה החזרנו לה מאז שלושתנו את שכר הלימוד". את המילים 

האחרונות סבתו אומר בקול רועד, כמעט דומע, ואז מגיעות מחיאות כפיים סוערות.

וגן,  יכולות לשנות הכול: הרב לויכטר, המנהל המפורסם של תלמוד התורה שלנו בשכונת בית  "לפעמים מחוות קטנטנות 

ראה שאני הולך לבית הספר ברגל בגשם זלעפות, בלי סוודר ובלי מעיל. עד היום אני זוכר את הקור חודר לעצמות. לא היו 
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אז אמצעים, אבל הוא לקח מגבת מבית הספר, כרך סביב הצוואר שלי ואמר: לפחות יהיה לך צעיף. המגבת לא חיממה אותי 

בקור של בית וגן, אבל המחווה, הידיעה שמישהו חושב עליי – חיממה. אני גם זוכר שהייתי בן 20, בישיבת ההסדר שלי, ישיבת 

הכותל, בלי אגורה שחוקה בכיס. לימדתי ילדי עשירים, בנים של פרופסורים מרחביה, כדי לקנות לעצמי סוודר וכדי לקנות 

לעצמי ש"ס. ראש הישיבה, הרב ישעיהו הדרי, ראה שהפנים שלי זורחות ושאל למה. סיפרתי לו שקניתי לעצמי ש"ס. ושוב, 

עשרות שנים אחר כך אני זוכר את החום וההתלהבות שלו בתגובה לרכישה הזאת. אני פונה אליכם: תהיו רגישים. לאדם 

עשיר קשה להבין את זה שאין לו".

עולים  נכדיהם של אותם  גם  קיים.  ישראל התפתחה מימי המעברות. הרעב הקיומי מציק פחות, הרעב הרוחני עדיין  אבל 

יודעים לספר שהמורשת התרבותית הענפה שלהם הודרה, נמחקה, דוכאה. "מחנכים חייבים להיות רגישים תרבותית, גם 

היום", המשיך סבתו. "אני זוכר איך בבית ספר 'ישורון' כל הילדים התפרעו בבוקר בזמן התפילה, לא שיתפו פעולה. אתם הרי 

מכירים את בעיות המשמעת האלה. היה שם מורה ושמו הרב יצחק רווח, שלימד גמרא, חקלאות, טבע וזמרה. הוא לקח כיתה 

שכמובן התפללה בנוסח האשכנזי, למרות שכולם היו מרוקאים, והפך אותה לבית כנסת ספרדי של ממש. הוא שם כיסאות 

מסביב, שם תיבה במרכז, הקים מקהלה ומינה שלושה גבאים. כעבור כמה ימים המנהל הוזמן לראות את בית הכנסת הנפלא 

הזה, כולו בניגון המרוקאי, כמו בבתים של הילדים, בהתלהבות. המנהל כל כך התפלא, הוא לא האמין. צריך רק לתת אמון, 

להזדהות עם המסורת" .  היו לו עוד שני מסרים, שנצרבו בבשרו, ושביקש להעביר למנהלים של 2018". בכיתה ג' חילקו לנו 

טפסים למלא, עם שם ההורים, מקום עבודתם ועוד. היינו צריכים לכתוב גם כמה חדרים יש לנו בבית. חבר שלי, הרוש מעין 

כרם, כתב: 'אנחנו שמונה בני בית וסבתא, ויש לנו חדר וחצי במעברה'. המורה קרא את הטפסים אחד־ אחד, וכשהגיע לטופס 

שלו אמר: שמונה אנשים וסבתא בחדר וחצי? אז מי גר בחצי חדר, הסבתא? הוא פרץ בצחוק מתגלגל, והרוש נעלב לנצח, 

עד עמקי נשמתו. כמעט בלתי אפשרי למחוק עלבון. אני מחנך כבר 43 שנים ויודע כמוכם שלפעמים קשה בכיתה, ושכולנו 

בני אדם, אבל יש לנו אחריות עצומה לא להעליב נפשות רכות. אם אתם רוצים תענישו, תענישו קשות, רק אל תעליבו". אבל 

הוא לא בא כדי לדרוש דברים רק מהמורים, אלא גם מהילדים. בשבת הזו קוראים על מתן תורה בהר סיני, בפרשת "יתרו". 

