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"לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שיהיה לך האומץ לאבד את  

בעשייה    ודאות -אי תפיסות סטודנטים לגבי מצבי    1: מראה החוף" 

 החינוכית 

 2יערה הרמלין פיין ו  דקלה וייצמן מן 

 מבוא 

הקורונה  בחורף    ,מגפת  בעולם  בתחומים    , 2020שפרצה  האנושית  ההתנהלות  את  שינתה 

הח במערכת  ו  הדברבא    וךינרבים.  ספר  בתי  בסגירת  ביטוי  להוראה מב לידי  מהיר  עבר 

שינוי זה דרש היערכות מחודשת של אנשי החינוך   3.מקוונת מרחוק לתקופות זמן ארוכות

ל כל  ב של  הקשור  הביןדהיבטים  הקשר  ושמירת  תקשורת  והערכה,  הוראה  עם  -רכי  אישי 

התאמתם להוראה, אנשי החינוך חדשים ו  יםמעבר ללמידה של כלים טכנולוגי   4.תלמידיהם

להתמו  עוררה,    דדנדרשו  שהמגפה  מהחרדה  הנובעים  ומשפחתיים  אישיים  לחצים  עם 

ולהרגיעם   בתלמידיהם  לתמוך  המשך   כדיובמקביל  ולאפשר  האישית  רווחתם  את  לקדם 

י כד מצב מאתגר זה הוביל לתחושת שחיקה מוגברת בקרב המורים, עד    5.התקדמות ולמידה

 6.בפועל ופרישה שהפרימחשבות על 

טלטלה   אכן  יסוד  המגפה  לוותהיםרב  הרגליםוהנחות  והיא  עדייןו  –  ,    –  מלווה 

איב של  מבוססת  לבוא.  -תחושה  העתיד  לגבי  העתיד  ודאות  כי  ניתן הוא  התפיסה  בלתי 

ודאיולחיזוי   בנאינ  אינו  חדשה  הפילה  בו  , תוסופיחשיבה  זה  מדיניות  בכלל  של  הקשר 

 
 כריסטופר קולומבוס  1
 . מרכז אקדמי לחינוך וחברה  –, אורניםלין פייןיערה הרמ   ד"ר   ;קלה וייצמן מןד   ד"ר  2
3 0iner et al., 202V ;2202Gilead & Dishon,  
 0220 בן עמרם, 4
 2021,  רותאחאלטמן ו -שנאן ;2021ענבל ובלאו, -שמיר 5
 2102טו, בטי 6
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רבים,   חינוכית ה  בארגונים  נפרד כ  נתפסתודאות"  -"אי  כיום,   DOEC.7-כגון  בלתי  חלק 

חשיבות רבה להכשרת אנשי חינוך לעבודה בתנאי   נודעתלכן,    8.ומשמעותי בעבודת החינוך

ה כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההכשרה של ודאות, ויש להפכה לזירה משמעותית ולראות-אי

יציאת  דנטיםסטו החינוךלקראת  למערכת  מצבי    ,ם  חברתיים נויים  שיוודאות  -איהמזמנת 

 לבקרים.  יםחדש ופוליטיים 

הנלמד זו השנה   קורסחקר תפיסותיהם של סטודנטים במבוסס על  הנוכחי  המאמר  

במכלל התוהרביעית  במסגרת  אורנים  אקדמאים  ת  להסבת  מיוחד.  כנית   קורסזהו  לחינוך 

החה  סדנאי,  המעשה  במהות  מקייעוסק  ובמהלכו  הסטודינוכי,  והסמים  נטים  טודנטיות 

מקצועית.   והתפתחות  אישית  התפתחות  של  הוראה,    רסהקו תהליכים  תהליכי  על  מבוסס 

הדילמות של  וחקר  התבוננות  על  המושתתים  והערכה,  ניתנים  הו  למידה  שאינם  היבטים 

בעבודהקיימי   לחיזוי המחנכיםם  ש  , ת  של  אלה באמצעים  תהליכים  נרטיביים.  וכתיבה  יח 

לחורים  מאפש שללומדים  תהליכי  בעמדותיהם,  ות  ובינוי  תפיסותיהם  בתחושותיהם 

בכללותו.   החינוכי  המעשה  של  ולמהותו  לזהותם  לעצמם,  במטרה  בהתייחס  דם  ודלעזאת 

כחל ואתגרים  משברים  עם  להתמודדות  וכישורים  מיומנויות  מקצועית  לאמץ  מתפיסה  ק 

 חינוכית.

במבנ תקופת  גרי  את  בשל מהותיים  שינויים  חלו  ההקורונה,  שנות קור ה  במהלך  ס 

כך,   המתקיים    הואהמגפה.  מובנה  מקורס  לקורס  -אל-פניםהתפתח  הראשונה,  בשנה  פנים 

אה מהסגר. מצבם של הליכי למידה מרחוק במהלך השנה השנייה, כתוצסדנאי שהתקיים בת

עצירה. האתגר שניצב בפנינו טלטל ייב  שלנו כמרצות בתקופה מאתגרת זו, ח  הסטודנטים ו

אודות מעשה על  את השגרה המאפיינת תהליכי הכשרה ואת התובנות  וע,  והידאת המוכר  

מרכיב העיון בשנכון להרחיב את בכך  ה  הלמידה וההוראה. ניתוח התהליך הוביל אותנו להכר

