
 ,  אין איש שיגלה לכם דבר"

 .  אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם

 ,הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו, המורה

 .  כי מאמונתו ואהבתו, אינו מגיש מחוכמתו 

 ,לא יצווכם את חוכמתו, אם אכן נבון הוא

 "אלא יכוון צעדיהם אל מפתן נפשכם אתם 

 "(  הנביא", ובראן'ובראן חליל ג'ג)



 "  ואני מורה, קסל-שמי הילה שנער"







 

 

  פסיכופדגוגיה  

 (מתוך הכוכבים של שלומי)





אני רואה אותך 

אני שומעת אותך 

אני שמחה שאתה כאן 

את שייכת לכאן 

זה בסדר להרגיש 

זה בסדר לכעוס 

מותר לפחד 

אני מאמינה בך ויודעת שאת יכולה 

אתה נהדר כמו שאתה 

 



אתה לא חייב להיות מושלם 

מותר לך לטעות 

זה בסדר לא לדעת 

מותר לבקש עזרה 

אתה לא לבד 

יש לנו כל הזמן שבעולם 

זה בסדר פשוט להיות 

 איתךאני פה 

מגיע לך להיות מאושרת 





 הטייס   האוטומטי
 הכל" הטייס האוטומטי"זה השלב בשיחה בו נכנס לפעולה אצלנו  

 .  זה שאנו מרגישים איתו הכי בטוח, כך מוכר וצפוי

"אני מורה ולא מטפל" 

"אני לא יודע איך אומרים דברים כאלה" 

"אני חוששת מהמשך של שיחה רגשית כזאת"  

"פסיכולוגית ועוד/בשביל זה קיימת יועצת, לא הוכשרתי לזה" 

 

לא הוכשרנו לניהול שיח  . אנחנו מורים :אפילו נכון מאוד, נכון
שיש סביבנו סמכויות טיפוליות מקצועיות  , ועוד יותר נכון, רגשי

 . טובות מאוד



 ...כן אני יכולה... כן אני יכול  
 -בכיתה   –ואני מרשה לעצמי לומר זאת כי הייתי שם , למרות זאת

  :הרבה מאוד שנים

נוגעת  , נמצאת, מרגישה, רואה, כדי להיות מורה
,  להעז –כן צריך . לא צריך הכשרה טיפולית –

לשחרר כמה , להתגבר על החשש מהלא מוכר
ולאפשר לעצמנו לעשות  , חסמים וגורמים מעכבים

 .  את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב מכולם
 



 מאת עופר תמנע" הכיתה  כמיכל" 
 פורסם באתר   25.8.2007) "הכיתה כמיכל"במאמרו של עופר תמנע

מביא המחבר  חיזוק  (  www.hebpsy.netפסיכולוגיה עברית 
 . של המורה בכיתה "טיפולית"ממקום נוסף לעבודה 

 בעוד לחלק מהתלמידים מהווה מקום מוגן ומוגדר המאפשר תנאי
המעבר , הרי שאצל רבים מהתלמידים, פתיחה טובים לטיפול

 –( חדר היועצת או הפסיכולוגית" )העולם הטיפולי"מהכיתה אל 
 .  מהווה קושי

גשרים  , הטיפול בחדר המטפל אינו מייצר מספיק קשרים
פער ותסכול   –משמע   "מרחב זרות"בכך נוצר לעיתים . והקשרים

 . של החזרה מעולם הטיפול אל המפגש עם הכיתה

http://www.hebpsy.net/


 "מרחב מכיל" 
ספרית עם עולם התוכן -מפגש המשלב מציאות תפקודית בית

יוצר מרחב חדש של דיאלוג בבית הספר  , הרגשי של התלמיד
 ".  מרחב מכיל"להיות  –המורה והשיעור , ומקדם את הכיתה

 

מה שיקל   –מכילה , מטיבה, התלמיד חשוף למורה כדמות מסייעת
ספרית והדרישות המיוצגות גם על -עליו לקבל את המציאות הבית

 . ידי המורה



 :חשבו על הרווח שלנו
  המורה חש קורת רוח וסיפוק מעצם העובדה שקיבל לידיו חזרה את

ופנוי יותר לצדדים  , האחריות הכוללת לתפקוד מיטבי של תלמידו
 .  החינוכיים לצדדים החינוכיים והרגשיים שלו

 

משלימה, דבר זה מעצים ומחזק את המורה ומעניק משמעות נוספת  ,
 .  לעבודתו



 הפירוש מחדש

 
 בית ספר"כולנו יודעים שלא פשוט לנו להתנהל במרחב הנקרא:"  

