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 מנהלים נותנים משוב למורים

 היבטים דיאלוגיים בתהליך משוב למורים

  רציונל

אלא עם ניהול הצוות החינוכי.  עם מגוון משימות הקשורות לחינוך הילדים מתמודדים כיום לא רק מנהלים

ישירה על דיאלוג שנותן הערכה  מתן משוב הוא משימה מרכזית בתהליך. זהו אתגר ניהולי, לקיים 

כשמתאפשר גם לתגמל דיפרנציאלית ולהגביר מוטיבציה בעזרת המשוב,  ,תיפקוד המורה/איש הצוות

  בהתאם לתיפקוד.

מחקרים רבים בדקו את הדרך בה יש לתת משוב  ,לתלמידיומתמיד בית הספר הוא ארגון שנותן משוב 

  .(Marshall, 2005לתלמידים, ואת מידת היעילות של משוב זה )

כך למשל ד"ר נתן – נוהל משוב גם למוריםליישם יש מגמה גוברת של משרד החינוך בשנים האחרונות 

ראמ"ה התחיל מהלך ( ולפניה צוות ז"ס)נתן, תשה ופיתוח צוותי הוראה פיתחה כלי מרשים למדידסולי 

  , ומנהלים עוברים השתלמויות בנושא.יש כלי הערכהלמשרד החינוך . אמ"ה, תשע"ה(רדומה )

במפגש השוטף שלי עם מערכת החינוך התרשמותי היא שמשוב פורמלי למורים לא הופנם עם זאת 

חוששים  מבינים את חשיבותו, אך– מורים אמביוולנטיים כלפי המשובמנהלים וההכשגרה מערכתית. 

 למרות שכולם מסכימים לגבי חשיבותו לשפור המוטיבציה והתפקוד. המשוב לא מתקיים נזקיו. מ

 

 הערכת מורים מועילהלקראת 

הערכת המורים הפדגוגית כיום לא משיגה את מטרותיה מכיון שהיא לא משולבת בהכשרת המורים, וכלי 

 לדבריה .(2010, א'אלהיג אבו-נאסר) המדידה המרכזי )התצפיות( אינו מספיק מקצועי בדרך העברתו

ולא  ,כלל לא פורמליותמקיימים שיחות סיכום והערכה בסיום השנה, אך הן בדרך אמנם מנהלים 

לעיתים מורים חדשים עוברים משוב כחלק מההחלטה על קביעות,  ממוקדות במדדים ובתהליך רציף.

, המשוב הוא ברובו לא פורמלי, אלהמלבד  רוע חמור במיוחד.ימזמנים מורה לנזיפה או 'ניעור' אם קרה א

 ולכן הוא נעים או לא נעים אך אין לא השפעה יעילה. 

 מיומנים  , שאינם יתכן גםכלפיו.  ורים לתת את המשוב, אך רובם אינם נחושים בעמדותיהםאממנהלים 

תפקידם בהתמודדות עם מורכבות תהליך המשוב כדי 'לדחוף אותו' לקידמת סדרי העדיפות של דיים 

  המורכב.

 

  נחיצות ויעילות המשובבספק מביעים חלק מהמנהלים עדיין 

יתכן, והם חושבים בסתר ליבם 'שהמשוב לא יעזור', שהמורים שזקוקים לו ביותר 'תקועים כל כך, שכלום 

לא יעזור, אז חבל על הזמן והמאמץ של המשוב'. יתכן והמנהלים עמוסים וחושבים שאפשר להשיג שינוי 

פקת משמעת. לא לכל המנהלים יש תחושת מסוגלות מסכמו למשל דרך בדרכים שונות ממשוב, 

חוששים מהתנגדויות, מהמתחים שהמשוב יעורר, מאי הם  – להתמודד עם הקשיים של שיחת המשוב
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 מעדיפים להמשיך לעבוד, ולא לעצורכך שלעיתים הם נעימות של 'להגיד למישהו את האמת בפנים'. ה

 . כדי לתת משוב

מקצועי ונכון 'לאסוף נתונים זה נשמע  תאורטיתהמכשול הרגשי. מתן משוב הוא המעיב על מכשול נוסף 
, אבל רגשית זה מאיים 'על התיפקוד של אנשים, ולהגיד להם את המציאות כמות שהיא כדי שישתפרו

מאוד. לא כולם מאמינים ש'לקרא לדברים בשמם' זאת הדרך הנכונה. אולי דווקא להשאיר את הדברים 
 הנכונה. לקרות טבעית מבלי להתערב זאת העמדה להם לתת ו בערפול מסוים

ילד בתהליך החינוך וההתפתחות מכוון את ההמבוגר כי  ,זו גישה שקל לקבללתת משוב לילדים  ,ובכלל

 מסובך יותר...זה כבר שהוא בגיל שלך או אולי מבוגר יותר?  ,משוב למבוגרלתת  אבל ,שלו

בגלוי ים נותנ ו, לקולגות בעבודה?נו, לחברינבגילשמשוב לבני משפחה מאיתנו באמת נותנים כמה 

 ובנעימות שקולה משוב עם תכנים חיוביים, וגם משוב עם תכנים שיש בהם ביקורת? 

רובנו 'גיבורים' באמונה התאורטית שצריך לתת פידבק לאנשים, אבל מגלים שהיישום בשטח מורכב 

 מומלץ לזהות זאת. ווקשה. זה טבעי והגיוני שלא קל לתת משוב, 

 

  מורים יודעים לקיים משוב דיאלוגי עם תלמידים בתחומים פדגוגייםמנהלים וחשוב לציין, שעם זאת, 

 לא אמורה להיות זרה למורים ולמנהלים.  – מושגי המשוב, הגדרתו, השפה שמשתמשים בו

מורים יודעים לקדם למידה אקטיבית של התלמידים באמצעות משוב שהם נותנים להם על תשובותיהם 

לקיים בכתה משוב דיאלוגי עם תלמידים לקידום חינוכית המגמה ה רווחתבכתה. כבר שנים רבות 

מורים כבר מזמן לא מרצים את 'תורתם' בצורה פרונטלית. הם מקיימים דיונים הדדיים,  הלמידה הפעילה.

כך אומרים  מפעילים את התלמידים לחשיבה קבוצתית, נותנים ומקבלים משוב הדדי אחד לידע של השני.

 או', לך מצוינת', או 'אני רואה שהשקעת הרבה בבית בתשובה שקראת לנו עכשיו'התשובה ש לתלמיד:

או 'אני לא בטוחה  ,או 'אתה בכיוון הנכון, המשך להסביר...' ,'בוא תמשיך, אני רוצה להבין אותך יותר''

 שזה הכיוון של התשובה, בוא תנסה לחשוב עוד פעם...'. 

לות פתיחות לדעות התלמידים, ולשלב אותן בידע שהמורה להפחית שיפוטים שליליים, לג מורים אמורים

 הביא בעצמו לכתה, כך שביחד יצרו דיאלוג משותף על הידע תוך משוב הדדי. 

 -פלד ;2000לפסטיין, ; 2008בוזו ופישר, ; 2012 שוורץ,-מחקרים ומאמרים רבים נכתבו בתחום )בוזו

להצלחת  תדיאלוגי בתחום הלמידה תורם משמעותים מוכיחים שמשוב , וה(1997קולקה, -ובלום אלחנן

הם מאמינים יותר ויותר  ,התלמידים ולשביעות רצונם. מורים מתרגלים את הטכניקות ומשתפרים בתחום

 חיוביות וגם המסוגלות שלהם בתחום גוברת. לנושא בגישת המשוב בלמידה, ובאופן מעגלי עמדותיהם 

ער עקבי בין דיווחי המורים על מתן משוב מקדם ומעודד פ יםמרא מיצבים מהשנים האחרונותתוצאות 

בין , של לתלמידים, לבין חווית התלמידים על קבלת משוב כזה. מורים מדווחים על אחוזים גבוהים מאוד

 . כששואלים את התלמידים את אותה שאלה הם מדווחים על אחוזים נמוכים בהרבה,100%-90%

בין דיווחי המורים לתלמידים. בכל מקרה תמיד יש  40-50% דקרובות יש פערים מביכים של ע לעיתיםו

. כלומר, גם בתחום המשוב לתלמידים יש עוד עבודה לשיפור 20-30%פערים, במקרה הטוב של 

 .המודעות והמיומנות, אך הפעילות בשטח קיימת, ושפת המשוב שגורה בפי אנשי החינוך
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כבר קיים אצל מורים ומנהלים. כל שצריך לעשות  יכולת לתת משובידע והמשתמע מכך, שבסיס ה

לפחות הוא 'למידת העברה' של המשוב הלימודי למשוב הניהולי של המנהל למוריו. לא קל, אבל 

 ...לא מתחילים מאפסאנחנו 

 

איש החינוך הן הבסיס להתמודדות. העמדות הן 'עמוד השדרה', של לדעתי, בכל תחום חינוכי העמדות 

את האסטרטגיות והטכניקות. לכן,  – הקוגנטיבי והרגשי המכוון את ההתנהגות בפועל הן הדיבור הפנימי

במקרה  – כוון אותן שידרבנו את המטרה הרצויהלבדוק, לעדכן ול :זיהוי העמדותתמיד יש להתחיל ב

 למורים. יעיל של מנהלים שלנו, מתן משוב 

 מאמר. בלפי רציונל זה נמשיך 

 

  למשוב יהםעמדותבנושא למנהלים  תיומלצה

 התפקיד של מתן משוב למוריםכלפי  עמדותיכםאת זהו  –

זה טבעי, הגיוני  ' עם המשוב, ותנו להן לגיטימציה.שלא מרגישות בנוח'גם את העמדות זהו ללא חשש 

יעזור לחזק מורכב שכזה  ולגיטימי שחווית המשוב בתוך בית הספר לא תהיה קלה וטבעית למנהל. זיהוי

עזר יחיוביות ולקיים דיאלוג ולשפר עמדות שהן שליליות ומחלישות את כוחו של המנהל להעמדות 

 .במשוב

 

 עמדותיכם החיוביות כדי שתשתמשו יותר במשוב ככלי ניהולי עם המוריםחזקו את  –

כך הסיכוי לפעול לפיה ולקיים משוב גדולה יותר. לכן  ,אין ספק שככל שהעמדה כלפי המשוב חיובית יותר

ב לחזק את חיוביות העמדה. חיזוק העמדה מתבטא בדיבור פנימי של אמונה וידע חיובי על כוחו של חשו

  .בדרך כלל דרך התנסויות חיוביות ,המשוב, וחיזוק החוויה החיובית הקשורה במשוב

 

 וה להשתמש בו והאמינו שמשוב הוא כלי ניהולי ובינאישי רב עוצמה, שש –

 

 :מורים משוב כמחזק תקשורת ותיפקודהמיתרונותיו של כמה  להלן

וכך לאפשר  ,מנהליםשל מדות בתהליך גיבוש העבדיבור הפנימי  סיס תמיכהת בוויתרונות אלו יכולים לה

 :במשוב בדיאלוג עם המורים שלהםשימוש רב יותר 

 משוב מצמצם אי וודאות .1

עבודתם. כשלא ניתן משוב מסודר, אי הוודאות יוצרת כמהים לקבל תגובה על  ,כמו כולם ,מורים

משקיעים אלא לא שואלים ישירות מה דעת המנהל על עבודתם, לרב המורים  .מתח ואי שקט

כשניתן להם משוב מכובד  .נהליםמה חושבים עליהם המבעקיפין או לברר אנרגיה רבה בלנחש 

מה ולדעת יכולים להיות גאים בעבודתם המורים יודעים מה מצבם. הם ו ברורההתחושה יותר וברור, 

רב האנשים יעדיפו ידע ודאי זה על עליהם לשפר. הם יודעים 'איפה הם עומדים', לטוב ולרע. 

 עמימות ואי וודאות. 
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 משוב פותר בעיות .2

לתת עליה משוב שיאפשר לטפל בה, מאשר לחכות ו כשיש למישהו בעיה, עדיף לאתר אותה מוקדם

משוב ישיר  לא תעלים את הבעיה.מהבעיה  התעלמותהמאמינה בכך ש עד שתחמיר. זו עמדה

אם הבעיה היא כך למשל, וגישה שמחפשת פתרונות באופן עניני של שיתוף פעולה תביא לשיפור. 

עדיף להתעלם האם  – משתמט מהשתלמויות מורה שצועק בכתה, מאחר בהחזרת מבחנים,

 אפשרי?מהבעיה או לתת פידבק, ולשאוף לפתרון 

 משוב בונה אמון .3

אתה יכול לנבא את התנהגות הזולת, ואתה יכול לסמוך עליו שהוא יהיה כשאמון משמעו לחוש בנוח 

המורה יכול להרגיש אמון  ,נותן משוב ישיר וגלוי – המנהלבמקרה זה  – הגון כלפיך. אם הזולת

 חשדות ופחדיםכשהמורה עסוק בלפחות גלוי וישיר.  אהו הרי ,גם אם המשוב אינו רק חיוביכלפיו. 

 תקשורת היא גלויה וצפויה היאההתקשורת והאמון ביניהם מצטמצמים. כש ,מה המנהל חושב עליו

 .)פרוט בהמשך במודל החלון הג'והרי( מסרים פחות נעימים, גם אם היא כוללת מעוררת אמון

 משוב מחזק יחסים .4

על כך פירוט ) יותר. המשוב מכאיב בחלקו וקרובים חזקיםמוביל בדרך כלל ליחסים  ביחסיםאמון 

ועמידים בפני  אך כנות היחסים בזכות המשוב הופכת אותם לקרובים, מורכבים(, בהמשך המאמר

הם משקיעים  .מראים שאכפת להם מהמורים שלהםומכבד נותנים משוב אמיתי המנהלים  קשיים.

כדי שהמורים שלהם ישתפרו, כדי שיהיה  לראות את המורים שלהם, לתת להם משוב זמן ואכפתיות

 משפרת את היחסים ביניהם.של השקעה רגשית הלהם טוב. זאת עמדה 

 איכות התיפקוד בעבודהאת משוב משפר  .5

גם המורה  – אין לצפות ממורה שיוכל להשתפר מקצועית לגמרי בעצמו .חיצוני למשוב כל אדם זקוק

משוב חיובי ור עצמו, זקוק לדרבון ועצה חיצונית. המקצועי ביותר, המודע לעצמו, והמשקיע בשיפ

 . הואשפרל לשמר ומה שיש בו ביקורת, מסמן היכן להתאמץ יותר, מהמשוב  ;תמידמהווה תמריץ לה

 להגיע לרמת ביצוע טובה יותר. כדי מכוון ועוזר לתרגל מיומנויות ולרכוש כלים 

 תיפקוד של המנהלהאיכות את משוב משפר  .6

. מנהל שרוכש אותה משפר את התיפקוד הניהולי בפני עצמה משוב היא יכולת ניהוליתהיכולת לתת 

את בית הספר שלו כארגון. הוא מחזק ושלו. הוא משפר את יכולתו לראות את המורה עצמו כיחיד, 

את היכולת שלו בהנעת המורים, משתפר ביכולות תקשורת מורכבות ועוד. זו עוד סיבה לעסוק רבות 

 במשוב. 