 –של הסטודנטים, ואף למעלה מכך  ודאות הן בהיבט ההוראה והן בתהליכי הלמידה  וה-אי

בהם כאחת מהתמות המרכזיות  וק  רס ולעסחלק בלתי נפרד מהקוודאות  -י איראות במצבל

על מיות וגמישות, שהשפיעו  דינ  –רצות וסטודנטים כאחד  מ  –בו. לשם כך נדרשו מאיתנו  

תמות  מנם העיסוק הוא בובשנתיים האחרונות: מבחינת התכנים, א  תכנון והבניית הקורס

-יב אמרכילכן    . י חקר עצמאיים וקבוצתיים, אך הדגש הוא על פיתוח תהליכשנבחרו מראש

בתוהו שימוש ודאות  נעשה  ההוראה,  דרך  מבחינת  משמעותי.  להיות  הפך  שיעור  כל  כני 

   9.שיח נרטיבי בזוגות ובקבוצותאישית ו ה נרטיביתכגון כתיב , בכלים נרטיביים

 
7 2202Gilead & Dishon,  
 2016וינברגר,  8
 2011מרזל, -ספקטור 9
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 ודאות בחינוך -אי

ה-אי חוויודאות  לגבייא  אצלו  הקיים  ידע  לחוסר  המודע  אדם  של  חשובים    ה  מרכיבים 

יכולת ניבוי של תוצאותיה ושליטה בהן, או לגבי נורמות התנהגות י  לגב  , יופנשל   בהתרחשות

מעו זו  חוויה  בה.  תחושות  המקובלות  קרובות  לעיתים  בלבול,   בלתיררת  של  נעימות 

ה  לעודד תהליכי למיד  עשויהודאות  -איעם זאת,    10.ולחץ  עמימות, חוסר ביטחון, ואף חרדה

מורכבת מעצם   אהעשייה החינוכית הי  11. וכיתעבודה החינ חלק בלתי נפרד מהכמשמעותיים  

ת המתרחשת בין אנשים שונים )ובהם תלמידים, מורים, ות דינמיהיא פעילשטבעה, מאחר  

בהקשרים   ומנהלים(  היבטים הורים  בהכרח  מכילה  היא  לכן,  שונים.  ותרבותיים  ארגוניים 

תחים, ת להם מהחינוך מזמנמורים רבים מדווחים כי ההתמודדות עם שדה    12. בלתי צפויים

ופערי בין התאתגרים  הנלמדום  והפרקטיקות  לבין המציאות ההאוריות  יררכית  ת בהכשרה 

ידי סטודנטים  -עלאלו נחווים גם  וההישגית והכיתות העמוסות שהם פוגשים בשדה. פערים  

של   וותמורכבאולם, ברוב תוכניות ההכשרה    13.ההוראה והחינוך שדה  להוראה המתנסים ב

ואי החינוך  בוצרנ ש  ודאותוה-שדה  כךת  לעו  של  נידונים  מאינם  שאינם  וכמעט  וצגים  מק, 

  14.כחלק מובנה מההוראה בפועל

מט החינוכי  במעשה  הטמונה  למורכבות  המציאות  מעבר  חיים  שבעו,  אנו  בה 

בתנודתיות,   ובודאות,  -איבמאופיינת  כגוןאלה    15.עמימות במורכבות  מאתגרים   נובעות 

עולמייםא  ישינוי שינויים  שינוי במבנה    קלים,  מגידול יהכלכלה,  כתוצאה  חברתיים  ם 

אלו כ  אירועים  . פרצות מגפת הקורונה הת  –  וכמובן  , השפעות פוליטיות  , באוכלוסיית העולם

קשה   איתוש,  שנחווה ככאוטילעולם    עולם סדורחוויה של  שמשמעו מעבר מ  , יוצרים שינוי

אלה   16.להתמודדלאדם   ההבנ  מצבים  את  בעשור  מאששים  שהתפתחה  ב ר בקהאחרון  ה 

החינוכית המדיניות  לחזות    , מתווי  ניתן  לא  העתידיותה  אתכי  בהן   התפתחויות  , ולשלוט 

שיוכלו   כדיתלמידים,  ו  אנשי חינוךסתגלות וגמישות אצל  על קידום יכולת הולכן מושם דגש  

כי   מזהירים  17דישוןגדעון  גלעד וטל    , לעומת זאתנות.  להתאים את עצמם לנסיבות המשת

למנוע את ההשתנות הנדרשת בשדה החינוך,   לת הסתגלות רבה עשוייםות ויכופיתוח גמיש

רונות פעולה ורק להתגמש באופן הביצוע שלהם. כך ק באותם עקיהיה להחזיניתן  שמאחר  

ה בדרך מקוונת, אך למשל, עם פרוץ מגפת הקורונה, מורים ומרצים עברו ביום אחד להורא

 
 2018ונבו, שור  או:רסקירה  ל 10
 1820; שור ונבו, 2020 מישר,-לוי וגנץ-אליהו 11
12 0082008; Morrison, 2Kuhn,  
 2016גר, וינבר  13
 2016; וינברגר, 2020מישר, -וגנץלוי -אליהו 14
15 OECD, 2018 
 2020אביגד,  16
17 ead & Dishon, 2022lGi 
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תפקידו של החינוך הוא לעצב את  שאחר  ראתם. מהותי את דרך הוו דווקא שינו באופן מאל

החברה,   את  ולקדם  ודישון  מדגישים  היחיד  בחזגלעד  הצורך  שיכול -חינוכיון  את  ערכי, 