סבתו סיפר איך התעצב הקשר שלו לתורה: "חזרתי מהלימודים בחמש אחר הצהריים, עייף וצמא ורעב. אולי לא תאהבו את 

הסיפור הזה, אבל מה לעשות, זה הסיפור. באתי הביתה וביקשתי להיכנס לנוח, ואמא אמרה: התחילו את שיעור התורה בבית 

הכנסת, תלך ותחזור ואז נדבר. כך היה. היא לא ריחמה עליי. לימים, גם אני לא ריחמתי על הילדים שלי. צריך להתמלא בתוכן, 

לעבוד קשה, להצטיין". הילד ממצרים הפך ללוחם שריון ולימים לראש ישיבת הסדר ולסופר עטור פרסים. כך סיים את דבריו: 

"כשהיינו ילדים אחי ניגש לאבא ואמר: בוא נחליף את שם המשפחה, אף אחד לא מכיר את השם סבתו, בוא נמצא משהו אחר. 

אבא ענה: אל תחליפו את השם, אתם תעשו את השם".
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המלצות מנו"ף:

לדיון בישיבת צוות:

•  מידת המודעות לרקע הכלכלי של משפחות התלמידים, למצוקות וחסרים שלהם.	

• הכלים שבהם עושים שימוש לדעת ולהביא למודעות גורמי רקע אלה )ביקורי בית, דיווחי גורמים טיפוליים וכו'(	

• הדרכים להקל, להתחשב, לסייע בידי תלמידים משכבות נכשלות לסגור פערים	

• הלבנת פנים – בדיקה עצמית של אנשי הצוות לגבי מידת הזהירות שהם נוקטים בה להישמר מפני התייחסויות עולבות 	

בתלמידים

לדיון בשעת מחנך )בכיתות גבוהות(:

• "גאוות 	 חסדים,  גמילות  הזולת,  וכיבוד  רגישות  והעם,  הארץ  בערכים: אהבת  לעיסוק  כפתיחה  עשוי לשמש  הקטע 

יחידה" לגבי מוצא, שמות משפחה, מסורת.

• הקטע עשוי לשמש כלי לדיון בנושא הלבנת פנים ונזקיה.	

חוק הוא ברוח האדם 

שכשיש לו על מי לסמוך – סומך על זולתו. 

וכשישכיל לדעת שהחוב עליו, 

הוא בעצמו המדריך והמחנך – 

יתאמץ ולא יתרשל
)הרב קלונימוס קלמן שפירא(
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קטעי מנו"ף - לדיון

דרושה ישיבה רגילה

בפרסומת לישיבה תיכונית שהופיעה בעלוני השבת נכתב: "דרוש גאון", פירוט הדרישות רק הבהיר לי עד כמה אנחנו 

זקוקים כל כך לישיבה רגילה

// מאת: רעות צימרמן // קישור לאתר //

מול המילים הצבעוניות בפרסומת לאחת מהישיבות התיכוניות שזעקו השבת באופן חצי פרובוקטיבי "דרוש גאון", והמשיכו 

ופירטו את דרישתם לתלמיד כליל המעלות, התחוור לי שוב כמה אנחנו )כחברה( זקוקים כל כך לישיבה רגילה. ממש ממש 

רגילה, כזו שמקבלת אליה את כל התלמידים ויודעת לתת להם מענה חינוכי וערכי כל אחד לפי צרכיו.

במידה מסוימת, אני מעריכה את הישיבה המפרסמת ששמה בריש גלי ובאופן סמי פרובוקטיבי ומכוון, את מה ששאר הישיבות 

התיכוניות האליטיסטיות לא אומרות אבל מיישמות היטב.

כשישיבה "יוקרתית" ששמה יצא למרחוק בעיקר בגלל התהליך הנפשי-חסידי-אישי שלה, פסלה את הבן שלי עוד לפני ראיון 

או מפגש, כי הממוצע שלו היה פחות מ-90 )בערך 87 אם אתם מתעקשים( הבנתי שיש פה עולם עקום שמצריך שינוי.