 

 במתן משובהחלק הבא של המאמר יפנה למנהלים הרוצים להגביר את יעילותם 

אסביר כיצד מנהלים יכולים להוביל תהליך משוב מקצועי למורים, כחלק מסמכותם הניהולית בחלק זה 

 בבית הספר הכוללת השגת יעדי בית הספר והעצמת המורים. 

לא אעסוק בתכני המשוב,  – מה צריך להאמר בובשל המשוב, פדגוגיה  במרכיב התוכן לא אתמקד

תחומים השונים השונים. גם לא אעסוק בכלים בהם בדברים שיאמר המנהל במשוב על תיפקוד המורה ב
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חינוכית של המורה בניהול כתה. מידע על נושאים אלו -על יכולתו הפדגוגית והפסיכו אוספים את הנתונים

 א'אלהיג אבו-נאסר פאדיה(. גם Danielson, 2001; Marshall, 2005)מופיעים במאמרים אחרים 

של משרד  באתר ראמ"ה ובמכווןו לוונטי במערכת החינוך,( מפרטת דרכים שונות למתן משוב ר2010)

כדי  עזר בחומרים אלוימומלץ לה להערכת מורים על ידי מנהלים. םאובייקטיביי םהחינוך מתוארים כלי

לבחור מהמכוון את מה שמתאים למנהל לקראת המשוב עם המורה הספציפי ולהכין את תכני המשוב, 

למשל, במכוון משרד החינוך ממליצים על שפע מדדים אליהם רצוי שהמנהל בבית הספר הספציפי שלו. 

פדגוגיים, רגשיים, חברתיים. חלקם בכתה, חלקם בקשר עם התלמידים, עם ההורים,  – יתייחס במשוב

לפי עם הקולגות, עם ההנהלה. המנהל יכול לבחור על פי שיקול דעתו מה המדדים הרלוונטיים למורה, 

 לו כמנהל הארגון הבית ספרי שלו. סדרי העדיפויות ש

על המנהל לבחור את העיקר והמתאים  לטעמי, המכוון הוא 'מורה דרך' שברוח דבריו יש ללכת, אך מתוכו

שהמנהל נותן למכוון, מה טוב לו ומה  משובמעין לו ולמורה בזמן בו הוא מתבצע. יש בכך תהליך מקביל, 

ציות  ורלוונטי עם המורה. ום לתהליך משוב מדויקפחות טוב לו בו. בחירה נכונה של המנהל תתר

פחות ללכן ו ,אוטומטי לכל חלקי המכוון עשוי להפוך את המשוב לעמוס, טכני ולא מדויק למנהל ולמורה

 יעיל.

 

לקיים את דיאלוג המשוב בין בתהליך היעיל , ורגשי של המשוב-אתמקד במרכיב הדיאלוגיבמאמרי 

 – להעביר את תכני המשוב כך שישיגו את מטרתם בצורה הטובה ביותרכיצד . אציג המנהל למורה

והסיפוק של המורה בעקבות המשוב. אתמקד בהיבטים הבינאישיים של  התיפקוד ,את הלמידה לשפר

בטכניקות תקשורת ספציפיות  כןהמשוב, במה שיכול לקדם ולעכב את השגת המטרות של המשוב, ו

 שהוכחו יעילות למשוב. 

 

 גדרה של מהות המשובנתחיל בה

עבור למגוון טכניקות נוכל ל. לאחר מכן תפקידו בקידום שינוי רגשי והתנהגותימהו משוב, מה עלינו להבין 

 .המשובבינאישיות ותקשורתיות שיכולות להעצים את יעילות 

 

 הגדרת משוב

אדם אחר תהליך תקשורת בינאישית בו אדם משתף  זהו. משוב נקרא גם פידבק או היזון חוזר

  במחשבותיו ו/או ברגשותיו ותחושותיו לגביו.

כדי לדעת  משוב הוא מושג הבא מהתחום הטכני בו טילים היו צריכים צריכים לקבל היזון חוזר מהקרקע

לפי  – גם פרויקטים מקבלים משוב חיובי או שלילי על תיפקודםבדומה, . של הירי ון הנכון'ואם הם 'בכי

 ון ואם בכלל להמשיך בפרויקט או לא. המשוב מחליטים לאיזה כיו

דיאלוג בו אדם מיידע אדם אחר )או כמה ב מדוברמשוב הוא כלי להבעת דעה. ה – במשוב האנושי

תגובה של אדם על דבר שעשה או עושה אדם אחר. מדובר באנשים( אם התנהגותם היא 'בכיוון הנכון'. 
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התגובה לחיוב, לשלילה, בדרך כזו או אחרת.  – הסבר כיצד התנהגות האדם האחר השפיעה עליוזהו 

 עשויה לכלול הערכה מפורשת ו/או ישירה, מובלעת ו/או עקיפה. 

 וכך נוצר הדיאלוג ביניהם. לנותן לו אותו, של מקבל המשוב  חוזרת המשוב מעורר בדרך כלל תגובה

המורים, זה מפריע 'כשאת מאחרת באופן קבוע לישיבות  :משובהלמורה ברוח  תאומר תכך למשל, מנהל

זה פוגע בי כשאת לא מבינה שיש לי 'התגובה יכולה להיות גלויה:  – לי'. למורה תהיה תגובה למשוב

המנהלת תגיב . עלבוןשמטרתה משוב סמוי של הבעת פנים נפגעת , או סמויה, למשל דרך 'חוריסיבה לא

  כך יתפתח דיאלוג ביניהן.או לא לתגובת המורה, וחוזר חלילה. 

כיווני, וברוח הדיאלוג מקבל המשוב יכול בהמשך השיחה להיות נותן -המשוב הוא תהליך תקשורת דו

 שוב. מ

אני מתנצלת שאני מאחרת וזה מפריע : 'המורה יכולה להגיד למנהלתאם נמשיך את הדוגמה הקודמת, 

לך. אני רוצה להגיד שהעובדה שאת קובעת את הישיבות בשעה מוקדמת ללא התחשבות באמהות 

אני שמחה שאת אומרת לי את דעתך, זה חשוב : 'יכולה לענותלילדים קטנים מאוד מקשה עלי'. המנהלת 

. המנהלת 'שעות והאמהות הצעירותאני גם אבדוק אם אפשר לעשות משהו עם ענין ה בתקשורת ביננו.

 שיחזק את המשוב המילולי. , למשל בחיוך בשפת הגוףעקיף יכולה ללוות את המשוב הישיר גם במשוב 

דיאלוג  לא התחייבה לו. עם זאת היא קיימהאף שהמנהלת עוד לא עשתה שום שינוי מעשי, ולציין חשוב 

 .זה מה שחשובו ,הדדי של משוב עם המורה

 

 במטרות המשו

מוכר ומודע לאדם המקבל אותו. זהו תהליך למידה שאמור  המשוב אמור לספק תובנות ומידע חדש שאינו

 ולחזק את המיומנויות שלו בתחומים שונים. , לעזור לאדם להשתפר, להרחיב את המודעות שלו

בתקשורת על פי מודל החלון הג'והרי מטרת המשוב היא להקטין את תחומי העיוורון הלא מודעים 

אישית, המעוגנת נגרפי של התנהגות ביהחלון הג'והרי הוא מודל . הבינאישית ובתיפקוד של אנשים

ג'ו בשם על ידי שני פסיכולוגים  50-שפותח בשנות ה, במבחר תאוריות אישיות, ופסיכולוגיה חברתית

גומלין והתקשורת בין העיקרון המרכזי בתאוריה הוא שביחסי ה. (2001, והארי אינגרהם )זיו ובהרב לופט

וחלקה אינו יודע, ויש אינפורמציה על עצמו שחלקה האדם יודע , האדם לאחרים סביבו יש אינפורמציה

ידע,  ,יכולה לכלול תכנים כמו מידע פיזיאינם יודעים. האינפורמציה חלקה ו עליו, האחרים יודעיםחלקה ש

. כל אלו יכולים להיות ידועים או בלתי וד, וענתפסו מתנהג האדםהצורה שבה , עמדות, רגשות, מחשבות

 ולעתים אף לשניהם. יחסי הגומלין,ידועים לאחד השותפים ב

 .בתהליכי התקשורת הבינאישיתמודעות עצמית של  השילוב בין כל האפשרויות יוצר ארבעה תחומים

 הרי:-ג'וה חלוןמודל מכונה העל שם מנסחיו ה
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זהו תחום "הדמות הציבורית" של הגלוי יש מידע שהן האדם והן סביבתו יודעים בו בזמן.  בתחום

האדם. הדמות שהוא מוכן ורוצה לחשוף באופן טבעי בציבור. חלק מהמידע הוא אינפורמציה שאין 

: מין, לבוש, צבע, גובה וכד'. חלק מא. לדוגאדם ולא מפני האחריםלא מפני ה ,אפשרות להסתירה

מרוצה מהופעתו אינו וחלקה לא, והוא מנסה להסתיר אותה. למשל, אם אדם  אדםמהאינפורמציה נוחה ל

 הוא ישקיע באמצעי הסוואה, או אם אדם רוצה להסתיר את מצב רוחו יתאמץ לשם כך כדי לא להיות גלוי.

ר 'האני האמיתי' ככל שהאדם פחות מתאמץ בתחום הגלוי, ומה שהוא מציג בו הוא פחות 'יחסי ציבור' ויות

 – . מבחינת 'מה שאתה רואההתקשורת יותר זורמתו פתיחות הדדית בין האדם לסביבהיש יותר כך  ,שלו

האדם יודע שהוא קצת שמנמן וגם סביבתו יודעת, אין מה להסתיר, אין  – זה מה שאתה מקבל'. לדוגמא

 כולם יודעים, מה שידוע לאדם עצמו ידוע גם לסביבתו. – מה להתבייש

הגדלת התחום הגלוי באה על  – המטרה בתהליכי תקשורת בינאישית היא להגדיל את התחום הגלוי

 .העיוורוןתחום החבוי והתחום  חשבון הקטנת שני תחומים:

 בשני תחומים אלו אין הלימה בין מה שהאדם יודע על עצמו לבין מה שהסביבה יודעת עליו. 

 

אינפורמציה ולא חושף אותה האדם שומר  עצמו והסביבה לא.בתחום החבוי יש מידע שהאדם יודע על 

לסביבתו. זוהי דלת פנימית השומרת בפרטיות וסודיות על המידע ולא חושפת אותו לזולת. לכל אחד יש 

היא נפתחת מידי פעם, או שמא היא סגורה אם תלוי כמה היא עבה,  ואצל כל אחד היא שונה: – דלת כזו

אדם שכל עולמו הפנימי חבוי בפני סביבתו, שאוטם את עצמו  א ונכנס בעדה.לגמרי, ואין כל מידע שיוצ

אין ללא שיתוף וחשיפה של חלקים פגיעים וחלשים שלו, יוצר בעיה בתקשורת שלו עם הזולת. בו בזמן 

לכל אדם צריך שתהיה  .כל אדם היא הכרחית ובריאה ה מסוימת של עולם פנימי חבוי אצלרספק, ששמי
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בתקשורת חבוי לכן אין מדברים על העלמת החלון ה ת פנימיים בינו לבין סביבתו.פרטיות וגבולו

 ישית אלא רק על הקטנתו. נאהבי

הקטנת התחום החבוי נעשית מיוזמת האדם כשהוא משתף את סביבתו בעולמו הפנימי. במילים אחרות, 

שיתוף יכולה להיות מגלה להם את מה ששמר עד עכשיו לעצמו. הסיבה ל האדם מספר על עצמו לאחרים,

לא מצא צורך לשתף, לא היתה הזדמנות, לא חשב שרלוונטי( או סיבה רגשית יותר עד עכשיו טריוואלית )

כשהאדם מתרחשת עמוקה )רצה לשמור סוד, התבייש במידע(. פעמים רבות הקטנת התחום החבוי 

חשיפת מידע חבוי מרגיש מספיק בטוח וחזק לחשוף את מה שעד כה הרגיש שעליו להסתיר. למשל, 

מתיחסת בדרך כלל לחולשות, לפגיעויות, לדברים שאדם חושש שיפגעו באחרים, יפחיתו מהערך שלו. 

שהוא רוצה להצטיין  ,מה פעמים, שהוא מתבייש בגובה שלולמשל, האדם משתף שבעברו נכשל כ

 ולאו דווקא לשתף פעולה כל הזמן.  ולהתבלט

 

נמצאת אינפורמציה על האדם שידועה לאחרים אך לא לאדם עצמו, שכן התחום בו הוא  תחום העיוורון

או "לשחק"  ם, ולכן אין לו אפשרות להסתיראלה, התנהגות האדם אינו מודע למידע או ל. ההוא "עיוור" ל

 כמו בתחום הגלוי.  םאות

יא לא ה, כי כלפי הקולגה שלה בה היא מקנאהלא יכולה לנסות להיות פחות תוקפנית  אוריתלמשל, 

א יו'יורדת' על כל דבר חיובי שה הצינית כלפי היא הבסביבת היאכל פעם שבה.  המודעת לכך שהיא מקנא

ה תחושה לא נעימה ואף חמלה על ההתפרצויות הרגשיות הלא נשלטות תעושה בצורה שמעוררת בסביב

לדבר לפני  ושעלימדבר בקול צעקני ומהיר מאוד כל פעם הוא לכך ש 'עיווראוהד ' ;הוהלא מודעות של

 במצבים אלו שם לב לכך.  ו. רק מי שרואה אותגדול קהל

יש גבול למודעות שלנו, ויש גם פער בין כוונותינו לבין האפקט שלנו על הזולת. יש מידע רב על עצמנו 

אם  מכפי שהוא בפועל. שאנו 'עיוורים' לגביו, למרות שהיינו רוצים לחשוב שהוא קטן ומועט הרבה יותר

תחושת השליטה העצמית שלנו היתה נפגעת, ובכך , מודעים לכמה הרבה איננו יודעים על עצמנו היינו

ינים. לכן אנשים נוטים להכחיש את תחום העיוורון, ולהגיד ש'אני מכיר את עצמי', 'אני יבודאי איננו מעונ

דול מהנדמה והרצוי יודע איך אנשים מגיבים אלי', 'מכיר מה חושבים עלי', כבמציאות, העיוורון העצמי ג

 לרובנו. 