האתגר הוא לרתום את השינוי שנכפה    18.להאיר את הדרך בתקופות של משבר וחוסר ודאות

 דה לשינוי תפיסות חינוכיות ופדגוגיות.והלמי ראהוההדרכי על 

חוסן .  אישי וקבוצתי  צורך בחוסן  משברי, ישמצב  ת עם  צורה מיטבידד בתמולה  כדי

היכולת של מד  הוא  או  קהילה  בעקבות  יחיד,  או  בעת משבר  אדפטיבי  באופן  להתנהג  ינה 

קדמים חוסן צאו כמרמים שנמו בין הג  19.כדי לשוב לרמת תפקוד קודמת או משופרת  , הפרעה

האדם   לחי  נמנים:אצל  חיובית  אופגישה  ר  טימיות, ים,  לווסת  התקשרות  יכולת  וכן  גשות, 

. החוסן נתפס  יול האדם ולא בחולשותהמחקר בתחום החוסן מתמקד בחוזקות ש  20.בטוחה

או  מולדת  כתכונה  ולא  והסתגלות,  מצוקה  עם  בהתמודדות  מתמשך  התפתחותי   כתהליך 

דם  כאשר א  ירידות,   . תהליך זה אינו לינארי, ויכולות להיות בואליו יש להגיעש כיעד יציב  

ר  בקושי  החוסן  נתקל  פיתוח  תהליך  נתון.  ברגע  שלו  היכולת  סף  את  שחוצה  את  ב  מערב 

מאפיינים  מהאינטראקציות בין האדם לסביבתו החברתית והפיזית, והוא מושפע מגורמים ו

ורג קוגניטיביים  האישיות  שאישיים  מהמטרות  וכן  ויים,  הפרט  החברתית משל  התמיכה 

הואאשר  והמשפחתית   טיפוח  סטא  21.הוכז  לה  כוללות  האדם  אצל  חוסן  לפיתוח  רטגיות 

בים, קבלת שינויים כחלק מהחיים, הצבת מטרות ונקיטת  קשרים חברתיים ומשפחתיים טו

  22.ות חיובית כלפי העצמי, ועודפעולה בעת משבר, התבוננ

רד מהעשייה החינוכית, ולאור תחושת ודאות היא חלק בלתי נפ-ה שאיהעובד  לאור

ש המשב עשויו-אי  בימצ ר  לעורר,  דאות  פרחי   ישים  של  החוסן  לפיתוח  רבה  חשיבות 

. אחת הדרכים  גם במצבי משבר  ולקדם את עצמםלהתפתח  שיוכלו להמשיך    כדיההוראה,  

ב אלו  פיתוח  תהליכי  הסטודנטיםק לקדם  בפדגוגיה    להוראה  רב  השימוש  באמצעות  היא 

 23.המאפשרת המשך התפתחות אישית ומקצועית , נרטיבית

 יסה מנחה בהכשרת מורים טיבית כתפ יה נר וג דג פ 

ת חיים של סטודנטים  המתפתחת מתוך חוויו  ,הוראה ולמידהל פדגוגיה נרטיבית היא גישה  

ההוראה תהליך  במרכז  ערוץ   דה למי-ומורים.  האישי, המשמש  החיים  סיפור  עומד  זו  ברוח 

הה  הלארגון  ניתבנה,  תהליך  באמצעות  האנושית.  והפעולה  שלמידה  פרשני  סיפור וח   ל 

שלהם,   יוצרים  לומדיםההחיים  לחוויותיהם,  משמעות  ומתמירים    מעניקים  בוחנים  ידע, 

 
18 id.bI 
 2020פדן וגל,  19
 .שם  אולסקירה ר 20
21 es & Ross, 2013krAPA, 2014; Be 
22 4APA, 201 
 2021  קריספל וסימון, 23
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של הלומד מבנה את ור החיים  יפ בתהליך החינוכי הנשען על הפדגוגיה הנרטיבית, ס  24.אותו

והנות הלמידה,  תשתיתיכני  משמש  בחייו  שרכש  ובמובן   סיון  האישי  במובן  ידע  להבניית 

מנח   המקצועי. התהמורה  את  ומאפה  הפדגוגי  חוויותיו  הליך  את  להטעין  לסטודנט  שר 

רחבים  במשמעו והקשרים  הכללות  וליצור  ורעיונות  מושגים  לחלץ  ומקצועית,  אישית  ת 

שמחקרים מראים כי "המטען האישי" של אנשי נובעת מכך  יך זה  הלתיבותו של  שח  25. ריות

הנרטיבי  השיח    26. הםית שלפדגוגא בסיס חשוב בעיצוב תפיסת העולם הערכית והחינוך הו

את אמונותיו האדם    מגדירבאמצעותו  ש הות,  על חוויות העבר מאפשר תהליך של הבניית ז

איצמ  27.וערכיו פר  םמיעש ודאות  וה-בי  עם  הקורונההתמודדנו  מגפת  הזדמנות   וץ  יצרו 

ב נרטיביים  בכלים  "אילעסוק  בעשוהו-תמת  החינוכדאות  תופסים    לבחוןו  , ית"ייה  כיצד 

  . ם אלה מצבית בקורס דנטיווהסטום טיהסטודנ

 המחקר שיטת  

השתתפו   )  26במחקר  ואר  22סטודנטים  וערבים, בע נשים  יהודים  גברים(,  הלומדים   ה 