אומרים שהבעיה היא שלנו - ההורים, ושמי שמתעקש על מוסדות אליטיסטיים שלא יתפלא שהסינון מופעל על ילדיו. אלא 

־שקשה לשנות ביומיים מגמה של הליכה למקומות פנימיתיים ונטייה של ילדים-מורים-הורים, להעדיף דווקא מקומות מבו

קשים ובאופן כללי להמשיך מתוך אנרציה את התהליך המתיש של ראיונות, התמיינות ואכזבות. בחלק מהמועצות גם לא 

קיים מוסד המשך מובהק שמקבל את כולם או שישנו מוסד כזה אך הוא נחשב חלש באופן מובהק- שאלת הביצה ותרנגולת 

שמצריכה שינוי מערכתי- חברתי מתמשך. יכולה להעיד על עצמי שלא הייתי "שם" במקום השואף דווקא לאיזה מקום מובחר, 

ועדיין התהליכים שחוויתי עם ילדיי הותירו בי ובהם צלקות.

־אני לקראת הפעם השלישית שלי במערבולת הזו ובלב כבד. מכוונת את הילד המוכשר והלא קונבנציונלי שלי להכי קונבנ

ציונלי שיש. לא צריכה ישיבה שמחפשת גאונים ומושלמים שתפסול אותו על קטנות, אלא פשוט מורים טובים שידעו לזהות 

את הטוב בכל תלמיד ולהצמיח אותו. לא רוצה דחייה ואכזבות שאולי יצמיחו אותו ביום מן הימים וגם לא גאווה או התנשאות, 

אלא חוויה טבעית ופשוטה של חברת נערים שיש בה מכל הסוגים ומכל סקאלת הציונים, ויש כאלה מקומות ברוך ה', והם 

הולכים ומתפתחים, אבל גם אם באופן אישי יש לי פתרון אני מרגישה שלנו כמגזר יש עוד כברת דרך ללכת בה. אני מייחלת 

ליום שבו זו תהיה דרך המלך, ישיבה מקומית שבה ממשיכים אוטומטית ללא מבחנים, ושנותנת מענה טוב למגוון ילדים, לצד 

מקומות ייחודיים שרק מי שממש יוצא דופן או חפץ להתמקצע ולהתמקד )וגם מוכן לספוג סינון ודחיות( הולך אליהם.

כן כנראה שבנושא הזה יש לנו מה ללמוד מאחינו החילונים, ולא, זה לא סותר שאיפה למצוינות ולמנהיגות, רק דורש כלים 

מעט שונים. מעבר לכאבי הלב שייחסכו אני בטוחה שמתוך הענווה והאינטגרציה יצמח לנו דור עתיד לא פחות אלא הרבה 

יותר מוצלח.

 

https://www.kipa.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.kipa.co.il/%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259A/%25D7%259C%25D7%2590-%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%2590%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2599-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2594-%25D7%25A9%25D7%259C-%25D7%2592%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259D
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המלצת מנו"ף:

לישיבת צוות/הנהלה:

• סלקציה בקבלת תלמידים לבתי ספר על יסודיים, ישיבות ואולפנות במערכת החינוך הממ"ד – צורך של הורים? של 	

מורים? של תלמידים? מוצע סיעור מוחות.

•  באיזו מידה קיים ובאיזו מידה המוסד שלנו מעוניין בסלקציה בקבלת תלמידים? בדיקת עמדות בקרב המורים והצפת 	

יתרונות וחסרונות של כל אופציה.

• באיזו מידה קיימת במוסד שלנו הטרוגניות בכיתות ובהקבצות?	

• האם יש מקום להכניס שינויים במיון תלמידים לקבלה לבית הספר או לשיבוץ בכיתות? באילו כלים?	

אין תכלית החכמה לדעת את המידות הטובות,

אלא לעשותן.
)רבי יצחק אברבנאל(
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קטעי מנו"ף לדיון

עידוד של צפרדעים 

על כוחן של מילות עידוד

// http://www.zoolo.co.il/love/personal/Wise_story_The_Word_Power.asp // אתר זולו //

להקה של צפרדעים טיילו להם ביער, לפתע, נפלו שני צפרדעים לתוך בור עמוק מאוד.