על תחומים רבים, כך תהליכי הקשר שלו עם הזולת  רסככל שתחום העיוורון של היחיד רחב יותר ומתפ

, ואפשרות השליטה ושיקול הדעת של ה"אני" מצטמצמים. כך למשל, מורה 'עיוורת' להשפעת לקויים יותר

יות לחוצים ולא שקטים בשיעור בגלל ולכך שהיא גורמת להם לה ,שיטות ההוראה שלה על תלמידיה

העומס. היא מפרשת את חוסר השקט שלהם כחוצפה ולא כמשוב אליה. שיקול הדעת מוביל אותה 

להקשיח עוד יותר את שיטות ההוראה שלה, מה שמחמיר את המצב. אם היתה מקבלת משוב 

ת להגיב, והיא היתה מהתלמידים, מבינה שיש משהו בהתנהגותה שמקשה עליהם, היו לה יותר אפשרויו

בעקבות הקשבה למשוב של ושיטת ההוראה יכולה לשנות את קצב  היתה יכולה לשפר את המצב. היא

טוב לכולם. כל זאת, בתנאי שהתלמידים היו גורמת הילדים. הפחתת העיוורון שלה לגבי עצמה היתה 
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, והיא היתה מסוגלת יהלהגיד לה מה הם חושבים ומרגישים כלפי המצב וכלפ – מסוגלים לתת לה משוב

 . להקשיב

במשוב מיידעים את האדם על מה שהוא  – משוב הוא הכלי באמצעותו מקטינים את תחום העיוורון

 ,מה שהוא חושב לגביוחר אומר לאדם מה הוא רואה אצלו, הא לא יודע על עצמו ואחרים כן יודעים עליו.

עצמו. כשהאדם מקבל או מודע לגבי . הוא מעביר לאדם מידע, שאינו יודע איך התנהגותו משפיעה עליו או

 כבר לא עיוור אליו. לכאורה  את המידע, הוא

 למשל, המנהלת אומרת למורה, שהיא רוצה להסב את תשומת ליבה שיש תלונות של מספר הורים,

 ובנימוס.שקט שהיא מדברת לילדים בכתה בצעקות ובמילים מעליבות, במקום לדבר אליהם בטון 

, ואין מדובר בהשמצות סתמיות. המורה אומרת בתגובה שממש לא שמה המנהלת מדגישה שהיא בדקה

 לב לכך, שהיא 'אף פעם לא צועקת, ובודאי לא העליבה בחייה אף ילד'. היא פורצת בבכי מר של עלבון.

יתכן  צועקת ומעליבה'.תה 'כמורה בדוגמא זו, נדמה שהמורה היתה עיוורת לכך שילדי כתתה תופסים או

בכתה  של טון הדיבור ותוכן מילותיה היא אינה צועקת ומעליבה, ו/או שילדים תאובייקטיבישבבדיקה 

שהילדים נתנו לה דרך . המשוב המשוב שקיבלהלא משנה לצורך , אך זה היו נעלבים ממנהאחרת לא 

זה מידע שהם כ'אחרים' בתקשורת,  .בכתה העל תיפקודשלה עיוורון האת תחום  חשף הוריהם והמנהלת

 ידעו על המורה, והיא לא ידעה עד רגע מתן המשוב על ידי המנהלת. 

מרגע אמירת המשוב על ידי המנהלת המורה יודעת 'את האמת', והיא כבר לא עיוורת למידע. , לכאורה

כחיש את לה כולהאדם י. למה לכאורה? כי מידע מעורר חרדה יכול להפעיל מנגנוני הגנה כנגד החרדה

תרץ למה אינו נכון. לאנשים יש אינטרס לאותו, לעוות , 'לשכוח' ממנוממנו, , להתעלם אותו להדוף המידע,

יכול זה מסוכן ומפחיד. כתוצאה מכך, אדם  כי ,לשמור על הידע הקיים שלהם על עצמם ולא להשתנות

 . אבדלהפיק ממנו דבר, והמידע יילא  ישאר עיוור למידע שניתן לו במשוב,לה

 ןמשוב מקטיאם הגם  ,תחום עיוורון בלתי מודע בקשר של האדם עם סביבתותמיד יישאר  במציאות,

אישית מדויקת יותר עם המציאות ועם נביתקשורת אותו. אדם שתחום העיוורון שלו קטן יחסית יכול לקיים 

יודע איך לכוון את עצמו בהתאם למשובים שהוא נותן לעצמו ומתמצא נכון במציאות, כזה הזולת. אדם 

מכשיר הניווט שלו , עם פחות מחסומים ותאונות. יותר זורמתבדרך שלו ההתנהלות ומקבל מהסביבה. 

  חי באשליות. מופתע או פחות מזהה פקקים ותקלות בדרך.הוא  מכויל, מעודכן,

 – אדםה תפקיד. מנועל מה שהוא קלט מ לאדם לדווחלהחליט איך  ה"אחר" היאתפקיד  בתהליך המשוב

 באופן בלתי פוסק.  נו מהאחרהיא לעבד ולפרש רמזים הנשלחים אלי –אני" ה"

לתת משוב למוריו ולצוות החינוכי שלו. בחירת המורים היא ואיך בחירת המנהל היא כמה  ,במקרה שלנו

להקטין את תחומי העיוורון שלהם לכדי לעבד נכונה את המשוב הנשלח אליהם כדי איך כמה לקלוט ו

של . אחריות למנהל יש אחריות נוספת, חשוב לציין שלשם דיוק למידה יעילה והשתפרות מתמדת.

הורים בצורה כמה שפחות מממנו, מתלמידים ו – הכשרת המורים להיות מסוגלים לקלוט את המשוב

 למידה. מאיימת וכמה שיותר מאפשרת

אה של מסרי המשוב על ידי המקבל אותם הוא ניהול נכון של החלק מה שמאפשר את הקליטה המל

 .בהמשךאפרט על כך והרגשי של דיאלוג המשוב, 
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אדם ולא א בו נמצא מידע שאינו ידוע ל – התחום הלא מודעוהרי הוא 'תחום נוסף ואחרון בחלון הג

לא המורה ולא  ,למשלעם השנים. כך  המידע שנמצא בו היה אולי ידוע פעם לאדם, ונשכח. לזולתו

, ולדרך בה התבגרותו שלו משפיעה כיום על סביבתו בחדר המורים מודעים לאיך הוא היה כמתבגר

התנהגותו בכתה עם תלמידיו והוריהם. אם מידע זה היה פחות לא מודע, בודאי יכול היה להועיל כמשוב 

, . לעיתים המידע היה מאיים מידילמורה, להסביר תופעות, ולכוון אותו לתיפקוד יעיל ונעים יותר בכתה

כך למשל, המורה הדחיק עד כמה הוא היה מרדן . ולכן הודחק ללא מודע, בו הוא לא נגיש כיום לאדם

ומתנגד לסמכות בילדותו, ולכן הוא לא מזהה את עקבות כעסי הילדות על הוריו ומוריו בהתנהגותו 

והוריהם. גם סביבתו לא מודעת למידע מילדותו, ולכן אין מי 'שידע הנוקשה והתוקפנית כיום כלפי תלמידיו 

את התחום הלא מודע', וייעזר בו ללמידה בהווה. לעיתים המידע 'יושב' בלא מודע כי הוא נרכש בגיל 

 ולכן אין דרך כיום להשתמש בו. , 'טרום שפה', לפני גיל שנתיים גיל צעיר מאוד,

 ש לאדם או סביבתו במגוון דרכים:מידע מהלא מודע עובר למודע, ונגי

לעיתים במהלך החיים 'דברים מתחברים' והאדם  :שהאדם עובר Insight ,באמצעות 'הארה' אישית –

 .נסתרותקודם מבין פתאום הקשרים בין דברים, משמעויות שהיו 

פעמים רבות הזולת הוא זה שרואה ומבחין בדברים, ומסב את תשומת ליבו של האדם, באמצעות  –

 משוב. בכך אנו עוסקים במאמר, וזה תפקידו של המנהל בדיאלוג המשוב עם צוותי החינוך. 

לגבי תכנים עמוקים ומאיימים בלא מודע, העבודה איתם היא בטיפול, בכל דרך טיפולית שמתאימה  –

 לאדם, ותפגיש אותו בצורה בטוחה ומקצועית עם תכנים לא מודעים שלו. 

הם לא אמורים לעסוק  .צוותי חינוך לא מודע בתקשורת המשוב עםתחום המנהלים לא עוסקים ב

היכולים להתגלות בשיחות . אלו התכנים אלא בתכני עיוורון הקרובים למודע בתכני ילדות ועומק לא מודע,

 משוב, ולהיות מתורגמים ללמידה והתפתחות. 

 

 'האדם השלם'והרי מרכיבים את 'ארבעת התחומים של החלון הג

אנשים נבדלים ביניהם בפרופורציות של התחומים השונים בתוכם, ובמידה שבה הם מבטאים כל תחום 

אך יש חלונות  ,' לחלונות של אנשים שוניםנכונה לא'או  'ים בחייהם. אין צורה 'נכונהשונבמצבים 

מתאים יותר שיהיה לאדם תחום חבוי גדול יותר  –למשל הסתגלותיים יותר ופחות במצבים שונים בחיים. 

מתאים יותר  ;מאשר עם בן משפחה קרוב ,לא יספר פרטים אינטימיים על עצמולו עם המוסכניק שלו, 

לתת משוב גלוי לאדם קרוב, ומרומז לקולגה בעבודה, כי עם אדם קרוב אפשר 'לקחת יותר סיכון', ועם 

 . שמר יותריקולגה בעבודה צריך לה

חשיפת לא רק כששוקלים כמה מידע אישי לחשוף על עצמך, וכמה משוב ללתת לאחרים, צריך לזכור ש

 .מחיר משמעותיתובעות תות סגורות בינינו לבין הזולת הוא בגדר מאמץ, אלא גם מניעתו: דל מידע

  .הכל תלוי במידה כמובן .מתישים ומזיקיםיכולים להיות הסתרה וטשטוש , איפוק

שמשוב מפורש של הזולת הוא כלי חיוני בעיצוב תגובות מסתגלות שלנו. זאת בניגוד יש לזכור מכל מקום, 

לרמזים מעורפלים, מיסוך ניטראלי ושדרים כפולים. חשיפה עצמית היא כלי חיוני להתקרבות בין אנשים 
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וליכולת שלהם לבנות יחסי אמון הבנויים על התרחשויות אותנטיות. התקשורת הבינאישית שואפת 

ם פערים בין מה שהאדם יודע על עצמו ובין מה שהסביבה יודעת עליו, ולמשוב הבינאישי יש למינימו

מורה לא ידעה שהאיחור שלה הפריע למנהלת, לפחות לא במודע. התפקיד מרכזי בכך. כך למשל, 

כל מה שהיא  – המשוב של המנהלת הקטין את חלון העיוורון שלה, והגדיל את תחום החלון הגלוי שלה

על עצמה וגם אחרים. אחרי המשוב גם היא יודעת שהאחור שלה מרגיז את המנהלת. נסגר הפער  יודעת

בין הידע שלה על עצמה ובין הידע של אחרים עליה. כך גם המנהלת יודעת יותר אחרי המשוב על הסיבה 

והתחושות של המורה בהקשר לאיחור ושעות הישיבה. אין ספק שהתקשורת ביניהן השתפרה, ושתיהן 

 יכולות לקיים יחסי עבודה פתוחים יעילים ונעימים יותר ביניהן

 

 משובלגבי מהות ה נוספות תובנות

  :יש במשוב שני מרכיביםתאורטית 

שיש בו הערכה של רמת הביצוע של המורה בנקודת זמן  החלק במשוב,זהו  :החלק המעריך במשוב

שנותן דין וחשבון על יכולתו  החלק במשוב,ספציפית בהתאם לדרישות התפקיד הברורות שלו. זהו 

ותיפקודו של המורה בהתאם לקריטריונים שהיו אמורים להיות ידועים מראש לכל הצדדים המעורבים 

 ודת הישגים למורה. המנהל והמורה. מעין תע – בתהליך ההערכה

היית אמורה ללמד את הכתה על פי תוכנית הלימודים המקצועית, ולפי ' :כך למשל מנהלת אומרת למורה

. בואי נראה מה במיומנויות הללו )מפרטת...( ולא באלו )מפרטת...(שולטים המבחנים נראה שהתלמידים 

: במשוב אחר, המנהל אומר למורה או'; את צריכה לעשות אחרת או בנוסף, כדי שיעמדו ברמה הנדרשת

זה גם לב, אבל  םלא ש ה. יתכן ואתבכתההרים קול מרבה ל האתש לכך להסב את תשומת ליבך ירצית'

שואפים לדיאלוג  כולנו מאמינים. אנחנו הרימפריע לתלמידים, וגם נוגד את האני מאמין הבית ספרי בו 

אני יודע שעם תשומת לב ומאמץ, תוכל לשפר את הנושא. בוא נדבר על  ולא בצעקות. מכבד האחד לאחר

 '....איך

במהלך הלמידה.  משוב שמאתר צרכים, ומזהה את מצב הדבריםהחלק בזהו  :החלק המעצב במשוב

 משובחלק המעצב בב תפקידו לתת חוות דעת על תיפקודו של האדם יחסית לעצמו לאורך זמן ותהליך.

ו הערכה המזינה את המשך הלמידה לכל אדם. ז תסובייקטיבימותאמים , םהקריטריונים הם אישיי

ושיפור , לאותו אדם מעודד שימור של דברים שעובדים היטבהאישית של כל אחד. המשוב וההתפתחות 

 של דברים הניתנים לשינוי. 

שלנו בנושא לפגישה הקודמת  שמתי לב לשיפור שלך בהמשך'ה לומר למורה: /ת יכול/כך למשל מנהל

על פי תוכנית  מוכנה ומתוכננת. את מלמדת ההתארגנות שלך. אני רואה שאת מקפידה להגיע לשיעורים

העברת החומר בכתה מול התלמידים . מה שצריך לשפר עדיין הוא אופן הלימודים. זה טוב, ותמשיכי כך

ומאבדת שליטה, ואז  קשה לך עדיין להשתלט עליהם. את צועקת מתקשים בלימודים. כשהם מפריעים או

 . 'את זה צריך ואפשר לשפר גם ההספק ואיכות הלמידה נפגעים.
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חשוב  אלא ידרבנו לשינוי חיובי. ,המשובים לא יצטמצמו לביקורת אישית מחלישה חלקישני חשוב מאוד ש

מדובר בסוגסטיה חיובית שתתחיל אמונה שתגשים  לאדם שהוא יכול להשתפר בעקבות המשוב.לשדר 

 . בפועל את עצמה גם בתיפקוד

 

 דיאלוג עם המורה ינהלות /חשוב שהמנהל, משוב, מסכם או מעצבבבסיום כל מקטע מידע 

רואה את הדברים?  ה/מתאים לאיך שאתמדברי את המורה: מה דעתך על דברי? מה לשאול על המנהל 

. כך המשוב מתקדם ותחושותיו ו, להביע את דעתששמע המורה אמור לתת משוב על הדברים מה פחות?

בשיחות כך, משוב הוא הדדי וחלק מדיאלוג. , . כאמורים, בה המנהל והמורה מעורבצדדית-כשיחה דו

הוראה והצעקות יודעות שהנושאים למעקב הם הספק ה , שתיהן ההמשך בין המנהלת לאותה מורה

  בכתה. המשוב ממוקד וברור למדדים אלו.