המיוחדבמסלול   בחינוך  הוראה  תעודת  להשלמת  אקדמאים  בקורס ו   הסבת  משתתפים 

של ו אחר התפיסה והתובנות  ת הראשונה. עקבנבו מרצה הכותבש  , ה החינוכי""מהות המעש

 בעשייה החינוכית כפי שהתבטאו בכתיבתם. ת ודאו-דנטים בהתייחס לתהליכי איהסטו

העוסק    הסטודנטיםהתבקשו    הנושא  חתבפתי ו-באילאתר מאמר  השפעתה  בודאות 

ודאות. -וחוזקה במצבי אי  על מערכות שונות, להציג בכתב את עיקרי המאמר ולציין אתגר

הכתיבה לדההם    בהמשך  רעיון  להציע  התמו תבקשו  במא רך  שהוצג  האתגר  עם  מר. דדות 

בקב שיח  נערך  הכיתתי  קטנות  וצבמפגש  המאמריל  עות  שנב אודות  השונים  ידי -עלחרו  ם 

דאות. במקביל להצגת האתגר והמורכבות והו-וך הצגת האתגר שמזמן עידן אידנטים, תהסטו

כיווני  שהוא   יחד  לבחון  מהסטודנטים  נדרש  ולדומזמן,  לפתרון,  חיוביים  ן חשיבה 

והתפתחובהזדמ לצמיחה  זהנויות  אתגר  שמזמן  כל   . ת  מכן,  הציגו  ל  לאחר  את  הקבוצות 

וכן שיתפו ב  האתגרים הזדמנויות להתפתחות הקיימות בהתמודדות  שעלו בשיח הקבוצתי 

הלמידה העצמית  על    ודנטים ברפלקציההמפגש שיתפו הסט  ודאות. בסיכום-עם מצב של אי 

התהליךוהק בעקבות  שהתקיימה  כמטלהבוצתית  ה  .  המפגש  התבקשו לקראת  בא, 

מא  לכתוב  והכו על  דעה    מרהסטודנטים  הרווח  החינוך  אודות  איש  של  עם  ח  בהתמודדות 

 . ודאות-צבי אימ

 
 21rmstrong & McCain, 20A ;2017ר, דבי 24
 2017דביר,  25
   2021ן,  ויספל וסימקר 26
27Armstrong & McCain, 2021  
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הסטודנטים של  הכתיבה  תוצרי  ואלה  א  –  שני  באתגרים  העוסקים  עוסקים הלה 

איבמצמ  האפשרי  ברווח הגנ  –  ודאות-י  לפי  תוכןותחו  ניתוח  של  האיכותנית   כך,  28. ישה 

הסטושורא השלב  ב שכתבו  הטקסטים  נקראו  ונשנית  דנ ן  חוזרת  קריאה  שתי -עלטים  ידי 

ונוצרו קטג ניתוח ממפה שבו    ם. וריות ראשוניות מתוך הנתוניהחוקרות  בשלב השני בוצע 

הראשוני הקטגוריות  בין  הקשרים  והקטגוריות  נבחנו  של ות,  שונות  רמות  לפי  סווגו 

ותת י-קטגוריות  תוך  סדקטגוריות,  מוצירת  חדש.  ר  תשגי  זוהתה  השלישי   על -תמבשלב 

ה דפוסי  מתוך  בשלביהנובעת  שנמצאו  הקודמים. משמעות  החוקרות אחת  ש מאחר    ם 

לאחר   רק  נערכה  למשתתפים  הפנייה  לעיל,  המתואר  בקורס  כמרצה  כל שימשה  הגשת 

ציוןו  המטלות להן  שניתן  מדעת  ל   בכפוף,  לאחר  על  והסכמה  של השמירה   אנונימיות 

  . תפיםהמשת

 ממצאים 

 : מרכזיות   קטגוריות  ושלשעלו  שהשתתפו במחקר  הסטודנטים    כתיבה שלה  תוצרי  תוחמני

אי כללי  :ריותקטגו-תת  שלוששכללה  )  ודאות -סוגי  אי-חוץ  משבר  בזירה -ארגוני,  ודאות 

)שכללה   ודאות-ת עם איהתמודדודרכי    ;בעת ממאפייני התלמידים(ודאות הנו-הארגונית ואי

תת המחהתמודד  כידריות:  קטגור-שלוש  של  התמודדוות  דרכי  לעצמם,  ביחס  של  נכים  ת 

 והשלכות על התהליך החינוכי   ;(ארגוןס לתלמידיהם ודרכי התמודדות ביחס ל המחנכים ביח

 .גדילה(וקטגוריות: קשיים וסיכונים והזדמנות -תת)שכללה שתי 

 ודאות -סוגי אי   . 1

 ארגוני  -חוץ משבר כללי  1.1

ה  שו  חסהתיי  קרח ממשתתפי  שטל פת  מג לכך  עולמי  משבר  היוותה  כהקורונה  את  לל טל 

ישראהמער במדינת  החינוך.    ןובכללל,  כות  מערכת  של  "את  שלכ  , ודאות"-איעולם   דבריה 

ו את היות  כוללים  , המשתתפיםידי  -עלינו  ושצכפי    , כזהמשבר    ו שלמאפייני  .כ'   הסטודנטית

הנתוניםמ  , מהירה פעולה    מחייב כלל  את  בידינו  שיש  בהחלטות  גבו  ות לתוכן  ,  בלי  הה 