לחצי ההורים. הפרגון לא ממהר להגיע. הדרישות גוברות  ,
 . מעיקים

 או גישה למחשב כדי  , "חכם"בלוח  מצויידיםלא תמיד אנחנו
, ההתמודדות במצב שכזה. להעשיר את עצמנו ואת השעורים

היכולת להתעלות ובכל זאת להגיע לעבודה בהתלהבות ועם אור 
 . נעוצה בין השאר בשינוי גישה או אימוץ גישה חדשה, בעיניים

"מושג הלקוח מתוך הספר   -"  האומנות העדינה של הפירוש מחדש
להלן אדגים את (. ארד'פיש ריצ. 'ג, ויקלנד. פ וואלאוויק)  "שינוי"

 .  טוויןמאת מארק  "סויירתום "המושג מתוך 





 הלכה למעשה
 משמעו לשנות את המערך או את נקודת המבט  –לפרש מחדש

ולשים , המושגית או הרגשית אשר על פיהן פועלים במצב כלשהו
,  ההולמת במידה שווה או אפילו טובה יותר, אותם במסגרת אחרת

 .  ובכך לשנות את משמעותו, את העובדות של אותו מצב ממשי

 להלן הצעה ? בכיתה –איך עושים זאת בפועל . 

 נקודת המוצא היא שיכולת המורה לשנות את מבנה ונהלי בית
ניתן לפעול לפרש  –גם בתוך המבנה הקיים , אולם. הספר מוגבלת

 ;בהתאם להבנת המורה את צרכיו ואת צרכיו תלמידיו, מחדש



 .מרחב הכיתה
צורת הישיבה. 

אופן פתיחת השיעור . 

מתן , הרפייה לשם הרגעה: התייחסות למצב הקשב בכיתה
או לחיצת כדור /אפשרות לעיטור המחברת תוך כדי הקשבה ו

 . המסייע במיקוד ובריכוז התלמיד, "קיפודי"

יתוכנן בקפידה מבחינת התוכן  , "עוגן"הלוח כ: עיצוב הלוח
כמענה לצורכי המורה והתלמיד הזקוקים לקביעות  , והארגון

 . ולסדר



 .סביבה לימודית
המבטאים התייחסות לצרכים שונים  , עיצוב קירות משמעותיים

קיר שלם המורכב מתמונות אשר כל אחד : לדוגמא. של התלמידים
קיר  -התוצאה. מהתלמידים צילם בביתו כפינה האהובה עליו

צבעוני המציע לכל אחד אפשרות להסתכל ולהיאחז בתמונה  
 .שבחר

 המזמין תלמידים להביע באופן חופשי את , "גרפיטי"יצירת לוח
 .  רגשותיהם ומחשבותיהם בכל נושא

 



 .תקשורת עם התלמידים
הבניית התקשורת עם התלמידים היא זירה אוטונומית לחלוטין. 

 וכד" וואטסאפ/ "אני העדפתי קשר קבוע דרך הודעות' 

  השתמשתי המון בכתיבה במייל כדי לייצר אפיקי תקשורת זמינים
תלמיד במצוקה יעשה שימוש  . לסוגים השונים של התלמידים

 .יותר במייל מאשר בשיחה קולית ישירה" קל"

"קבלת  , שימשה אותי רבות הן להעברת מידע" קבוצת הכיתה
 ".גאוות יחידה"יצירת גיבוש כיתתי ו , תגובות

('יצירת הווי כיתתי וכד, החלפת תמונות)ל "כנ -אתר הכיתה 

לא  – פייסבוק!! 



 .  תקשורת עם ההורים
ביקורי בית המהווים תשתית משמעותית לדיאלוג בין שותפים .

על מנת להכיר באמת את חייו של , חוויה אישית חיונית למורה
יצירת קשר של אמון המאפשר עבודה נכונה וטבעית עם . תלמידו
 .  ההורים

שיחות טלפון נועדו אצלי רק למתן שבחים ולפרגון לילדים. 