וירת והמשוב אמור לעודד מוטיבציה לשיפור מתמיד, גדילה והתפתחות לכיוון יעדים נוספים. כל זאת בא

 . תמיכה שמשדרת אמון בכוחות המורה

ה תוך במצב אופטימלי גם המורה עשויה לעלות נושא שהיא רוצה להשתפר בו. למשל, אולי יעלה בדעת

תשתף ותתייעץ על כך עם המנהלת. על  כדי שיחת המשוב, שמתמיד קשה לה עם ילדים תוקפניים. היא

משהו שהמורה לא קישרה עד עכשיו  – פי חלון ג'והרי יהיה בכך שיתוף בסוד, אף שיתוף מהלא מודע

 להתנהגותה בכתה, ומרגע שידעה זאת, בחרה לשתף שגם המנהלת תדע. מרגע שהמורה שיתפה,

 גלוי לתקשורת פתוחה ועבודה משותפת לשם שיפור המצב. הפך הדבר הפסיק להיות סוד ו

 

 משוב מעמיקומשוב מצומצם  – לגבי סוגי משובנוספת אבחנה 

 .לעיתים המנהל מקיים משוב מצומצם ולעיתים משוב מעמיק

ת מחייבות אותו. לדוגמא, המנהל צריך לתת למורה ובית ספריהנסיבות ההוא כזה ש מצומצםהמשוב ה

, על מדד אחד שבו יש צורך לעסוק בעיתוי (קצרה בדרך כלל)משוב 'במיידי', והוא מזמן אותו לשיחה 

צוות השכבה הביא מידע מסוים  ;הורים באו והתלוננו על משהו שדורש טיפול מיידי :למשל הנוכחי.

דעת שיש הכרח בהתערבות משוב עכשוית עם המורה  לידיעת המנהל, והוא החליט לאחר שיקול

 בעקבות המידע. 

המשוב הוא קורה מהר ותוך זמן קצר.  .הוא המיידיות שלו המשוב המצומצםין המרכזי של מאפיה

שלילי  לרוב הוא עוצמתי ורב לחץ כי המידע שבוו ,במדד אחד ספציפי מתמקד בדרך כללהמצומצם 

ה זו, ולחשוב שמנהלים מזעיקים מורים לחדר בתדירות גבוהה גם )למרות שהייתי רוצה לטעות בנקוד

גם המורה אינו כמובן שזמן רב להכנה שלו מראש, ו למשובים חיוביים(. במשוב המצומצם אין למנהל

 זאת בשונה מהמשוב המעמיק. כלל לשיחה. מתכונן

לשיחה, ולכן גם יותר  הוא משוב מתוכנן, רב מימדי ומעמיק בתכנים שלו. יש יותר זמן המשוב המעמיק

ערך גם מבחינת ילהו זמן מראש להתכונן אליו מקום לדיאלוג הדדי בין המנהל והמורה. לשניהם יש

 התכנים וגם מבחינת אסטרטגית הדיאלוג. 
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השאיפה היא שרוב המשובים שמנהלים נותנים למורים  .למשוב המעמיק יחס במאמרימכאן ואילך את

יהיו  ,כאלו שניתנים בהתראת זמן קצרהבמשובים קצרים בזמן וגם בשגם האידאל הוא יהיו כאלו. 

שתהיה בהם מורכבות, נינוחות סוביקטיבית ומקום לדיאלוג וביטוי אישי של  – יני המשוב המעמיקיממאפ

 שני הצדדים. 

 ל מיומן יותר בתכנון ומתן משוב, הוא יכול להיות יעיל גם במשוב מצומצם. האמונה היא שככל שהמנה

משוב הנותן צריך להיות ממוקד עוד יותר ממנהל , באופן פרדוקסלי, מנהל שמזמין מורה למשוב מצומצם

צריך לעצור לרגע לפני שהוא מזמן את מנהל השיש לו יותר זמן ומרחב לשיחה. במשוב מצומצם  ,מעמיק

סחף לשיחה רגשית ילמקד את עצמו בעומד לפניו מבחינת התכנים והתהליך הרגשי כדי לא לה, והמורה

שלילית בה ייאבד את שיקול הדעת ואת המטרה. ככל שהזמן קצר והלחץ מרובה, כך הסיכוי לאבד 

 .זה אפשריוהאתגר וההכרח להצליח במטרה גדולים יותר. ו שליטה גדול יותר

 

 משוב בין מנהל למורה רצף שיחת ה ניהוללהמלצות 

 הכנה לפני, השיחה עצמה, סיכומה וקביעת מעקב.  – יש רצף מומלץ לשיחת המשוב

 

  הכנה לפני המשוב עצמו

הנתונים למשוב על פי קריטריונים עליו לאסוף את : לתכנן מראש מה רוצה לומר במשוב על המנהל

הדברים מהם הוא ) התכנים החיוביים אותם הוא רוצה שהמורה יישמרהן את  :מוסכמים שעליהם החליט

הדברים מהם הוא ) שהמורה ישפר האותם רוצהקשיים של המורה התכנים השליליים, (, והן את מרוצה

באמצעות הכוחות שלו,  – את הדברים יחס לדרך בה רוצים שהמורה ישפריחשוב גם להת(. לא מרוצה

 ואסטרטגיותפרוטוקולים מוכנים לאיסוף נתונים  ועוד. באמצעות אסטרטגיות נלמדות, באמצעות תמיכה

 .רמא"ה, תשע"ה( ;תשע"ה, )נתן למורים מוצגים במכוונים של משרד החינוך ואתר אבני ראשה

 

, ועל מה בשיחהויות, להחליט מה חשוב והכרחי לו סדר את המידע לפי סדרי עדיפעל המנהל ל

תמיד  לא יוכל להגיד בשיחה עצמה את כל שהכין.בפועל שעל המנהל לדעת בהכנת הנתונים, : עוד יוותר

טווח הקשב של אנשים מוגבל, וטווח הקיבולת הרגשית , שכן יהיה צורך לוותר על חלק ממה שמכינים

הוסבר בפרוט בחלק הקודם . כך רגשיות של חרדה והתגוננות מסיבות ,שלהם לקלוט משוב קטן אף הוא

סדרי קדימויות בתכנים. תהליך סינון התכנים  יאלץ לבצעהמשמעות היא, שנותן המשוב ישל המאמר. 

נותן המשוב צריך לשקול מה 'הכי חשוב' לומר למקבל המשוב במצבו הנוכחי, מה  מתחיל בהכנה מראש.

סיכוי מירבי להשיג יינתן באמצעותם ותר, ומה מרכיבי המשוב שהרבה בי האמירות שהשפעתן תהיה

 שינוי. 

ספונטני יותר, עושים 'בזמן אמת', תוך כדי , שני סינון ;בהכנה מראש –ם 'עושים בבית' סינון ראשון במסרי

השיחה. אם רואים שמקבל המשוב מוצף, לא מסוגל לקלוט ולעכל יותר, אין טעם להמשיך ולדבר, ויתכן 

או להיות מועבר בכתב. גמישות דיון מאוחר יותר או לשחלק מהמידע יצטרך להמתין לשיחה אחרת 
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לכן כה חשוב שלו.  הקובעים את התכנון הדינמיוהם  של המשובהם מרכיבים הכרחיים להצלחתו ורגישות 

איכות המשוב וכמות המידע  מדד להצלחה. נהשנותן המשוב ידע, שכמות המידע שיועבר במשוב אי

תמידי לגבי המדד להצלחה. לכן צריך להפעיל שיקול דעת  םשנקלט אצל מקבל המשוב ויוצר השפעה, ה

 .רגון עם מאפייני מקבל המשובצרכי האו לשלב את תכני המשובהדרך שבה יש 

משבח אותה על  הוא :הדכך למשל, מנהל מחליט לתת משוב למורה על מספר היבטים פדגוגיים בתיפקו

מתמקד בכך שהיא יכולתה לרתק את הכתה בטון המעניין שלה וביחס האישי והחם שלה לתלמידים. הוא 

כתתה לשאר הכתות בשכבה. הוא מוותר על התעדכנה בחידושים בתוכנית הלימודים ויש פער בין לא 

כי שקל והחליט שזה יהיה מסר חריף  ,שגם שיטות ההוראה שלה מיושנות ,דבר נוסף שרצה לומר לה

שהמורה רגישה מאוד גם ת המסר הראשון החשוב לו יותר. המנהל יודע ממידי עבורה, ועלול לחבל בהפנ

חשוב לו למקד את לכן רת תהפוכות אישיות. למעמדה המקצועי, וגם שבתקופה זו של השנה היא עוב

 .לא מעבר לכך המסר על תוכנית הלימודים, ובשלב זה

זו טכניקה שעוזרת בהתארגנות ובהתמקדות  .מרכזיות של המשוב בכתבהאת הנקודות  מומלץ להכין

 , להמשך רפלקציה ודיאלוג. סוף המשובבניתן לשקול לתת מסמך כתוב למורה במהלך המשוב עצמו. 

 

מומלץ : לחשוב על מאפייני המורה שיקבל את המשוב, ולהתארגן רגשית למשובלמנהל מומלץ 

מה מאפיין  :לחשוב ולהרגיש מי המורה עמו הוא הולך לדברבהכנה למשוב, למנהל 'לקחת כמה דקות' 

משהו או האם יש משהו חשוב ברקע המשפחתי שלו, , מה הרגישויות שלו ,מה חשוב למורה ,אותו

 מה מערכת היחסים ביניהם ,מה התחושה שהמורה מעורר במנהל ,למשוב אקטואלי כיום שרלוונטי

והן מהמוח הלוגי )הקורטקס( , הן המנהל יכול לרשום לו אסוציאציות, או רק להרגיש את הדברים .וכדומה

 מהמוח הלימבי )מהתחושות(. 

רגישה למעמדה , מקצועית מאוד בתחומהו יודע שהמורה איתו הוא עומד לדבר היא ותיקהלמשל, המנהל 

ולכל ביקורת על תיפקודה בתחום. היא נוקשה בעמדותיה כלפי משמעת, לא מרבה להפגין חום או לדבר 

יש הערכה רבה כלפיה מהצוות וההורים בזכות הישגיה. התלמידים לעיתים ו אישית עם תלמידים

מנהל מעריך הל נוקשותה ואף על תוקפנות מצידה, ותלמידים חלשים לא זוכים לעזרה ממנה. מתלוננים ע

כצעיר ממנה, וכמביא  ומזלזלת ב אףתחושה שהיא , מעין אותה, אך חש לעיתים חוסר נוחות במחיצתה

שהיא תהיה המנהל חושש פוגעת בהוראה. גם המשוב מיותר בעיניה, וה'רוחות מודרניות' של חדשנות 

לוותר על השיחה שלו יה י, ואת הנטתוכואת המתח ב הוא מזהה מראש. ורת רוח ותתנגד לשמוע אותקצ

היא חלק מצוות מחנכים  :במשוב להעביר למורה ו'כי ממילא לא תעזור'. עם זאת, יש נקודה שהכרחי ל

דעת אין ספק שהמורה יושמחויב לדיאלוג אישי עם התלמידים והיא אינה מבצעת את השיחות כנדרש. 

המנהל מתעשת,  .והגנתית ואף תוקפנית כדי להדוף אותמנקודת מוצא  תבואמצידה שעל כך השיחה, ו

יחסות יוגם מבחינת האסטרטגיה הרגשית של הת מתכנן את השיחה גם מבחינת התכנים שייאמרו,

המנהל הכלים שיוכל  ובהמשך המאמר יפורטלתגובות הרגשיות של המורה ושלו, שסביר שיעלו בשיחה. 

 בהם.  רלהיעז
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ממליצים על משוב  נתן, תשע"ה() במכוון של משרד החינוך :גם המורה אמור להתכונן מראש למשוב

  - להיות ידועים מראש גם למורההמדדים אמורים  .עצמי של המורה על המדדים שנקבעים להערכה שלו

כך יוכל גם הוא להתכונן, לעשות רפלקציה על עצמו, לאסוף נתונים ולרשום את המשוב שלו לעצמו, אותו 

יביא לפגישה. הדיאלוג שיתנהל ביניהם בשיחת המשוב יהיה על הדמיון והפער ביניהם בתפיסות על 

  המדדים השונים של המשוב.

 ההכנה של המורה מראש .היא חשובה ביותר – כונן מראש למשובשגם המורה ית – המלצה זו

מאפשרת לו להתחיל בתהליך המודעות החשוב כל כך  ,הרפלקציה שהוא עושה על המדדים של המשובו

לתהליך החימום שעושים לפני המאמץ הגופני עצמו. פעמים קורה שהמורה שופט דומה הדבר  למשוב.

נהל, אבל בכל מקרה הוא יודע מה עומד לפניו. הוא כבר התכונן, את עצמו בחומרה או בקלות יחסית למ

וחלק מהחשש הקשור למשוב  ,על מדדים המוכרים לשניהםמתבסס וזה טוב. דו השיח בינו לבין המנהל 

 מתפוגג. 

 

  : הסבר פרוצדורת המשובת השיחהפתיח

, יגדיר 'את הכללים'המנהל : וכיצד היא תתנהל ,בפתיחת המשוב המנהל יסביר מה מטרת השיחה

. המנהל בשיחה גם המורה ידע מה עומד בפניו כךו ,את האי וודאות הסבר זה יפחית אופי השיחה.הרצף ו

שזו שיחה  ,אמור לציין שבשיחה תהיה הדדיות, שגם המנהל וגם המורה יקשיבו לאחר ויביעו את דעתם

 .שיתקייםבה ישירות וכבוד הדדי הם דפוס התקשורת 

 

'מה שיחת המשוב תתחיל כשהמנהל יבקש מהמורה לשתף  :מומלץ, שהמורה יתחיל בשיחת המשוב

לרשותו מראש,  למדדים שהיו סלהתייחההתרשמות שלו לגבי התיפקוד שלו בבית הספר'. המורה מוזמן 

הוא מוזמן לעשות  – סלהתייחלמורה מדדים נוספים אליהם ירצה . אם יש לפני המשוב ושעליהם התכונן

שהמורה אמור  ןמכיוו השונים.תחושותיו, דעותיו, התרשמויותיו בנושאים לשתף ב יכולהמורה  .זאת

לספר על התעודה  ם.תומקום שלו להציג אזמן והזה ה – דבריו מוכנים מראשולהתכונן לשיחת המשוב, 

 'שכתב לעצמו'. 

בקש עוד מידע ודוגמאות למדובב ולדברי המורה, לדובב אותו  תשומת הלב מלאבלהקשיב המנהל על 

אם המורה לא  – היכן שנדרש. במיוחד חשוב שהמנהל יבקש הרחבה במקומות שהמורה מצטמצם בהם

גם כאן  – מורה משמיט קשייםאם ה ;חשוב שהמנהל ישאל בנושא – מפרט מספיק כוחות והישגים שלו

כדי להגיע לתמונה כמה שיותר רחבה ומורכבת של המצב לפי נקודת המבט של  ,המנהל צריך לברר

אליהם  סלהתייחלדברי המורה כדי שיוכל  המורה. רצוי שהמנהל ירשום לעצמו נקודות מרכזיות והערות

 בהמשך.