ת גבוהה והוא מרגיש שת מחוללות פנימיגם כשלפרט יש תחו"  :שמתקבלות ברמת המדינה

ערכת אינן כלומר, הממשלה או המ   אין מחוללות חיצונית.   נות דברים, שהוא יכול לפעול ולש

לפעולותיו כך  סף ונ  . )ס'(  "מגיבות  נהמשתתפים  התייחסו  ,  על  ומנהלים    דרשו לכך שמורים 

שהםול  לפע הכאוס    םחווי  תוך  תחושת  ואת  המשבר  בשרםאת  בעל  חרדה   מצב,  של 

 : כלל באי בית הספר שיחוווחשש מההשלכות החברתיות  בריאותית, חששות כלכליים

 
 2003שקדי,  28
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ולתלמידים  נעשה בתוך בית הספר מודדות בתוך תחושת כאוס, איבוד שליטה מוחלט על התה
לעי התמודדות,  הוא  האתגר  כושלת, עצמם.  ותפקוד    בהחזקת  תים  מאוזן  במצב  הספר  בתי 

כמה שא  המצופרציף  הפשר.  מהצוות  בית  ה  את  להחזיק  הוא  התלמידים  חינוכי  ואת  הספר 
ה  ,בו  הלומדים אנשים  בתור  להם  התקופה  וגם  בתוך  קשיים  מתמודדים  יש  הזו  המאתגרת 

   .)ב'( רבים

ארגון  , ה טשל הפר החיים  ל תחומי  ידיעה בכ-אי בוין בחששות  העולמי אופי  כלומר, המשבר 

 חוסר אונים אך גם של שותפות גורל. וידות בדוהחברה, ויצר במקביל תחושות של 

 בזירה הארגונית ודאות  -אי  1.2

ללא קשר   , מי בבית הספריומיו  באופן   מתקיימים  ודאות-י אימזהים כי מצב  משתתפי המחקר

משבר  כילמצבי  החלפת  מתארים  הם  של  .  הגעה  ומבנים,  חדשיםתות  י  ושינוי   תלמידים 

 : ספרית-ביתה כתודאות במער-איכגורמים לתחושה קבועה של   מערכת

עלול המורה  השנה  נעימ  במשך  לא  מצבים  הוסלחוות  ומבנים,  כיתות  החלפת  כמו  פת  ים 
מודד ודאות ומי שלא מסוגל להת-ן עלול לייצר אי. כל שינוי אפילו קטתלמידים חדשים ועוד..

אי או-עם  לרוקן  ממש  עלול  זה  נפשי ודאות  ולסחו תו  יכול  ת  שהיה  כוחות  המון  ממנו  ט 
   .)א'( ה ובתהליכי החינוךא רלהשקיע בהו

במע החינו מורים  ידרכת  חלקם  אתגרים.  מגוון  עם  להתמודד  נאלצים  כגון  ך  מראש  ועים 
ת מאתגרות  מיד משתפים פעולה. בעיויח עם הורים שלא ת ופות, עומס וצורך בשכיתות צפ

 .)ד'( כדוגמת שינויי מערכת פתאומייםמראש,  ות אותןלו שלא ניתן לצפ לא פחות הן א

שיצרהייבהת למשבר  הקורונה,    חס  הספר כיצד    המשתתפים  תיארומגפת  בתי  מנהלי 

בש צורך  חוו  של  והמורים  מיידי  ההורא ינוי  שיטות  הלכל  נדרשו מה,  הם  והתקשורת.  ידה 

עם  ודדות  תוך התמלחלוטין,  וחינוכי ולדאוג לתלמידים בתוך מצב חדש    לשמר רצף לימודי

בין מפגשים  לנוע  המורים היה על  ראה חדשות,  ו ה. גם כאשר ביססו דרכי  םמצ ע  לשמם  קשיי

למפגשים  מ בהתאם-אל-פניםרחוק  הוסג  לפתיחת  פנים,  בית  דלתות  שיצר ספר ירת  דבר   ,

רב:   מור"לעומס  קהרבה  היה  העידן ים  וכל  מרחוק  הלמידה  עם  להתמודד  מאוד  שה 

וללמד את הילדים מול    , ים כאלובצלמ  לים יהטכנולוגי, הם לא רג עיניים,   ארבעלא במסך 

-באיהרגישו  הם  מאוד הפריע לחלק מהמורים ו בית עם הילדים שלהם זה  וכל הלמידה מה

תופסידמ   . )ר'(  "ודאות הסטודנטים  כי  לראות  ניתן  אלו  את  ברים  החינוכית ם  העבודה 

במידה מסוימת של   א -איכמאופיינת  בזמן שגרה,  גם  מודאות  כדגישך  י משבר הקורונה ים 

 דאות במערכת. והו-את תחושת אי י דפוסי הוראה וקשר, והגביר רך בשינוגרם לצו

   דים התלמי   אפייני ודאות הנובעת ממ-אי  1.3

הי הלמרות  בית  מערות  של  שגרות  על  המבוסס  מוסד  ומפגשים, ספר  טקסים  שעות,  כת 

 :התלמידים היא פעמים רבות בלתי צפויההתנהגות 
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בנפשחום  בת  קים העוסאנחנו   מתעסקים  בדבר  החינוך  שקיים ות.  ותזזיתי  שברירי  הכי 
כל    צמו ואת עולמוה את ען ומגל ספר, בהם הילד מתעצב, בוחעולמנו. במיוחד בגילאי בית  ב