כל שאר הצפרדעים התגודדו יחד סביב הבור. כשהם ראו עד כמה הבור עמוק הם צעקו לצפרדעים שנפלו:  "חבר'ה, אין לכם 

שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים... אתם נחשבים כבר למתים...  חבל לכם בכלל להתאמץ!"

לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק לוותר על חייהם בכזאת קלות.

התעלמו שני הצפרדעים מקריאות חבריהם וניסו לטפס ולקפוץ החוצה בכל כוחם, בשעה שהצפרדעים שמחוץ לבור ממשיכים 

לצעוק להם ולסמן להם בכל מיני דרכים עם הידיים שאין להם סיכוי...

אחד הצפרדעים שמע בעצתם של הצפרדעים, אפסו כוחותיו, הוא נכנע, ומיד נפל ומת בקרקעית הבור.

הצפרדע השני, לא ויתר, הוא המשיך לנסות בכל כוחו בשעה שהצפרדעים מסמנים לו בתנועות וצועקים מפתח הבור "חבל 

על המאמץ... אין לך שום סיכוי בעולם...", "הפסק את המאמץ והסבל שלך, ופשוט תמות".

בכל זאת הצפרדע המשיך לנסות ואף הגביר את מאמציו לנוכח קריאות חבריו...

ובסופו של דבר, בשארית כוחותיו הצליח לצאת מן הבור עייף ותשוש.

לאחר שנח מעט, שאלו אותו חבריו הצפרדעים:

"איך עשית את זה? הבור היה ממש עמוק וסיכוייך להינצל היו אפסיים?..."  

בשפת הסימנים הסביר להם הצפרדע הזה כי הוא חירש...

הוא לא שמע מה אומרים לו, ובטעות פירש את קריאותיהם  הנרגשות כמילות עידוד...

המלצות מנו"ף:

הקטע עשוי לשמש פתיח לשיחה על הנושאים:

השפעת הקבוצה על היחיד )לחץ חברתי, קונפורמיות וכו'( והשלכותיה לחיוב ולשלילה.. 1

חשיבותה של תמיכה חברתית בשעות משבר וחירום, ולהיפך: הצורך בהימנעות מלייאש ולדכדך את היחיד.. 2

חיזוקים ועידוד במערכת החינוך בפרט ובאינטראקציות היומיומיות בכלל, ביחסינו עם הזולת.. 3

על כוחה של התמדה, השקעה, מאמץ בלמידה בפרט ובחיים באופן כללי.. 4
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הטיפ המפתיע של מנכ"ל גוגל ישראל

את השמחה אפשר ומומלץ להכניס לכיתה

// https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-253826 // מאת: מיכל מדמון //

בתחילת חופשת הקיץ השתתפתי בקורס יוטיוב למורים בשיתוף גוגל ומגזין 'הגיע זמן חינוך'. מנכ"ל גוגל ישראל, ברק רגב, 

בירך אותנו בפתיחת הקורס. השיחה הייתה מעניינת ומחכימה, והמסר שהכי דיבר אלי היה: ארגון מתוך שמחה. 

ויודע לזהות את המשאב החשוב וההכרחי ביותר לארגון.  גוגל מבין  כששמעתי זאת שמחתי בכל ליבי. הנה, אפילו מנכ"ל 

התאגיד הענק שממציא את העולם מחדש מתבסס על ארגון מתוך שמחת חיים. האלגוריתם של גוגל היה חורק אלמלא 

העובדים המרוצים.

זו חוויה  להיות חלק מחדר מורים שמח  מזה.  זה  מאוד  ושונים  מגוונים  מורים  בחדרי  וביליתי  ספר  בתי  בארבעה  לימדתי 

מרוממת נפש. חדר מורים שמתנהל בצורה מקצועית ועניינית, שיש למורים שבו עין טובה ונפש רחבה ומסתכלים על חצי 

הכוס המלאה - המורים בו מלמדים מתוך אופטימיות ואנרגיה גבוהה. רכילויות ואנרגיות שליליות - לא. הלך רוח מצמיח – כן.