 

שהכין  םתכניהעם  שלו יתן את המשוביהמורה, המנהל לאחר דברי המנהל נותן משוב:  אחרי המורה,

למשל, אם . , כאשר הדבר מתאפשרלו לפניולדברים שהמורה אמר קשר את דבריו חשוב שי. מראש

הוא  ,שהוא מנהל את הכתה מבחינת משמעת, וגם המנהל חושב כךמהדרך המורה אמר שהוא מרוצה 
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או אם המנהל לא  ';על הכתה מבחינת משמעת גם אני חושב שאתה משתלט מצוין ,כמוך: 'יכול לומר

ולומר את דעתו.  ',אני חושב מעט אחרת ממך בנושא זה או אחר' :מסכים עם המורה, הוא יכול לומר

הופכים את משוב המנהל לרלוונטי יותר. כמובן, שאין צורך לקשר כל רעיון או  של הדבריםהחיבורים 

 חווית המורהחשוב לברר את  היכן שהקישור מתאים. קודמים, רקבמשוב המנהל לדברי המורה ה מרכיב

מה יכול , שינסה להבין למה הוא לא מזהה קושי מסוים שלו, שיזהה את התפיסה שלו :למשוב שקיבל

 , וכדומה.לעשות עם קושי אחר

יכול לרשום הערות מורה יקשיב למשוב שלו מבלי להגיב מיידית. השהמורה על כך קפיד המנהל אמור לה

שהמנהל  נקודה מסוימת בזמן אמת רוצה לבררהמורה אם כמובן שלעצמו, ויוכל להגיב מאוחר יותר. 

כנס לאי הסכמות או ויכוחים על התוכן תוך כדי דברי המנהל. יאבל מומלץ מאוד לא לה, אומר, הוא יכול

 דיאלוג שכזה יתקיים כשהמנהל יסיים את דבריו. 

 

: על תכני המשובהמנהל והמורה מנהלים דיאלוג  – ומבקש תגובה לדבריו המנהל נותן משוב,

מה אתה '; 'אשמח לשמוע את תגובתך לדברי: 'מזמין את תגובת המורה במהלך כל השיחה המנהל

יש משהו שאת רוצה  ?';עם מה אתה מסכים, עם מה פחות' ?';עם הדברים המה את מרגיש' ?';חושב

וקא ולאו דהיא המטרה  .מהמתאי – כל סוג הזמנה לדיאלוג'?, וכו'. וגמאלקבל ד/להבין טוב יותר/לשאול

 להבין. כמו בכל דיאלוג טוב.ו לדבר, אלא להסכים

פער בין התפיסות שלהם הדמיון והעל  ,ן המנהל והמורהעל הסכמה ואי הסכמה ביבסיס הדיאלוג מתקיים 

מדדים. כמובן שיש מצבים בהם שיפוט המנהל מכריע. במצבים של 'משוב מעריך', במקומות על אותם 

כשהמורה נדרש לשפר את התנהגותו בהתאם לכללי הארגון. אך בכל מקרה, חשובה חווית  ,של סמכות

 התפיסה שלו.וזיהוי המורה, 

  

 סיכום ויישום מעשי של תכני המשוב  – לקראת סיום

, את דברי המורהאת דבריו והמנהל מסכם את : , ואת פעולות היישוםהמשובאת מהלך  המנהל מסכם

שואל את המורה מה הוא לקח , ומדגיש מה הוא מצפה שהמורה ייעשההוא ההסכמות ואת אי ההסכמות. 

 עודהוא יכול לשאול את המורה אם הסיכום מתאים לו, או אם רוצה להוסיף . לביצועו לעצמו למחשבה

המנהל יכול לבקש מהמורה שיתמצת הוא את עיקרי מה ששמע שנאמר לו במשוב. אחרי . לעיתים משהו

חשוב להדגיש דברי המורה המנהל יוסיף מה שנראה לו משמעותי להוסיף כדי שהמסר שלו יהיה 'שלם'. 

מתי ו מה צריך להתבצע, איך יתבצע השיפור, איך יימדד :ד היישומי של המשובהצ אתלקראת סיכום 

 תהיה פגישת מעקב. 

למשל, שני הצדדים מסכימים שצריך להגביר את תשומת הלב לגיבוש החברתי בכתה, לשים לב 

שונות לעשות זאת, הדרכים העל  מדבריםהם כי זה פוגע בכולם.  ,להפחית את התוקפנות בין הילדיםו

. המורה תשתף את היועצת המורה תעביר דיווח עוד חודש אחרי שתהיה בקשר גם עם היועצתשל, שלמ

 האם יש שיפור. והן יבדקו רמת האלימות בכתה, ועל  מדד שביעות הרצון של הילדים בכתה על
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 :לפעול בדרך הבאהבמקרים של מחלוקות משמעותיות במשוב רצוי 

אני ' :המנהלת מסכמת ואומרת ,כך למשל: תוכן אי ההסכמהאת  ברורות במיליםהמנהל מתאר  –

נתתי לך משוב שרמת שיתוף הפעולה שלך בצוות המקצועי שלך אינה לשביעות רצוני. נתתי לך 

דוגמאות מספר, ואמרתי שזה תחום שצריך להשתפר במיוחד כי עבודת צוות היא אחת מיעדי בית 

שיתוף פעולה עם הקולגות שלך. האם הבנתי אותך הספר. לדעתך אין זה נכון, ואת משקיעה רבות ב

  ?'.נכון

 :כמו משפטיםאפשר לומר : זמניות שלההאי , ומדגיש את לאי ההסכמההמנהל נותן לגיטימציה  –

כל אחד מאתנו '; 'כל אחד אדם שונה'; ''זה הגיוני ויכול לקרות, שאנחנו לא רואים כל דבר עין בעין'

אנחנו לא '; 'רואה כמורה לא דומה למה שאני רואה כמנהלת, והפוךמה שאת , והלא בתפקיד שונה

 , אזזאת לא שיחה חד פעמית'; 'לפעמים אחרי מחשבה משנים דעות .עכשיו יםמסכימים על הדבר

 ', וכדומה.יש לנו זמן לחשוב

חלקים במשוב שלא עסקו בתכני סמכות ומשמעת, אלא בתכנים הקשורים למחלוקת בהתייחס ל

למשל, המנהל חושב . המנהל ידון עם המורה על 'איך ממשיכים משם עם המחלוקת' – בדעות

שהמורה לא נותנת מספיק תשומת לב אישית לילדים מתקשים רגשית בכתה, והמורה חשה 

 שהמשוב עושה לה עוול, והביאה דוגמאות רבות לכך שהיא 'נותנת את הלב' לילדים הללו.

יש  ,על פי מה שנאמר במשוב: לשפר גם ללא הסכמתו המנהל מדגיש מהם התכנים שעל המורה –

משעות הסמכות  זו .להםדברים שעל המורה לשפר על פי דרישת המנהל, גם אם אינו מסכים 

נפרד על משמעת מנהלים מול על כך פרטתי במאמר ) המשמעת שמפעיל המנהל בארגון שלוו

ם, או שאחרה בהחזרת בחנים, למשל, אם המנהל זיהה שהמורה לא העבירה מספיק מבחנימורים(. 

  .עליה לשפר זאת, גם אם אינה מסכימה למשוב שקיבלה

 

אם , כך למשל: אלטרנטיבות כיצד ניתן לפעול בהמשך לתכנים בעיתיים שעולים במשובהמנהל מציע 

במשוב נאמר שאיחורים של המורה מהווים בעיה, יש לומר שהציפיה היא שלא תאחר, או לבדוק איתה 

, בדוגמא אחרת; חוריםייכול לסייע לה להגיע בזמן, אם יש מכשולים מעשיים או אחרים שגורמים לאמה 

דכנית לפי הדרישה של משרד נאמר שהמורה מלמדת את המקצוע בשיטת הוראה שאינה ע אם במשוב

המנהלת יכולה להציע מספר  ,המורה השיבה שלא למדה את שיטת ההוראה הזו בהכשרה שלה, והחינוך

שבמהלך השנה הנוכחית אחת מחברות הצוות של המורה תהיה חונכת שלה ותסייע לה  – רנטיבותאלט

המורה יכולה לבחור ללכת להשתלמות בה תשלים את או ש להשלים חלק מהפער דרך הדרכה מעשית

שיטת ההוראה שחסרה לה בהכשרה או לוותר על המשך ההוראה של המקצוע הספציפי הזה. המורה 

קחת זמן לחשוב על החלופות שהוצעו. גם המנהלת תחשוב, ואולי יעלו עוד חלופות יכולה כמובן ל

 לתמונות המצב שהועלתה במשוב. 

 

המנהל : מקבל המשובהן של של נותן והן  –האחריות על המשוב היא הדדית המנהל ידגיש, ש

אחראי למסרים  המנהל,, פים בדיאלוג. שניהם מוסרים מסר, ומשדרים מסר. נותן המשובוהמורה שות
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אחראי לקחת מהמשוב  , המורה,כיפת המשמעת בתכנים הקשורים אליה. מקבל המשובאשהוא שולח ול

דברים ולבצע אותם, לשפר אותם לטובת ההתפתחות המקצועית שלו, ולטובת הילדים והמערכת 

 .בהמשך( – )פירוט על תפקיד המורה במשוב החינוכית בה הוא נמצא

 

ציע אפשרויות תקשורת להמשך הדיאלוג בין המנהל : המנהל ימעקב קובעהשיחה, וסכם את מהמנהל 

לדוגמא, סוכם בין המנהלת למורה שחשה שנעשה לה . אחרתדרך תקשורת מיילים או , שיחה – למורה

תשתף את , עוול, שהיא תתעד שיחות ופעולות שלה עם הכתה ועם ילדים ספציפיים בשעות הפרטניות

היועצת בשיקול הדעת שלה, בתחושת התקדמות או תקיעות שלה, ותהיה שיחת מעקב בעוד המנהל ו/או 

 .שלושה שבועות

 

יחס יהמשפט המסכם צריך לחזק את המורה, להת: מסר מעודד ומדרבן המנהל נותן ,בסיום המשוב

לתמוך ולפרגן , שלא קל לקבל משוב, לעודדהעובדה לתקף את על המנהל למוטיבציה שלו. ו לרגשותיו

לשתול . כדאי אמין, שמתחבר לכוחות המורהאמיתי ולומר משהו . בשיחהעלו ש של המורהלכוחות 

שגם אם , ווכוח להתקדם , על כך שהיכולת לדבר מעידה על אמוןשהמורה דיברסוגסטיה על כך שחשוב 

 לאמון. ו בסיס לקשרעדיין  היאקשה היתה השיחה 

כי היא משקיעה ולא רואים זאת:  למורה שחשה שנעשה לה עוול,יכול לומר המנהל למשל, בדוגמא לעיל, 

מעריך את הנכונות שלך להמשיך  אני מתרשם שמאוד אכפת לך מהתלמידים והעבודה שלך, אני'

ולהתאמץ לקראת הפגישה הבאה שלנו גם מול התלמידים, וגם לעבוד איתי ועם היועצות על מה שתראי 

 סוגטיה מעודדת לכך שהמנהל מאמין זו '.יהיה מעניין מאוד יבוודאת עם הילדים. זה לנו על תוצרי השיחו

שהמורה תבחר להשקיע בשיפור העצמי שלה, ולא תשקע בכעס ובעלבון שלה. כך גדל הסיכוי שהאמונה 

 שלו תגשים את עצמה.

 

 

 ניהול רגשי של המשוביחד עם זאת, חשוב מאוד, לכן פרטתי המלצות לניהולו.  תכנון מהלך המשוב

רק ניהול רגשי נכון של המשוב יאפשר לתכניו להיות מופנמים ולהשיג את מטרתם. . עוד יותרחשוב 

חרדה,  סקרנות, התלהבות, וגם: חסות יעילה לרגשות הנלווים למשובילהתיהיא בניהול רגשי הכוונה 

 עלבון ועוד. על כך בקטע הבא במאמר. כעס, פגיעות,

 

 על המרכיב הרגשי של המשוב

רוצים לדעת את האמת על עצמם  מחד מאוד ביחס הרגשי שלכם כלפי משוב. םאמביוולנטייאנשים 

רוצים שיתלהבו  ;רוצים לשמוע מה חושבים עליהם אחרים, ובו בזמן פוחדים מכך ;ומאידך ממש לא

ללמוד ולהשתפר ממשוב אמנם אנשים יודעים שאפשר  ;ויתרשמו מהם, ופוחדים עד מאוד מביקורת ודחיה

רוצים ; והערכה, אך גם חושבים שהם יודעים הכי טוב על עצמם, אז בשביל מה צריך להקשיב לאחרים
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אולי יש לאחרים אינטרס להחמיא ) ות עליהם, אך חוששים מחנופה והתלהבות לא אמינהלשמוע מחמא

 (.וכשיגלו את כל השלילי בהם ידחו ויהרסו אותם, לא מזהים את הזיוף שבהםהם להם? אולי 

. תחושת הערך היא 'שווים מספיק'לדעת מה הערך שלהם בעיני אחרים, לבחון אם הם  אנשים רוצים

. אין אדם ופועל נכון מוצלח ,קה לחיזוקים חיצוניים. אין אדם שלא צריך לשמוע שהוא טובפגיעה ותמיד זקו

שלא כמה בסתר ליבו לדעת שהוא 'הכי טוב', גם אם לא יודה בכמיהה זו בקול רם, או אף לא בפני עצמו. 

אף בו בעת שהאדם רוצה לקבל מהמשוב את החיזוקים החיובים על עצמו, הוא חרד באותה מידה, ואך 

לשמוע על עצמו דברים גרועים. חושש שיגידו לו שהוא לא טוב, שאיכזב, שלא עמד בציפיות, שהוא  ,יותר

פחות מאחרים, שהתלוננו עליו. במיוחד יש חשש לשמוע תלונות על דברים שהאדם עצמו יודע שהוא 

על כך יעבירו אם לכן . בכך שהוא עצלן או נוטה לאחר ,חלש בהם. למשל, האדם יודע, גם אם לא יודה

כי 'גילו אותו', חשפו את חולשתו, את הזיוף שבו. המשוב  – יכאב וירגיז אותו שבעתייםזה עליו ביקורת, 

עלול לפגוע ולערער את הבטחון העצמי של האדם, במיוחד אם האדם חסר בטחון ופגיע  ואכי ה ןמסוכ

 .(2009)ברק שטיין,  באמונתו בעצמו.