פות מהילדים להיות צפויים ומתוכנתים  לא יכולים לצנו בתור מורים  יום, כל רגע מחדש. אנח
 .  )נ'( מהבית יתםו אשבאנעל פי צרכינו ומערכי השיעור 

, מהתהליך ההתפתחותי שלהם  כחלק  ודאות-רות חווים מידה של אייל ההתבגגבתלמידים  

התלמידים כי  נו  ציי  משתתפי המחקר  זה.   לבבהם בש לתמוך  נדרש    אותםמי שמחנך    ולכן

לעיתיםחווים   שלהם.  החברתי  התא  ובמבנה  השכלית  בהתפתחות  בגוף,  חלק   שינויים 

  :ם, והם אינם מוכנים להםת התלמידיים או מפתיעמהשינויים האל 

נערים, שאצל חלקם כ  יםהם חוודאות ש וו ה-יאמון מקרים הייתי צריך לתמוך בהם בתוך  הב
יהיה שם בשבילם  תוך כל ההצפה שהם חווים. הם זקוקים לעוגן שזה כמו סערה בלב ים ב

ם  להתמודד ע   ודעינוך שיהכיל את זה, ואיש חבתוך הכאוס הזה, הם זקוקים לדמות שיכולה ל
  ם חייהופה סוערת בם שזקוקים לליווי ולתמיכה בתקלתמוך באנשיודאות יכול  -מצבים של אי

 .'()א

המח  התל  קרמשתתפי  את  כתזזיתתיארו  וסועריםמידים  גם    , יים  כאשר   –ים  ירירשב כ אך 

 כעוגן בתוך הסערה.  , הגנה ויציבות להם  המחנך נתפס כמי שיספק

 ות ודא -אי  ות עם ודד התמ דרכי .  2

 עצמם ס ל ביח המחנכים   דרכי התמודדות של   2.1

הרגילות ולתכנן את אופן את התגובות  ור  לעצהמחנכים    חייב אתודאות מוה-המפגש עם אי

נ":  פעולתם ע לקחת  ששימה  להבין  רגעים,  לכמה  לעצור  לא מוקה,  שיקרה  שרצינו  מה 

בהתחשב ה מחדש  הכיתה או לפעמים אף למצב הנפש שלנו, לעשות חשיב  רלוונטי למצב

לק בלתי  פסת כחאות נתדוהו-איש חר  א מ.  ()נ'   "א את המיטב בנתונים הקיימים ולנסות להוצי

יכול להיע את  רך לחלק מהשינויים מראש, אך עליו לקבל  נפרד מעבודתו של המורה, הוא 

 לתו לנבא את כל התרחישים האפשריים:  העובדה שאין ביכו

חדות,ע ותגובה  קליטה  מערכות  לפתח  להתמוד  מהירות  לינו  לנו  שיעזרו  עם ויעילות  ד 
ד מהמקצוע בו בחרנו. עלינו להגיע תי נפרחלק בל   צפויים שהם  לתיוהבים התכופים  השינוי

ו אכן אחריות  תלמידיה וכמכלול. ז  ככל יכולתנו, עלינו להכיר את הכיתה על  לכיתה מוכנים
עלי זאת  עם  אך  חינוך  ואנשי  כמורים  בה  לעמוד  שנשאף  וחשוב  להיוכבדה  עם נו  כנים  ת 

 . ()נ'  נול ת במוכנות שלמות של להגיע לרמעולם לא נוכעצמנו ולהודות של

ר  בחור ול לעצויש החינוך  אביכולתו של  גם לעורר רגשות קשים, אך    עלוליםודאות  -יאמצבי  

" איאחרת:  על  להסתכל  הנכונה  לנו והו-הדרך  ולעזור  אותנו  לפתח  כגורם שבא  היא  דאות 

 חקירהנות וסקר  קום שלהתייחסות מתוך מ"  ,טענו המשתתפים  ", וייםלגדול ביחד עם השינ

את  סים  תופ  המשתתפיםראות כי  להיה  ניתן  כמו כן,    . )י'(  ת"ימנעו ממקום של פחד והולא  

כוהו-אי התמודדות  מרכיב  דאות  דרכי  על  מצביעים  ולכן  המחנך,  מעבודת  נפרד  בלתי 
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המצב,   קבלת  על  בהתבועל  הרגעה,  על  המושתתות  חיבחירה  האפשר ננות  ככל  ובית 

 :ךשל המחנוחותיו כב ונה מאעל סיטואציה וב

הם  ודאות ואף  -שי מקצוע אחרים, הכוחות להתמודד עם אימאנתר  לאנשי חינוך אולי אף יו
מעצם הכשרתם ואולי בשל האופי של   ולים להרוויח ממנה רבות במישור המקצועי.יכאלו ש

נוטים   חינוך  אנשי  בחינוך,  לעסוק  שבוחר  עמי  גבוהה  להיות  למידה  ויכולת  פתיחות  ם 
 . )פ'( ש ולא מוכרר מצב חדו להם לחקמאפשרת ש

ובד ,  ודאותוה-עולה כי הם רואים את המורכבות שבהתמודדות עם אי  םתפימשתה דברי  מ

ועל   בבד בחירה  על  המבוססות  פעולה  דרכי  ומציעים  ובכוחותיהם  בהכשרתם  מאמינים 