מנהלת האולפנה בה אני מלמדת, גם מיטיבה לראות ולהגדיר את הארגון-ביה"ס אותו היא מובילה: תלמידות שמחות! להלן 

ציטוט מתוך חזון בית הספר:

תחומי  בכל  כישרונותיהן  את  לממש  ורצון  שליחות..  של  בתודעה  מלאות  שמחות...  תלמידות  לגדל  שואפים  "אנחנו 

החיים.."

תלמידות שמחות צריכות מורות שמחות. האווירה המשוחררת בחדר המורים שלנו היא חוויה נהדרת וקולות הצחוק נשמעים 

למרחוק ומדביקים את כולם. מושקעת הרבה מחשבה ואהבה באירועי גיבוש קטנים וגדולים וגם בעיצוב חדר המורים, חתירה 

לנוחות, יעילות, שיתוף והשראה.

הוראה מתוך שמחה

את השמחה אפשר ומומלץ להכניס לכיתה. הוראה איכותית הולכת עם חדוות יצירה. אי אפשר ליצור כשנמצאים במתח. 

שמחה משחררת את החושים. כשיש שמחה - יש שיתופיות, הפריה הדדית, חשיבה משותפת ויצירה.

שמעתי על מורה שלא נכנס לחדר מורים. דילג על השלב הזה במהלך יום העבודה, "הרגשתי שאני מחליף אלף מסיכות ביום, 

אני הולך ללמד ילדים רכים ובין לבין שומע ורואה כל מיני דברים שממלאים אותי באנרגיות שליליות ובמחשבות עגומות. לא 

יכול לשמוע משפטים כמו: "התלמיד הזה עוד יוריד אותי ביגון שאולה"... או מורה שאמרה בסוף ההפסקה: "נגד איזו כיתה אני 

עכשיו?", "אחלו לי בהצלחה במלחמה הבאה", "באיזו כיתה אני הולכת 'להיכנס' עכשיו?".

אומרים על מורים שהם זאבים בודדים מאחורי דלת הכיתה. מדוע? מה מרחיק אותנו אחד מהשני? ממה אנחנו חוששים? אני 

מאוד מאמינה בשיתופיות ובפתיחת דלת. זה מעצים את תחושת השליחות שבי ואת תחושת השייכות, שהיא ערך מאוד חשוב. 

לא יקרה כלום למצגת שהכנתי אם אפרסם אותה לשימוש ולתועלת המורים והתלמידים, יותר מכך – אני מאמינה שאף אחד 

לא יכול לקחת ממני את קנייני הרוחני. "קנאת סופרים תרבה חוכמה". תובנות של מורה לפיזיקה יכולות לעניין גם את המורה 

להיסטוריה ואת המורה למתמטיקה. מה נגיד אם אפילו בתוך צוות מתמטיקה אין שיתוף ויצירה משותפת? כל מורה ממציא 

את הגלגל מחדש, עובד לבד וקשה על הדברים הפחות מהותיים בהוראה, במקום לנצל את שפע המידע והתוכן הקיים והיעיל 

למידה מתוך שמחה
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למידה מתוך שמחה

ופשוט ליהנות מיצירה אישית חדשה, מאתגרת, הולמת את תלמידיו וחשוב מהכול - מועילה יותר.

מורים )עובדים( מרוצים

התרבות הארגונית של גוגל רוחשת כבוד לעובדים בכך שהיא רואה בהם שותפים למפעל וקשובה לתובנות שלהם. כמה 

מקשיבים למורים כשבאים לעצב את הרפורמות של תכניות לימודים? כשבונים שיטות הוראה ודרכי למידה? העובד שמרגיש 

שמשתפים אותו בקבלת ההחלטות, שיודע לאן פניו של הארגון מועדות - עובד בצורה משמעותית יותר. 