שבכתה אז נאמר לה במשוב שה מספיק בטוחה ביכולת ההוראה שלה, ולדוגמא, מורה מסוימת מרגי

מסוימת היא צריכה לגוון באמצעי ההוראה בנושא מסוים שהיא מלמדת. ברור שבדקות הראשונות או 

אולי מאוכזבת כי ו לא קל לשמוע ביקורת. היא תהיה עצובה , כיהיא תרגיש לא בנוח לזמן ארוך יותר

היא לא תתמוטט מהמשוב. היא תבין שיש מה לשפר ולא תקבל את  ,זאת חשבה שהשיעור היה טוב. עם

המשוב כמאיים להרוס את כל תחושת הערך שלה כמורה טובה. היא תמשיך להרגיש יציבה בתחושתה 

לאחר התגובה הרגשית  – שהיא מורה טובה, ותשפר את הדבר הספיציפי עליו העירו לה. יותר מכך

הסיבה לכך היא שאחרי . ית ובלתי נמנעת, הרגשתה אפילו תשתפרהראשונית הלא נעימה, שהיא טבע

יש התבהרות בחשיבה והתרחבות במיומנויות. בעקבות המשוב המורה יכולה לשכלל את  משוב טוב

הוא קידם  – לקדם את היכולת המקצועית שלה. המשוב לא עיכב אותה, להפךו שיטות ההוראה שלה

כפגיעה אישית בה.  את אותו משובתה הפדגוגית, עלולה לקבל מורה חסרת בטחון ביכול, אותה. לעומתה

היא תיעלב, תחוש חוסר אונים ותחושת חוסר ערך אל מול הביקורת, שתחווה על ידה קטלנית. היא לא 

יאוש ולתקיעות ילתביא הפגיעה הרגשית שהמשוב גרם שפר את המצב. תדע לתרגם את המשוב לכלים ל

 במקום לשיפור המיוחל. 

 הוא מרכיב מרכזי בחוויה במהלך משוב. כשמורה מרגיש שהדברים הנאמרים לו מקטינים אותו עלבוןגם 

הוא נעלב ומגיב בהתאם. עלבון הוא רגש חריף בעוצמתו, רגש של דחיה  ,גורמים לו להרגיש עלובאו 

ות אמיגדלה של תקיפה או בריחה מידיות ללא שיקול שפוגע במוח במרכזי הכאב הקיומיים ומעורר תגוב

דעת והשהיה. בדומה לכל פגיעה בערך ואובדן שליטה, גם כאן הסיכוי לדיאלוג מקדם ומקצועי נמוך 

היישום על על חווית העלבון של מורים ואורית אלפי מפרטת " לאן נוליך את העלבון"ביותר. במאמרה 

 .(2012למצבי משוב רלוונטי מאוד )אלפי, 

מורה יכול לעזור לה לצאת ל. ליווי רגשי נכון למנהל יש תפקיד מרכזי בליווי הרגשי של תהליך המשוב

בשיחה המנהל יכול להגיב , ו. מנהל רגיש יכול לזהות את התגובה הרגשית הפגועה'תקוע'מהמקום ה

ברים מכאן'. הוא את לא יודעת לאן לקחת את הד'; ''אני מבין שהמשוב פגע בך: באמפטיה ובתיקוף הרגש



20 
 

לחשוב איך אפשר לשנות כדי 'אני כאן איתך  :יכול ללוות את המורה בשלבי היישום המעשי של המשוב

'העבודה שלך  ולומר: הוא שם לעודד את המורה '.ואפשריים שינויים קטניםבאת הדברים. לאט לאט, 

לשלב את המסרים של  הוא עוזר למורה ,בהדרגה ,כך .טובה, אנחנו מדברים על שיפור נוסף שלה'

 על עצמה תוך הפחתת תחושת הפגיעות שלהשלה המשוב לתוך הידע הקיים 

רוצים לשמוע מסרים שתואמים את מה הם  :עמוק בלב אנשים רוצים משוב וביקורת אמינים ואמיתיים

זה אולי לא  – שפוחת העיוורוןכ – הריג'ובמושגי החלון האו שהם חושבים על עצמם. כשהסמוי הופך גלוי, 

 .מקל על הסודנעים בהתחלה, אך בסופו של דבר 

 לצאתאנשים רוצים לא : גיש מושפלים ודחויים בגלל המשובלהרו הרסירוצים להלא בנוסף, אנשים 

הכוונה היא שבטווח המיידי  במצב גרוע מכפי שנכנסו אליו, לפחות לא בטווח הבינוני והארוך. שובמהמ

משוב יכול להכאיב, להכעיס, להרגיש לא הוגן ולא נכון. זאת תגובה טבעית והגיונית למידע שמגיע מגורם 

אב המודעות, כמההפתעה, התגובה נובעת מפגיע וללא שליטה. לפעמים במצב חיצוני ופוגש את האדם 

המשוב נגע בנקודה מוכרת וכואבת שמאמץ כה רב הושקע בלהסתיר אותה. עם מכך שקא וולפעמים דו

 .זאת, אחרי הכאב הראשון האדם יכול להתעשת ואז הרווחים מהמשוב רבים

בכנות , ואמונה קרבה ואינטימיות לנותן המשובהאמת מאפשרת להרגיש הקלה, רווחה וכוח. נוצרת 

העמיד היחסים החדשים כוללים גם את הפגיעות. לא צריך יותר ל, וכוונותיו. הישירות יוצרת אינטימיות

הקשיים והחולשות ועדיין שתהיה הערכה. . מותר שידעו גם את 'חזק ומושלם'ו 'שהכל בסדר'פנים 

קים היחסים מתהד. זיהוי הקשיים מאפשר ללמוד ולהתחזק מהם –, אלא להיפך היחסים לא נהרסים

 בעקבות הכנות במשוב ובתקשורת. 

, לאחר משוב נכון, מתעוררת מוטיבציה רבה לשפר דברים, להיות טוב יותר, מדויק יותר במטרות

מנער , ובביצועים. המשוב מעיר לעיתים 'מתרדמת השגרה' שנופלת על כולם באופן טבעיובאתגרים 

 . ייםוהכאב הראשונלמודעות ופעולה, דבר חיובי בהחלט לאחר הזעזוע 

האתגר הרגשי של המשוב הוא לא להיות מוצפים בחרדה וכעס בעת המשוב ובזמן הקצר שלאחריו. 

 זה אתגר משותף של נותן ומקבל המשוב גם יחד. 

התוכן של המשוב מאיים על תחושת  ,כאמוראופי מאיים והגנתי.  במשוב נושאחלק גדול מהתקשורת 

ועלול לאיים בהדדיות גם על נותן המשוב שיותקף חזרה בתהליך. כל אחד הערך של מקבל המשוב, 

ר את דעתו על עצמו, רצוי כאדם טוב ומוצלח, ולוודא שלא תהיה פגיעה ומשותפי התהליך רוצה לשמ

ציבור החיוביים שלו עם זולתו. מכאן שיש קושי לנותן המשוב להעביר משוב אינפורמטיבי ומדויק, הביחסי 

ממה ובושה  יני של המשוב בלא שיהיה מוצף בחרדה, כעס,יהמשוב לקלוט את החלק הענלמקבל  ישווק

 שנאמר עליו. 

הרס. במושגי המוח, קל מאוד ילהרוס ולה, עלב, להעליב, לתקוףיקל מאוד לאבד שליטה, 'להתחמם', לה

ספציפי, לאבד את תיפקודי הקורטקס, לשכוח את כל שיאמר בהמשך על 'איך צריך להגיד משוב נכון' )

, הכללות ומשיפוטים כוללניים(מישיר ונזהר  בשפה של 'אני', מיידי,, תיאורי ומשופע בדוגמאות, מיידי

מופעל על ידי תגובות אימפולסיביות של האמיגדלה החווה סכנה קיומית  – 'לימבי'ולהישאב למשוב שהוא 

קל . Fight & Flight)שקולות )של אובדן שליטה וערך, ופועלת בתגובות הישרדות של תקיפה ובריחה לא 
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להתמוטט בזעם, עלבון ורחמים עצמיים, ולא פשוט לשמור על מידה סבירה של שיקול דעת עניני כדי 

 . את המרב להפיק מהמשוב

הגנות נוקשות של הכחשה פחות להפעיל בהתאם, משוב טוב מאפשר לא להיות מוצפים בחרדה וזעם, ו

  (.שונים רציונליזציה )תירוציםו השלכה )'אתה לא בסדר, ולא אני'( ,)'זה לא נכון'(

 .(2013)ברק שטיין,  "אני רוצה משמע אתה לא קיים" יבמאמרנוסף בנושא זה פירוט 

 

 ית הרזוננס בין נותן המשוב ובין המקבל אותוימשוב קשור מאוד במהותו הרגשית לחוו

חלקים הנעים בנפרד מתקבצים לתנועה בסינכרוניזציה רזוננס הוא מושג מתחום הפיזיקה בו שני 

. בין אנשים רזוננס משמעו שיש אחד לשני Tuning in, ובתאום. הם מגיבים בתהודה, ברזוננס אחד לשני

תנועה מתואמת בתקשורת ו אחד של האחר, מה שמאפשר התקשרות בטוחההדדי ההדהוד מדויק ו

טוב ביניהם, המשוב נפתח ויש  רזוננסמרגישים שיש המילולית והבלתי מילולית. כשמשתתפי המשוב 

בטחון להיות גלויים וישירים. המשוב עצמו הוא אחד הכלים ליצירת רזוננס. כמו בריקוד טנגו עדין, בו 

גוף אחד נותן משוב לגוף . התנועות הופכות להיות מתואמות יותר ויותר עם גבור המיומנות והאימון

ות במפגש עם הגוף האחר. זהו מעגל השפעה הדדי, שיכול להיות ומה מתאים לעש כמה, לאן ד,האח

 .במשוב מוצלח או הרסני

 .שונות לחלוטיןית החוויה של נותן ומקבל משוב הן וחשוב לזכור שזו

האחרים לא כשמשוב בעדינות וברגישות, ומתפלאים  אנשים נוטים לחשוב שהם נותנים לאחרים

'הלא זה היה משפר להם כל כך את ) רעיונות השיפור המעולים שלהםמקשיבים להם ומיישמים את 

אנשים  ,. הם לא מבינים למה האחרים 'הודפים אותם', 'מתפוצצים בכעס', 'הגנתיים'. לגבי עצמם(החיים'

דברים שנאמרו להם כלפי הם מרגישים צודקים בעלבון שלהם כלפי משוב לא הוגן,  – מגיבים אחרת

 נת מצבם. בחוסר רגישות ללא הב

ויכוחים  כל צד במשוב בטוח שהוא צודק והאחר טועה, ואי אפשר לשנות את דעתו עם עובדות, הכל רגשי,

 . סבלנות, אמפטיה וגישה'אל תבלבל לי את הרגש עם עובדות' –מאמר הבדיחה הידועה . כוהוכחות

 נכונה לרגשות, היא הדרך הנכונה לנהל את הסיטואציה הנפיצה של מתן משוב. 

 

העבודה הרגשית הנכונה עם התכנים של המשוב היא קריטית להצלחת תהליך המשוב.  לסיכום,

לכן על נותן בלעדיה התכנים עצמם לא יעברו בצורה יעילה למקבל המשוב, ושינוי לא יתרחש. 

ו במידה רבה את הצלחת לשים לב לכללי תקשורת וניהול רגשות שיקבעבמקרב זה,  המנהל, המשוב

 .שיחת המשוב

 

 עצות לקידום התקשורת הרגשית במהלך המשוב

ירת השיחה וחשוב שאו: מאשר לתכנים ,אם לא יותר ,ירה הרגשית של המשוב לא פחותולשים לב לאו

וירה הנעימה מגדילה את הסיכוי שתכני המשוב יופנמו על ותהיה נעימה, מקבלת, ורגועה ככל שניתן. הא

ולא רצויה. לכן חשוב להגיד בבירור בתחילת השיחה ידי מקבל המשוב ולא יידחו כביקורת מאיימת 



22 
 

שלמשוב יש מטרה חיובית של גדילה והעצמה, שיש בו נקודות חיוביות לשימור, ונקודות לשיפור 

אם וכאשר יעלו באופן בלתי נמנע התנגדויות לתכנים במשוב, על נותן המשוב להיות מיומן  והתפתחות.

 .בתגובה אליהם )יוסבר בהמשך(

 

של  שפה של 'אני' במשובל דוגמא: שפת 'אתה' מאשימהבאורית, ולא יהמשוב בשפת 'אני' ת לנסח את

יחסת לשאלה שלי, זה יאתמול שאלתי אותך מה המצב בכתה שלך, והפריע לי שלא הת'מנהלת למורה: 

לא  את תמיד' אותו תוכן בשפה של 'את' יישמע:'. על כך יצר מתח ביננו, והייתי רוצה שנמצא זמן לדבר

. זהו משוב מאשים וכועס, שגדול הסיכוי שיוביל 'וזה מעצבן כל כך, יפה למה שאני שואלת חסתימתי

 .להתדרדרות בשיחה

 

טון הדיבור צריך : סחף לטון כועס ומתגונןילא להעד כמה שניתן ו, לשמור על טון דיבור רגוע ועניני

בהתנצלות כמו 'אני מקווה שהשיחה לא תהיה לך . להמעיט להיות אדיב ולא תוקפני, אסרטיבי ובהיר

או הסברי יתר מתנצלים למסרים  ,מצטערת שאני זאת שצריכה להעביר ביקורת עליך'; 'קשה מידי

חשוב לי שתביני מאיפה הגעתי '; ''אני רוצה להסביר לך שוב למה אני מתכוונת :שהמנהל מעביר

שאר במסר בהיר וקצר ילה –ש מלל הגנתי לא לגלוש לגודאת הדברים אך למסקנה'. חשוב להסביר 

 יחסית. 

מותר למקבל המשוב  ואמביציה לוחצת לשנות את האדם 'עכשיו ומיד'.להמנע ככל שניתן מהתקפה חשוב 

לא להסכים לדברים בעת המשוב, מותר לו לקחת זמן לעכל את הדברים בדרכו . כאמור, זאת הדרך 

הטון ודרך טון הדיבור, מובעת שה המציאותית והרגועה גיהההגיונית של הנפש לעכל את המידע החדש. 

יותר מתוכן המילים. המילים מגיעות לקורטקס, הן איטיות בהגייתן ובעיבוד שלהן.  משפיע על המשוב

מרכז הפחד והלחץ במוח  – אמגידלהמשפיע במהירות לטובה או לרעה, כי הוא מגיעה מיידית להטון 

ר שניות אם נותן המשוב הוא 'לטובתו ואפשר לסמוך עליו', או מקבל המשוב מחליט תוך מספ הלימבי.

  'שהמשוב מסוכן ויש לתקוף או לברוח'.

יש צורך שהמנהל ישקיע תשומת לב  ,ושפת הגוף, כה חזקות ומהירותולצידו מאחר והשפעות הטון, 

היות כזה באמת. יניות, הוא צריך לימנהל לא יכול לזייף רוגע וענואנרגיה רבה בויסות רגשי עצמי שלו. 