 .י במישור המקצוע אופטימיתתפיסה עצמית 

 תלמידיהם המחנכים ביחס ל דרכי התמודדות של   2.2

על המחנכים להתייחס לכל תלמיד באופן   ודאות-יהצביעו על כך שבמצב של א  משתתפיםה

ספרי יש את היכולת לשנות את סדרי ההוראה, -הבית"לצוות החינוכי  :  ל פי צרכיושונה, ע

ן וט עבורם, ולכ ש פ  ינואש מצב  התלמידים נמצאים ב  . )ב'(  את היחס לכל תלמיד ותלמידה"

 : הםיפלכשים יות רגיעל המחנכים לה

החש את  שיראה  חינוך  הנושאאיש  של  גם  יבות  רגיש  יותר  המקומות    יהיה  את  לזהות 
יום, יאתר את ההתנגדות והחסמים של הילד ויראה את  מהילדים נמנעים מהמון מצבים ביוש

זיהוי כזה של מצבים אצל ילד יכול להיות משנה הנפשית ולחוסן  רווחתו  חיים ל  חוזקותיו. 
   .)כ'( של הילד

אי במיוחד  ודאות  -במצב של  לב  ר  יתות  להפנחשוב  "תשומת  תלמיד לתלמידים מתקשים: 

מה עם   ודאות. אבלוה-בעל יכולת להסתדר עם מצבי איהוא  עתו  ול להביע את דחזק שיכ

דים. מיתלהוגי  ר כל סטובה אישית עבועל המורה להיות דוגמה    אלה שאינם יכולים לשאול?

בשביל   להיות שם"  שאיפהה  . )ז'(  "להיות שם בשבילם  טום, או פשרני, ביקורתי ויזיע להיות

-בסיטואציה של אי   הםהלב המיוחדת למצב הרגשי שלמשתקפת גם בתשומת    "התלמידים

אי  :ודאות ה -"במצב של  לרגשות של  להיות מודע  תלמידים באופן ודאות על המורה הטוב 

ליים והרגעה של רגשות שלית ויסות  להתמודד עם התופעה בעזרליהם, ומיוחד, להתקרב א

ימודי קיבל בעיני הל   הצד  במהלך משבר הקורונהולראיה,    . )ת'(  "חרדה, פחד וברגעי מצוקה 

המחקר משנית    משתתפי  התלמידים:  ה  לעומתחשיבות  בחיי  הרגשיים   במהלך"היבטים 

ש על יים וחברתיים ושמו דגטים רגשב מהרגיל בהיבהשקיעו המורים זמן רדה מרחוק  הלמי

הלימודי הנלמד   ללמד את כל החומר  יקואם לא הספ  למידה, גם  המפגש וקיום  עצם קיום

 המערכת על  השפיע    , מגפת הקורונה   שכפתה  , ודאותוה-איצב  מ ש מאחר    . )ר'(  "בשנה רגילה

משפחו  –  כולה ותלמידיםמחנכים,  ושותפות  –  ת  התקרבות  של  כלל   תחושה  בין  נוצרה 

ביאפשרה  וזו  ,  רכתבמע שותפים  ה שונה  תקשורת  ולקיום  לתלמידיו  המורה  שותפיו  ן 

 ינוך:  למלאכת הח
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ל יכול  החינוך  עבורואיש  רב  לרווח  המצב  את  והק  תעל  תלמידיו  שהוא,  שלו  ולגובכך  ת 
נמצאים  בעבו עם דה  וקשר  אמפתיה  ליצירת  פז  הזדמנות  בפניו  נוצרת  מכאן  סירה.  באותה 

בד מבין  הוא  הםכיצ  יוקסביבתו.  ק  ד  ליצור  ויכול  תלממרגישים  עם  ולהעמרבה  את ידיו  יק 
עימםהקש האישיים  נרים  זהה  באופן  בפניו  .  עמיתפתחת  אל  להתקרב  גם  יו  ההזדמנות 

 . )ע'(  עטוףן להכיל ולח וכלמקצוע, לשתף, להיפת 

שערכנו   הסקירה  אילאור  כי  את    , ודאותוה-נראה  החינוךשטלטלה    הביאה   , מערכת 

ה את מרכז השיח בדרך כלל מהווש  –  ימודיהנושא הל  . נכים לתלמידיהםהמח  בין  רבותלהתק

לתלמי מורים  וניתן מהוסט  ה  –  דיםבין  רגשצידה,  לשיח  צרכיו   , י אותנטיקום  הרואה את 

תלמידו כל  של  הרג.  קשייו  לתלמידיו שי  השיח  לסייע  שיכול  כמי  המחנך  דמות  את  ממצב 

רגשי  קושי  של  למחמ ו,  במצבים  להבאפשר  ביטוי  נכים  לידי  עצמם יא  שהם  הקשיים    את 

 .ודאותוה-אי  בעקבות חווים

 ביחס לארגון   התמודדות דרכי    2.3

המחקרשמ התמודדות    תתפי  דרכי  למספר  חינוכיים  שהתייחסו  וצוותים  מנהלים  נקטו 

לוגיה ש בטכנוהקורונה. הם הדגישו את ההכרח להשתמ  רמשב  דאות שיצרו הו-בעקבות אי

 תוך שבועות ספורים הוקמו זירות דיגיטליות, כגון : "ף חינוכילשמר רצ   יכדלהוראה    חדשה

מורים ותלמידים "נזרקו .  )ח'(  "טסאפ משותפות בין התלמידים למורהזום, טיים, קבוצות וו