 

  תקשורת עם ההורים באימייל  סביב תפקודו של התלמיד באופן
וזאת בכדי לאפשר חשיבה ופתרון משותף . רציף ובזמן אמת, פתוח

תקשורת קבועה מאפשרת להעביר גם .  ומקובל על הצדדים
 .מסרים פחות נעימים בהקשר קרוב ומוכר



   התכניהמרחב 
  

ספרותרפיה  : 
 המעוררת בך רגש, ביצירה ספרותית המדברת אליך המורההבחירה ,

היא פתיחה נכונה לדיאלוג רגשי בין המורה   -לכיתהוהבאתה 
נכון שתוכנית הלימודים מחייבת  ". בחירה"שימו לב למילה . לתלמידים

בחירה  . אבל גם מתוכה נוכל לבחור את מה שמתאים לנו יותר –
מאפשרת כניסה לעולם הרגשי בצורה  , בהתאם למשמעות הטקסט עבורי

 . הטבעית ביותר הקיימת
תחנות  "י שיטה זו מאפשרת לנו "האפשרות להפעיל את ההוראה עפ

דרך מגובה בעוגנים המסייעת לחוש בטוח על קרקע , לעבודה" מובנות
אפשרת חוויה  , התחברת לתלמידים, הגעת לכיתה, וכך –לא מוכרת 

וכל זה בהתאם להנחיות השיטה המעניקות את הביטחון   –רגשית 
 .  הנדרש

 
 



 "  ואני בסדר גמור, אני הנני אני"

 
מאירה את , מאפשרת ביטחון, הסתכלות שכזו נותנת המון כוח

 .  היכולות שלי וקושרת אותן להישגי

אף אחד לא . כי כך אני מבינה את עבודתי, אני בחרתי לעשות כך
יכול לקחת ממני את התחושה הזו של הפירוש המחודש או 

 . זה שלי. המותאם

 "  ואני בסדר גמור, אני הנני אני"  
 (המשפחה המודרנית, סאטייריניה 'וירג)



 ...פסיכופדגוגיה למורה
זה אפשר לי להיות נינוחה ובטוחה בעצמי . אצלי זה עבד

זה הפך את העבודה המורכבת והטעונה למשהו  . ובטריטוריה שלי
הנינוחות שלי עברה אל התלמידים  . שנתון להחלטתי ולבחירותיי

 .  וההורים שהחזירו משוב תומך וחיובי

רצון להצליח , הנחתות מכאן ומשם, במציאות של לחץ קבוע ,
ניתן   –ו וכשלים אמפטיים  בלתי נמנעים, להיות דמות מיטיבה

 .  בקלות לאבד את הכיוון ולהיות מתוסכלים וחסרי אונים

והשקיעו שם , בחרו את הזירות שרק אתם מחליטים איך יתנהלו
 .  זה פשוט עובד. את הרגשות שלכם בהתאם לצרכים שלכם



המתעקש לזמזם  , הקשיבו לקול הזה מאחורי הראש. דבר נוסף
לשיחות  , לתעודות, שוב ושוב בין ישיבה פדגוגית לטיול שנתי

  :לקול האומר. לבדיקת מבחנים, לכתיבת דוחות, הורים

אתה הגורם הכי משמעותי  ! אתה יכול, כן" 
אתה מוכשר ויודע את  ! בחייהם של תלמידך

זכית ביכולת לעשות שינוי בחייהם ! העבודה
 !"של נערות ונערים



 בחירה כגורם מעצים ומחזק
 

לקבל אותו  , זיהוי הצורך שלך כאדם לשמוע ולהקשיב לקול הזה
 !הוא הפסיכופדגוגיה שלך –ולהתחזק ממנו 

 

מעצם בחירתו  , מורה המאפשר לעצמו להיות במקום של מנצח
מעצם התובנה שזכה ביכולת לעשות חסד מדי  ; בחינוך, בהוראה

 .הוא מורה ואדם מועצם –יום 

 



  כדי לאפשר למורה להרגיש נוח  ובטוח בהתנהגות הטיפולית יש
להבנות עבורו מסגרות בטוחות בהנחיה מתאימה של  פיתוח השיח  

רק ניסיון יחזק את בטחון המורה ביכולתו לקיים שיח כזה  . הרגשי
 .  עם תלמידיו

מודעות  "על נושאים כמו , עבודה משותפת בצוותים של קולגות
יחסים  "  "ויסות רגשי"  "מכוונות עצמית" "הצלחה",  "עצמית

הם שיאפשרו   –" סנגור עצמי"ו "קבלת החלטות"  "אישיים-בין
תעבור  –תהליך פנימי למורה עם עצמו במרחב בטוח ומשם 

 .  החוויה אל התלמידים מתוך שותפות בחוויה

ל מציעה חגורת בטיחות שכזו בעבודת הצוותים  .י.תכנית א
 .המובילים

 ל  כחגורת בטיחות  .י.תכנית א



  ?ומה אומרים התלמידים
(שליד האוניברסיטההתיכון  -ב  "מכתב תלמידי י) 



 

ובטוחה שכבר  , איתי לדרך" שיצאתם"תודה 
אתם   –" מקומות נפלאים"הגעתם אל 
 !  ראויים לזה

 