. עצמוועל לעבוד עם גם עליו לעיל,  כפי שהוסברגם למנהל, חת משוב היא מצב לחץ רגשי מאחר ושי

 המנהל. המשוב הוא של  אחריות הרגשית לניהולהבסופו של דבר 

 .(2013)ברק,  "אני רוצה משמע אתה לא קיים" יטכניקות ויסות רגשי במצבי לחץ במאמרניתן לקרוא על 

 

בתגובות הגלויות )מילים מקבל המשוב להבין מה משדר , להקשיב: לשים לב לתגובות מקבל המשוב

שלא נאמרו( ובתגובות הסמויות )שפת הגוף( שלו. במיוחד כדאי לשים לב לפערים בין מילים או  שנאמרו

הקריאה הנדרשת  מנהלת אומרת למורת כתה א', שרוב הכתה ברמת, כך למשל. גוף גלויות לשפת

זאת אך מעיד על עבודה טובה שלה בתחום. יש כמה ילדים שעדיין מתעכבים, וזה  לשלב זה של הכתה,

אני 'תופעה מוכרת, וצריך לראות מה אפשר לעשות כדי לקדם אותם. המורה עונה מיידית בטון מתנצל: 
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מתחילה לפרט בשטף מהיר ', ויודעת שיש בעיה עם כמה ילדים, ואני כבר עשיתי כמה דברים לגבי זה

גם מזהה את הלחץ והאשמה בדבריה הניכרים מקשיבה למורה בתשומת לב,  המנהלת פעולות שעשתה.

 ועשתה רבות עם הילדים. 'שהיא בסדר'צורך שלה להסביר בנימה המתנצלת, ובשטף הדיבור המהיר, ב

 יא מזהה צורך לעצור את 'מפולת הלחץ' של המורה לפני שתיגבר. ה

 

יכולה להיות למקבל המשוב חסות יההתי: יחס לתגובות מקבל המשובימומלץ לעצור ולהת, כשרלוונטי

לרגשות. מקום וכבוד שנותנת , ת תקשורתתיקוף, אמפטיה, נורמליזציה, סוגסטיה או כל טכניק בשיקוף,

את עושה רבות לקדם את ש ברור לי': יכולה לומר למורה ודמת, המנהלתלדוגמא הקתייחס בה ,כך

נדמה לי שאני שומעת ; ')תיקוף המאמץ של המורה( 'הילדים שעדיין מתקשים בקריאה, זה ראוי להערכה

, ולכן את מסבירה לי את כל מה שעשית שאת לחוצה מעט, ומרגישה אחריות על כך שהם לא קוראים

 'לחץ, זה טבעי ומוכר שיש מספר ילדים שמתעכביםהית, שאין טעם להאמ; ')אמפטיה( 'עבורם

 . )חיזוק( 'אני סומכת עליך לחלוטין שאת עושה כל מה שנדרש' ;)נורמליזציה(

 .(2008, )ברק בנושאי טכניקות דיאלוג נוספות במאמרעל רוט יפ

 

היא גישה וטכניקה האומרת שמה שקורה הוא נורמאלי והגיוני נורמליזציה : לתת גוון נורמאלי לשיחה

שאם , האדם מבין במשוב.רגשות שעולים  ,ועלבוןלחץ מפחיתה חרדה, שמרגיעה, למצב. זו גישה 

הרי שהוא בסדר, המשוב בסדר, ודבר ורמטיביים וקורים לרוב האנשים, הדברים שקורים לו במשוב הם נ

משוב הוא בדרך כלל מצב המשוב: 'בדיאלוג של נורמאליזציה יסוח נדוגמה ל לא נעשה כדי לפגוע בו.

זה הגיוני לא לקבל בהתחלה '; 'קורה שיש אי הבנות בשיחת משובהרבה פעמים ' ';מתוח ולא כל כך נעים

שמה שקורה בשיחה הוא נורמטיבי  ככל שהמסר הכללי במשוב הוא', וכדומה. דברים שנאמרים במשוב

 המשוב אכן יתנהל בצורה טובה ותקינה. ו אנשים יירגעו – יהוהגיוני, כך אכן יה

 

, במיוחד במצבים בהם מהלך השיחהאמונות חיוביות ב 'לשתול': בסוגסטיה חיובית הרבהלהשתמש 

תתקדם למקום טוב  שיחהלחצים, מתחים, ולא ברור עדיין שה, . כשיש קונפליקטיםשיחה אינה במיטבהה

 שעכשיו לא טוב עדיין, אבל יהיה טוב יותר'יובית, שתאמר, וקא אז חשובה הסוגסטיה החויותר. ד

 . זו הנבואה שבהמשך תגשים את עצמה בזכות הדיאלוג החיובי של המשוב. בהמשך'

יש לך כוחות '; 'ברור לי שאפשר יהיה לשפר את הדברים שאנחנו מדברות עליהם'כך למשל אפשר לומר: 

גם כשיש כעס בינינו עכשיו, אנחנו נמצא יחד דרך לפתור את ' ';אנחנו נדע איך לטפל בדברים'; 'להתמודד

 '.המחלוקות, זה הרי חשוב לכולנו לשתף פעולה

 .(2013ברק שטיין, זה ) עוד על סוגסטיות במאמר בנושא

 

בהם המורה מתנגד, ולא מסכים למה  אלו מצבים: לשים לב ולהגיב להתנגדויות בדיאלוג המשוב

 ,אין טעם להמשיך לשכנע – כשהאחר נסגר רגשית ולא מקשיבות משוב. שנאמר לו. זהו מצב שכיח בשיח

מנהלת נותנת משוב לרכזת שכבה בכתה ז', , ולתת עוד נימוקים והסברים לטענה שלך. כך למשל
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חורים, מורים לא נוכחים בישיבות ייש א – מתארת לה מצב בו יש התרופפות במשמעת של המוריםו

לחזק את הסמכות רכזת המנהלת רוצה להבין את מקור הקושי ולעזור להצוות, לא מגישים דוחות בזמן. 

נכנסת לדבריה ואומרת , ששלה מול המורים. במהלך דבריה המנהלת נקטעת שוב ושוב על ידי הרכזת

'אבל...', 'זה לא נכון'... 'אין מה לעשות...' . ניכר בשפת הגוף של הרכזת שהיא מתוחה ועוינת למסרים 

מה נאמר לה, היא ולהפנים להבין ועל אחת כמה וכמה שהיא מקבלת מהמנהלת. קשה לה להקשיב, 

ת הגלויה של הרכזת לדבריה. מתגוננת מראש. המנהלת אמורה לקלוט את המסר שמועבר דרך ההתנגדו

לרכזת קשה לשמוע את הדברים, הם מאיימים עליה. המנהלת אמורה לעצור את שטף דבריה, ולומר 

את ההתרשמות שלי מהמצב בשכבה. עכשיו )סוגסטיה( אין טעם שאמשיך לפרט אולי רגע, ' משפט כמו:

וצה להסביר לי קודם כמה דברים את ראני מרגישה ש )סוגסטיה(. אני רואה שאת לא פנויה להקשיב כרגע

  '.זה מתאים לך יותרנראה, שלפני שאמשיך, נכון? אין בעיה שנחליף את סדר הדברים, 

חס למסרים הרגשיים, הם חשובים לא פחות מהעברת יבמצבים שמזהים התנגדות, עדיף לעצור ולהתי

הגנתי. הטכניקה למצבי כשהאדם לחוץ ו מסריםהתכנים של המשוב עצמו. הלא ממילא אין דרך להעביר 

להתווכח אין  . בשום אופןאמפטיהומתן  המסרים שלהםשל תיקוף התנגדות של מורים בעת משוב היא 

, רגשות תמיד נכונים. ויכוחים רק יביאו להסלמה של מאבק כוח, כעסים – אם רגשות המורה נכונים או לא

בשיחה.  תגביר את הבטחון והנינוחותואכפתית ת של הדיאלוג. תגובה של אמפטי 'תקיעות'עלבונות ו

ממקום כזה מהותו של דיאלוג טוב.  ווז ,לא מסכים איתוהוא המורה ירגיש שהמנהל מבין אותו, גם אם 

 אפשר יהיה להמשיך בדיאלוג ולחזור לתכנים עצמם

אפשר  ',זה לא נכון מה שאמרת' – במצבים יותר ישירים של התנגדות, כשמקבל המשוב חוזר ואומר

'; אני רואה שהדברים שאני אומרת מרגיזים אותך'; 'אני שומעת שהדברים שלי לא מדויקים בעיניך: 'לומר

חשוב לא 'לדחוף ', וכדומה. נשמע שאת מאוכזבת מאוד ממה שנאמר כאן, חשבת שאומר דברים אחרים'

עם  שלא מצליח להתקדם, תקע בלחץ שלך עצמך כנותן משוביאת המורה לקיר' בעת הלחץ, וגם לא לה

לומר בסוגסטיה 'עכשיו הדעות שלנו ממש מנוגדות, אבל יש לנו . ולעצור  לזהות את הלחץיש . והמסר של

'. המסר של זמן . בסוף נמצא את הדרך לשתף פעולהאנחנו לא ממהרים. זמן עוד לחשוב על הדברים

ומאבקי כוח. כך המחשבה מכוון לתהליך ושיקול דעת, במקום לאימפולסיביות הלחוצה של מצבי התנגדות 

שלא מתעלמים העובדה עצם  זה מסר מציאותי, עם סוגסטיה לשיפור המצב בהמשך.רגע. יהלחץ יכול לה

, חשוב יותר מתקפים אותה במקום לתקוף בחזרהאלא  ,מההתנגדות, ולא נסחפים למאבק כוח איתה

 .(2011)ברק,  "התנגדויות בקבוצה" במאמרניתן לקרוא בנושא נוסף רוט יפעצמה. תוכן התגובה מ

 

 כיצד להעביר את תכני המשוב בצורה רגשית שתשפר את הפנמתםהמלצות 

לעמוד 'נותן המשוב צריך להאמין בדבריו ו: כאמת מוחלטת להציע את תכני המשוב ולא לכפות אותם

בנתונים ורפלקציה עצמית. בו בזמן הוא אמור והם מגובים טחון. הוא בדק אותם מראש, ימאחוריהם' בב

, להיות פתוח לכך שיש עוד אמיתות מלבד זו שלו, ושגם האמת של מקבל המשוב תקפה לפחות כמו שלו

סובלנות רגשית, והיא ו גם במצבים בהם היא סותרת את שלו. עמדה כזו מאפשרת גמישות בחשיבה

 בעצם המצע הרגשי לקיום דיאלוג, המאפשר להקשיב לזולת, ולקיים החלפת דעות איתו. 
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'כדאי לך לשים לב '; 'אני חושבת ש... ;'נראה לי ש...'; 'לדעתי...' לץ להשתמש במילים כמומומ, מעשית

'אין ; 'אתה חייב'; ''מה שקורה זה...!' :לא מומלצת שפה נחרצת של'. זה משפיע ...שכשאתה עושה כך

 .'...דרך אחרת לראות את זה מלבד

 

נצפתה לתאר את ההתנהגות כפי שהיא שיש הכוונה : לתאר התנהגויות ולא לתת הערכה שיפוטית

אני מתרשמת שבישיבות הצוות את עסוקה בדברים 'מבלי להשתמש במונחים שיפוטיים. להגיד למשל: 

לא להגיד: 'לדעתי לא אכפת לך ממה  .'זה מפריע לי ולצוותו – לא מתמקדת בישיבה, אחרים, מפטפטת

כבר גולש להערכה אישיותית, שלא המשפט האחרון  .'מזלזלתו שקורה בישיבות, את לא משתפת פעולה

מקרים בהם המורה אחרה, לא החזירה מבחנים  של שלושה רואיתבין ההבדל ו בה עוסק המשוב. זה

שהיא 'לא לוקחת  שיפוטית דעההבעת לבין , לזמן, ולא צלצלה להודיע להורה על פעילות מסוימת

והופכות אותו מיידית של הערכה והתקפות על האופי מעבירות את המשוב לזירה רגשית  תתוויואחריות'. 

 חות יעיל. לפ

 

'אף פעם אי אפשר לצפות  ;'את תמיד' להמעיט בביטויים כמו:: לתאר התנהגויות ספציפיות ולא להכליל

וזה בניגוד 'אתמול לא החתמת את השעון  :לומרלהתייחס לדברים ספציפיים, ועדיף , וכדומה. ממך'

אור ית או 'אתה צריך לקחת יותר יוזמה'., באותו אופן, לא יעיל להגיד למישהו 'אתה שתלטן'. לנהלים'

כמו:  ,אור ספציפי והתנהגותי יותריאישיותי כזה לא יסייע לו להשתפר כי הוא כללי ושיפוטי מידי. ת

 הוא יעיל יותר. ,כל כולם''שכשהחלטנו בצוות על נושא מסוים, לא הקשבת וניסית לכפות את דעתך 

 מהסיכוי לשפר דברים.והן  ממיקוד המשובהן ההכללה מפחיתה 

 

 ,ביותר למשוב הוא מיד לאחר ביצוע הפעולה התיזמון האפקטיבי: לתת את המשוב בעיתוי מתאים

הזכרון והחוויה שכן כשהרלוונטיות של המשוב היא בשיאה. גם המנהל וגם המורה יודעים על מה מדובר, 

רוע בעייתי, ועדיף לחכות בסבלנות כדי יבזמן, לפעמים המנהל והמורה נסערים אחרי א ובטריים. 

, למשל ובלא מאפשרים לקיים את המש שהשיחה תהיה רגועה ויעילה יותר. לפעמים התנאים החיצוניים

מספיק זמן או מקום מתאים לקיים אותו. תנאים מתאימים לדיאלוג חשובים להצלחתו, ואם הם אם אין 

המנהל יכול להגיד למורה, שיש  במקרים אלואין טעם להתחיל בשיחה כשתיקטע באמצע. , אינם קיימים

רוע, יהא תמצית אתלרשום לו  מומלץ למנהלנושא לדבר עליו, והם יקיימו את השיחה מאוחר יותר. 

 מידע כדוגמא. שיהיה לו אחר כך 

 

למה את משתמשת במקרן ולא בדפי ' כך למשל, לא לשאול: להשתמש בשאלות רטוריות כמשוב לא

ביקורת  שאלות רטוריות הן'. למה את לא יכולה לחשוב על דרך אחרת להפעיל את הילדים?'; 'עבודה?

עדיף להגיד שמעוררת התנגדות והגנתיות מצד השומע. , תוקפנות ןשמנסה להתחפש לשאלה, ויש בה

'שמתי לב שאת לא משתמשת במקרן אלא יותר בדפי עבודה. יהיה יותר יעיל : כך למשל. דברים ישירות

 .שתשתמשי במקרן כשיטת הוראה. אנו מאמינים בשיטות טכנולוגיות בהוראה. מה דעתך?'
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, מה אפשריבחשבון בתכנון המשוב צריך לקחת : ל המשובלקחת בחשבון את הצרכים של נותן ומקב

הוזכר בהמלצה כבר כפי ש ,מבחינת 'להיות חכם ולא רק צודק' ומה מתאים לנותן המשוב ולמקבל אותו.

