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 העבודה הבלתי אפשרית של המורה

מקצוע של פרידות 

בדידות 

עומס רגשי 

 (חוויית דחייה מתמשכת)תחת רייטינג תמידי 

  ההצלחה בידי הלקוח 

 חשוף כל העת(open space) 
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כיצד נותנים נשמה יתרה באפו של  
 ?המורה

 (מתנת התרפיה –מתנה ההוראה )
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 ?כיצד נותנים נשמה באפו של המורה

 (ועם הוריו)שיזכה למפגש איכותי עם התלמיד 

שיחווה חוויית הצלחה 

שיהיה בעל עוגן חברתי 

שותף לקבוצת עמיתים 

על ידי המנהל שלו ייראהש 
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 ?מה מזין אנשים במפגש בין אישי

רואים אותי! 

מתפעלים ממני! 

(  מכילים אותי! )מקבלים אותי 

 (!להיות נפרד)יש לי זכות להיות אחר 

לא   –גבולותיי לא פרוצים )מוגן , אני שמור
 (.עושים לי מה שאינו מתאים לי

 נוטעים תקווה )מאמינים בי  –מצפים ממני

 (ומאתגרים
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 ”OKness“ -חוויית ה
 "אתה בסדר-אני בסדר"
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 תנאים הכרחיים לצמיחה

אדם משמעותי הרואה אותי 

מרחב מושהה לגדילה 

 מותר לטעות, מותר לא לדעת)מורטוריום  ,
 (חשוב לטעות

אמונה בי. ציפיות של האחר ממני. 

 (וחיוך)... אופטימיות 
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 ?איך עושים זאת

 ".ברית"פיתוח 1.

 .חידוד חוזה2.

 .פיתוח סדירויות ארגוניות ופדגוגיות3.

להבדיל  )ראיית האחר באופן הוליסטי 4.
האם העבודה  )אמפתיה לצרכיו (. מפונקצוינאלי

 .(?הינה מרכז החיים
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 (המשך)? איך עושים זאת

 .(חשיבות הסטינג)פיתוח אומנות השיח וההקשבה 5.

 .שיתוף האחר בחוויות והגיגים6.

מעבדה  , קהילה לומדת, יצרת קבוצת תמיכה7.
 .ליחסי אנוש

 .אתיקה מוקפדת8.

 



10 

 ,  המנהל כמנהיג
 ,המנהל כדמות מעצימה

 המנהל כמודל
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 פיתוח מערך שירות פנים איכותי
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 סל השירותים למורה 

 .מגע יום יומי רגשי ונוגע עם המורה1.

 .דאגה לסביבתו הפיזית ולתנאי חייו2.

 .(הוק-מענה לצרכים אד)זמינות ונגישות גבוהה 3.

הערכה  )רוטינה של מפגשים עם המנהל 4.
 (.ומשוב

 .הדרכה והעצמה שוטפים5.
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 (  המשך)סל השירותים למורה 

 .תכנון קריירה והתפתחות אישית1.

 .שיוך לקבוצת תמיכה2.

 .גיבוי ומוגנות3.

 .ציפיות מחודדות ואמונה במורה4.

 .צמיחה ומורטוריום, אקלים של חיוך5.
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 תהליכי הטמעה

 .הכשרת מורים ומנהלים1.

 .גיבוש סדירויות ארגוניות2.

 (.קבוצתית ואישית)הדרכה ותמיכה 3.

פסיכולוגיה , חיוך, ערכים)פיתוח תרבות ארגונית 4.

 .(Being -עיסוק ב, חיובית

 .של המנהל( דוגמא אישית) מודלינג5.



 סוף דבר
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