תקצר היריעה לספר על סיטואציות קשות ולא נעימות בממשקים שבין ניהול להוראה. בקבוצות הפייסבוק "להיות מורה", 

ו"מורים לעזרת מורים" עולים מעת לעת פוסטים עצובים ומקוממים המתארים חיכוכים עד כדי התעללויות שעוברים מורים 

ותיקים, מורים לקראת פרישה... מצד מנהלים, הורים,  – פרחי הוראה, מורים קבועים, מורים  ומכל הגורמים  בכל השלבים 

ארגוני מורים, תלמידים ותקשורת...

אנחנו חייבים חדרי מורים שמחים שמגרשים כל אווירה עכורה שנוצרת מלשון הרע, שחיקה, אי הצמחת רעיונות מהשטח, 

אנרגיות שליליות, מתחים, כעסים, טינה, חשש, צרות עין ועצבות.

4 דרכים בהן ניתן להשיג שמחה

נגדיר וננסח הסכם פעולה והצהרת כוונות של חדר המורים וההנהלה, נרים כוסית בכל ראש חודש לחיינו ונוודא את . 1

קיום ותחזוקת פרטי ההסכם, נשפר ונוסיף.

נעשה מעשים טובים קטנים, נעניק זה לזה, הגרלת שמות לברכה אישית לראש השנה, גמד וענק בפורים, לא רק . 2

ועד מורים מכין, כולם חושבים ונותנים מעצמם. נתינה-אהבה-שמחה.

תודעת תודה, להיות בהודיה מתמדת על דברים קטנים וגדולים שאנחנו מקבלים. שום דבר לא מובן מאליו ואף אחד . 3

לא חייב לנו כלום. אנשים מלאי תודה הם אנשים שמחים.

ניצור קבוצת ריצה משותפת בחדר המורים, או כל חוויה אירובית אחרת. יש קשר מובהק בין פעילות גופנית לבין . 4

אופטימיות ושמחה.

5 המלצות של אנשים מוצלחים שיהפכו את חדר המורים לשמח יותר:

מורטון ל. מנדל, "הסוד טמון באנשים" כותב: "לעומת רוב העסקים המתמקדים ב"מה" וב"איך", שמנו אנחנו את הדגש . 1

ב"מי". להתמקד באנשים שלנו."

סטיבן קובי, כותב ב"שבעת ההרגלים של האנשים הכי אפקטיביים:. 2

"מנצח-מנצח )win-win( הוא הלך נפש והלך רוח של חיפוש תמידי אחר יתרונות משותפים בכל פעילות גומלין 

אנושית באשר היא. זו ראיית החיים כמפעל שיתופי ולא כזירת תחרות. יש די והותר לכולם.

אנג'לה דאקוורת', המחברת של "גריט" ממליצה: "מורים אופטימיים הפגינו יותר אושר, מורים אופטימיים הביאו את . 3

תלמידיהם להישגים טובים יותר במהלך שנת הלימודים."

הוא . 4 שדרוש  מה  כל  לעוינות.  כתרופת-נגד  בלבכם  אמונה  יותר  לפתח  "יש  רגשית":  אינטליגנציה   " גולמן,  דניאל 
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למידה מתוך שמחה

המוטיבציה הנכונה."

רן ובר, "סוד הנקודה הטובה": "אנחנו טובים. טובים במידה שאנחנו לא יכולים לדמיין. הטוב האמתי נשכח מאתנו, . 5

ועכשיו אנחנו מזדהים לעתים עם הטוב, אבל רוב הזמן דווקא עם הלא טוב. רבי נחמן מברסלב אמר לפני 200 שנה 

בערך שגם בתוך מה שהוא לדעתך הרע הגמור – גנוז טוב, ואם תעמיק בטוב הזה, תמצא עוד ועוד טוב."

והיה עוד טיפ קטן שמנכ"ל גוגל הציע למדריך במחנה הקיץ של ילדיו: לשים בצד את הפלאפונים של הילדים. כן, מנכ"ל גוגל 

ממליץ לעזוב את הפלאפון מידי פעם ופשוט ליהנות מהחיים...

בואו נהפוך את בית הספר שלנו לארגון שמח, זה יעשה לנו טוב, ונראה ברכה בעמלנו.

אז איך נראה חדר המורים שלכם?
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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.