המנהל  לוותר על חלק. באופן דומה עלאף למנהל לשמור על סדרי עדיפויות בבחירת תכני המשוב, ו

כך למשל, יתכן וחשוב מאוד למנהל שהמורה ת למקבל המשוב. לבחון את התכנים לפי התאמתם הרגשי

תשדרג את שיטות ההוראה שלה לשיטות מודרניות יותר, אך המורה מאוימת מהשינוי המתמיד בתוכניות 

ולא ישיג עליה הלימודים. אם המנהל לא יקח בחשבון את העמדה הרגשית של המורה, המשוב רק יאיים 

לדחות או להפחית את הדגש על נושא שיטות ההוראה עד שהמורה תהיה לכן אולי כדאי  את מטרתו.

המורה  הבשלה יותר להעמיק בנושא. חשוב שהמנהל יקדיש בסבלנות זמן במשוב לשמוע מה מרגיש

וכל לעכל אותו. אין מדובר בויתור תכלפי שינוי שיטת הלימודים, ואז יתאים את המסר שלו כך שהמורה 

'ברור לי שאת לא מרוצה  :לומר ,צורה רגישה ומתחשבת. כך למשלעל הדרישה, אלא בהגשתה ב

זה לגיטימי. ברור לי גם שאת יודעת שאנחנו צריכים לעמוד בדרישות השינוי ומהשינוי בתוכנית הלימודים, 

 ואת לא יכולה להישאר מאחור כמו עכשיו )זו סוגסטיה(. בואי נראה איפה את יכולה להתחיל בשינוי'.

משפטי אמפטיה והכרה במקום הרגשי של מקבל  , הכרחי לתת גםשוב ודרישת המנהלבמקביל למתן המ

 'כרגע קשה עם נושא, אבל בהדרגה נגיע להסכמה שתתאים לכולם'. :כך למשל להגיד למורההמשוב. 

 

 

אלו . ל המשוב, המורההמלצות למקבאתן כעת, . נותן המשוב, המנהלהמאמר בהתמקד כה עד 

יכולות לשפר את קליטת המידע  למשוב. העצותלהקל את העומס הרגשי הנלווה שאמורות עצות 

 את המרב. להפיק ממנווכך לאפשר את יכולת היישום והתועלת האישית והמקצועית, ו מהמשוב

 

כפי שנאמר, גם המורה מתכונן למשוב. הוא מקבל את המדדים ומתבונן על : להתכונן לשיחת המשוב

כך  ,תהליך מודעות עצמי מעמיקביסודית. ככל שהמורה יתחיל ו רצינית, כנהעצמו. חשוב שההכנה תהיה 

הוא יתרום לאיכות שיחת המשוב בהמשך. חלק מההכנה לשיחת המשוב הוא לא רק בתכנים )איך לדעת 

לבוא בעמדות נכונות כלפי כיצד  המורה הוא מתפקד בתחומים השונים( אלא גם בעבודה שלו עם עצמו

תתרום לו )בתחילת נושא המשוב במאמר מפורטות עמדות חיוביות וש שהיא חשובהלהאמין  – השיחה

 .למשוב(

 

 ,להסביר מה לא נכון בדבריםו גם כשמאוד קשה להקשיב, ורוצים להגיבלהקשיב! להקשיב! להקשיב! 

לתרגל סבלנות ולא להגיב תוך כדי . חשוב להתאמץ, ולהמשיך להקשיב, לעצור את הדחף לתגובה חשוב

כדאי לי להקשיב כדי לדעת מה אומרים לי, כך אדע טוב יותר איך ': המורה צריך להגיד לעצמו ההקשבה.

 '.יש לי זמן להקשיב, אין מה למהר, זמני להגיב יגיע' לא למהר להגיב, להגיד לעצמך: .'להגיב אחר כך
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 ו. שישאל את עצמוחשוב שהמורה ינסה להבין מה אומרים ל, תוך כדי ההקשבה להבין! להבין! להבין!

גם '. מה חשוב במיוחד בדברים?'; 'מה עיקרי הדברים שנאמרים לי?'; '?מהמנהל מה המסר שעובר אלי'

אנושית היא להבין מה שרוצים היה ינטהש, לזכור שלא באמת מבינים כל כך מהרכדאי כשנדמה שמבינים, 

 להבין, ולעוות מה שמאיים להבין. לכן חשוב להאט ולהבין טוב יותר. 

את יכולה  מה כוונתך,'או ' רגע, הייתי רוצה שתבהיר את הנקודה האחרונה: 'אפשר לשאול שאלות הבהרה

על מנת להבין  '.שאני לא מלמדת ברמה שאת מצפה ,אז את אומרת'אפשר לזהות מחלוקת: '; לתת דוגמא?

רישום בכתב עוזר להתמקד ולהקשיב, הוא . טוב יותר מומלץ לרשום נקודות עיקריות הנאמרות במשוב

 מסייע בזכרון, ואחר כך גם עוזר להגיב בצורה מדויקת ורלוונטית.

 

הם עם נותן המשוב, אך ויכוחים  תמותר והגיוני שתהיינה מחלוק: גם כשיש מחלוקת, םמוויכוחי עלהימנ

פעולה באופן משביע רצון בעבודת הצוות  המשוב, שלא שיתפמורה ללמשל, המנהל נותן  מיותרים ומזיקים.

הפרטי,  הרבות מזמנ העיהשקהמורה, היא  של השכבה בהכנת הטקס השכבתי לראש השנה. לדעת

המורה לא רואה שום בעיה בנושא. א היאת ילדי הכתה, ו הניעל התפאורה, הכ הרעיונות, עבד ההעלת

המנהל אך ביר, להסהיא מנסה  לא הוגנת ומעליבה. ההיא נראית ל, כי מתקוממת על ההאשמה של המנהל

לא מבין כלום'. להמשיך להתווכח יוביל רק 'תקוע בדעה שלו, ווהיא חווה אותו כ, תן את הדוגמאות שלוונ

מאבק כוחות במירעו. עדיף 'לנשום עמוק', לא  – עלבון, חוסר אוניםיתעוררו רגשות של כעס,  – להסלמה

אני אנסה '. להגיד לעצמך: באותו רגע לדחות על הסף את הדברים, גם אם הם נשמעים מוטעים לחלוטין

דברים לא נחתכים . להקשיב ולהבין את הדברים גם אם הם לא נראים לי, יש לי זמן לחשוב על זה אחר כך

 '. כלוםלא קרה , עכשיו

. הוא טוב – כל דיבור פנימי שירגיע את הלחץ מהמשוב, ויפחית את ההדיפה האוטומטית של הנאמר בו

אחריות מקבל המשוב היא להקשיב, לוודא שהמשוב שקיבל ברור לו. לא להסיק מסקנות נמהרות, ולא 

 ו.אחריותו היא ליישם דברים מהמשוב שרלוונטיים ל ,בהמשך להכנס למגננה מוקדם מדי.

 

המומלץ למקבל המשוב לתקף את  ,כחלק משיקול הדעת: עם אנשים נוספים את המשוב שקיבלת לתקף

דבר מה, הוא יכול לבדוק את דעתם מורה המנהל אמר לאם המשוב שקיבל עם יותר ממקור מידע אחד. 

אחרי המשוב יפתח שהמורה כאן כוונה אין כמובן שאחרת. או של קולגות רלוונטיים בעבודה לגבי נקודה זו 

. כמו במודל החלון הג'והרי חשוב שיהיו מרכיבים סמויים ללא בקרה בפני כולםאת עולמו הפנימי הפגיע 

יכולה  אם יש דבר מסוים במשוב שדעתם של עוד אנשיםולהחליט  שיקול דעת,יש להפעיל  ופרטיים לאדם.

 לתרום ולהוסיף מלבד דעתו של המנהל.

הכעס שאחרי , יכולה )השנה שמעה מהמנהל שלא שיתפה פעולה בצוות טקס ראששלמשל, אותה מורה 

שהיא סומכת על יושרה, ולבקש ממנה משוב על היבט קולגה מהצוות לבחור  (שוכך המשוב 'הלא צודק'על 

 עצה עם מורה נוספת. יבכך שהתיהמנהלת את לשתף , אך אינה חייבת, ספציפי זה בתיפקודה. היא יכולה

יתכן ותלמד מהמידע הנוסף, שלא כולם  לענין. תאובייקטיבייותר  תהתייחסו מורהע תאפשר להצלבת המיד

חושבים כמו המנהלת, ויתכן שתגלה שאכן יש תחושה כוללת שלא שיתפה פעולה. המשמעות היא שמידע 
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, כואבת ומרגיזה, חוויה לא נעימה רגשיתזו אמנם . נחשף עבורה בזכות המשובבתחום העיוורון שלה,  שהיה

ה לשאול את הקולגה מה היה בהתנהגות שלה שגרם הכאב יש גם למידה חשובה. המורה יכול בצדאבל 

היא התאמצה מאוד. לפי התגובה תלמד מה עליה לשפר למרות שלאחרים לחוש את חוסר שיתוף הפעולה, 

 . יותר נכונההשהוא מכוון לדרך  – לפעם הבאה. זה כוחו של המשוב

  

)מבטים, הערות  רובם לא פורמליים – משובים ניתנים כל הזמן: לבחור לנצל את המשוב לגדילה אישית

. האדם עצמו צריך לבחור לנצל את משוב מסודרותשיחות  , דוגמתוחלקם פורמליים 'תוך כדי' החיים(

המשוב לגדילה אישית והתפתחות. נדרשת לשם כך עמדה המאמינה בכך שממשוב גדלים, שיש במשוב 

אנשים בוחרים אם לקחת את הנאמר במשוב להתחזקות למרות הקושי שקיים בו. ו פוטנציאל חיובי לקשר

 עצוב אך אפשרי. זה תקע במקום, כאילו המשוב לא היה. יולה, ולעשות איתו משהו, או להתעלם ולעוות הכל

 

. לילדים במשוב יכול גם לפנות מיוזמתו ולבקש משוב להיעזרמי שרוצה להתפתח ו: לבקש משוב מיוזמתך

. 'איך הייתי?'שעשו משהו הם פונים בספונטניות ושואלים:  יני שאחרייאופהבקשה הזו היא טבעית, ו

מבוגרים למדו לא לשאול, או לשאול בתחכום עקיף. בתחום המקצועי מומלץ להתגבר על החשש ולבקש 

 על התקשורת. ו משוב על התיפקודבאופן ישיר 

 לשאולאפשר  יש דרכים מגוונות לבקש משוב. כך למשל, – בסיום שיעור, בסיום שיחה, בסיום תהליך

ממה מה קידם אותך '; 'ומה פחות?כם מה דיבר אלי'; '?שיחהמה לקחתם מה' :בשיחה עם ילדים והורים

כל שאלה או ברור על איכות התיפקוד שלך, וההשפעה שלך על אחרים היא  '.?שדיברנו ומה אולי חסם

מחפשים אותו יותר. כמובן, שאין  – שאלת משוב. חשוב להעז ולבקש אותו, כשמגלים את הרווח שבמשוב

 הכל במידה ובשיקול דעת.  .להגזים בבקשות משוב המעידות על נזקקות יתר וחוסר בטחון

 

קל להודות  – כשחווית המשוב היתה נעימה ומחזקת באופן מיידי: להודות לנותן המשוב – בסיום השיחה

יש לי הרבה מה לחשוב עליו, הרבה מה  השיחה, חיזקת אותי, תודה על'לנותן המשוב. לומר באופן טבעי: 

 . 'לעשות

כשהמידע עדיין לא , הוא להודות לנותן המשוב גם כשהשיחה לא היתה נעימה בחלקההאמיתי האתגר 

לשמור על נימוס וחשוב לומר תודה  כשהמשוב קשהדווקא כשהיו מחלוקות, ואולי אף עלבון וכאב.  ,התעכל

. הנימוס 'המידע, על מה שהצעת לי. בהחלט אחשוב על זה ברצינותתודה על השיחה, על ' לומר:. בפרידה

של מקבל המשוב, על היכולת שלו לקבל ביקורת בלי  והתודה מעידים על הרמה האישית והמקצועית

סיום צריך לזכור ש להתמוטט. הם תורמים לאוירה הטובה עם המנהל, שאיתו ממשיכים לעבוד באותו ארגון.

 יום השיחהס יא בעצם הבסיס לפתיחת שיחת המשוב הבאה, שתגיע בהמשך.וית, הושיחת המשוב העכש

  פחות מהתחלתה.חשוב לא 

 

  :הבאה סכמטיתהניתן בטבלה אותם , מאפיינים נםיש משוב בלתי יעילול משוב יעילללסיכום, 
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 יעיל בלתי משוב יעיל משוב

 שיפוטי שיפוטי ולא תיאורי

  אישיות ומנתח כללי בהתנהגות ומתמקד ספציפי

 ובערכים בצרכים מתחשב לא מקבלו של ובערכים בצרכים מתחשב

 המשוב מקבל במוטיבציית עסוק לא לשינוי במוטיבציה מתחשב

 לשנות אפשר שאי לתכונות מתייחס לשנות שניתן להתנהגויות מתייחס

 ובכפיה, מוחלטת כאמת מוצג אפשרות, ככהצעה מובא

  להשתנות ממקבלו דורש להשתנות אם בחירה חופש למקבלו מאפשר

  הובן המשוב את בודק לא והובן נקלט המסר אם בודק

  קליטה מוודאאו  מתחשב ולא, בלבד משדר מקבלו של הקליטה ביכולת מתחשב

  הזדהות וחוסר ריחוק מביע מקבלול ואמפטיה הבנה מביע

 לחץ מתוך נכון לא בעיתוי ניתן דעת שיקול מתוך נכון בעיתוי ניתן

 תכנון וללא אימפולסיבי דעת ושיקול תכנון אחרי ניתן 

 

המלצות כיצד לנהל את ההצפות נתתי וכיצד לתת ולקבל משוב,  טכניקותהצעתי וידע הצגתי במאמר 

 הרגשיות והדיאלוג הבינאישי המתקיים בעת תהליך המשוב. 

ברור שבמציאות היומיומית אי אפשר ליישם את הכל. גם כי אנו בני אנוש, ולכן איננו פועלים אף פעם 

לכן מומלץ שכל , גם אם הוא צודק תאורטית ומעשית. פרוטוקול אףאחידות לפי ו במאה אחוז יעילות

ויתרגל יאמץ  כל אחד לאישיותו ולמערכת שבה הוא מתפקד., קורא ייקח מהנאמר את מה שמתאים לו

יום  21 – את המרכיבים הרלוונטיים לו. כל שינוי דורש תשומת לב, מאמץ ותירגול כדי שיהפוך להרגל

המלצה להיות  – עליהם דובר בוני המשוב ייישום של מאפייש כזו מהמאמר אישית בלמידה . לפחות

, בתשומת לב, בסבלנות, בצניעות, וברגישות רבה לפגיעות של כולנו. כך, שוב לעצמך ואחר כך לזולתק

 .במטרה של שיפור מתמידלדבוק 

 

 לכולכם בתהליכי המשוב, בהצלחה ובהנאה רבה

 חלי ברק שטיין

 מומחית, מטפלת ומנחת קבוצותפסיכולוגית חינוכית 

helibarak1@gmail.com 

www.hebpsy.net/barak 
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