תי צפויים בלוהסגרים ההשימוש בטכנולוגיה    צו להתחיל לשחות. למים" בלית ברירה, ונאל 

ההו  וצרי בדרכי  והלמישינוי  דוחבמשאבישינוי  "   :דהראה  הקיימים  למצוא    ףם  המחנך  את 

. השינוי התרחב מעבר לדרך הוראה כזו )פ'(  "רענן את השיטות שלודרכי הוראה חדשות ול

אחרת   חדשות    –או  תפיסות  ל  לגביויצר  שהביאו  שלחינוך,  תלמידים   שותפות  מורים, 

 והורים:

  –דה וחינוך  של למישניים  חד   אות שנוצר, פותחו מודליםדוהו -צב אימהסתגל עקב  ל  נתמ   על
מעורבת  פי למידה  של  משולב  מערך  )כיתהתוח  ו-בית-גמישה  מקוונת(  מהיר  למידה  מעבר 

פותחו הלימודי.  ברצף  לפגוע  מבלי  ולהיפך  בכיתות  ללמידה  בבית  מרחוק  מערכי    מלמידה 
רים לים חזקים אצל מוחדשניות. נוצרו כ  הרכי הערכ ד ודלימולמידה וחינוך מקוונים, שיטות  

, אלא  חלק חשוב בתקופה זולא רק המורים לקחו    ...ת לא לפגוע ברצף הלימודיוהורים על מנ
בסיסט נפרד  בלתי  חלק  להיות  חזרו  הם  ההורים.  צמצמו    םגם  ילדיהם  עם  וביחד  החינוכי, 

, מיד בזמן שיעור, יתמכו בו צד התללפערים והתאימו את עצמם למצב החדש. הם גם יהיו  
  ורה או המחנך שלו, על מנת לצמצם פערים חברתיים ולימודיים מעם הויהיו בקשר מתמשך  

 . ס'()

)למשל, האם בית  ציינו כי בתוך גבולות הגזרה של ההנחיות למנהלי בתי הספר    המשתתפים

שרות בחירה ניתנה גם אפ ות  ודא-במצב של איאילו שכבות(,  עבור  הספר סגור או פתוח, ו

 למנהלים: 
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הח ולצוותים  החינוך  בחיים  ינוכלמנהלי  יכולת  ניהולית,  אוטונומיה  של  מרחב  ירה  נוצר 
רכי בית הספר. במצב  וכרות מוקדמת של צי רתי לפי היעצמאית, המאפשרת מענה חינוכי יצ

ים לעומת תוחצוותים החינוכיים יכולים לייצר מרחב למידה חופשי יותר עם גבולות פזה ה
   .)ב'( כיהחינו מידההרגיל ולמעשה, הם אף עשויים לשנות את אופן הל  צבהמ

כמו זו שמערכת החינוך חוותה בזמן   , ודאות משברית-של איניתן לראות כי מצב  מסקירה זו  

חשיבה של בתי הספר על הוראה ולמידה, על תפקיד המורה  רענון ב ל  מגפת הקורונה, הביא

בד המנהל  יל תפקוע גם זמנובית הספר  אך  הנחיות  לפעול תחת  נדרשו  אלו. המנהלים  ים 

לתנאלצ שצ   תו  לבעיות  קונקרטיים  בשטח,  מענים  גמישות  ר  שא   דברפו  לפיתוח  תרם 

 על למידה, הוראה והערכה. תםויצירתיות בחשיב

 יך החינוכי . השלכות על התהל 3

 קשיים וסיכונים   3.1

 כונים למחנכים קשיים וסי   3.1.1

כך    המשתתפים על  המחנך, ילה  עשויודאות  -אישל  מצב  שהצביעו  עבור  מסוכן  מצב  ות 

-מצב של אי":  רצון להסתגרות עד יעבור זעםלו  תחושה של הצפהל  , ו לעומס רגשייאלהבו

מ מעמיס  מאתגר,  מצב  הוא  רגשיתודאות  מציף  שאינ"  ;'(ק)  "חשבתית,  אנשים  ם ישנם 

של   מצבים  עם  לחרד -ואילחץ  מתמודדים  גורם  והמצב  בריאה  בצורה  פחד  ודאות  ה, 

בשל כך,   . )ג'(  "ו יכול להשתבששמשה ציה  ת האופוהיסגרות מהעולם על מנת שלא לקבל א

   :וטיבציהחוות תסכול, תחושת מסוגלות נמוכה וכתוצאה מכך חוסר מל  עלולהמורה 

של( ה-אי )תחושה  מהיודאות  מוא  אותם  הראשונים שפוגש  מתרגדברים  חדש  ולחוץ,  רה  ש 
מס כלים  עם  לשיעור  מוכן  מגלה  שבא  לכיתה  כשנכנס  אבל  משלו,  אחר  וימים    –משהו 

במידיתל אים  קשיים.  רמות,  מיני  יכול -כל  לא  כשהוא  מתוסכל,  להיות  לו  גורמת  זו  ודאות 
ודאות, מה שיכול  -של אי  ך לקרות. לא כל המורים יכולים לצאת ממצב לנבא ולהעריך מה הול 

יכול להיוולהם להימנע  לגרום ולהיות מתוסכלים.  צר חוסר מוטיבציה לבוא לבית  , להתנגד 
 . )ל'( ודאותוה -טחון מאיי ב-איצלם  ללמד כי נוצר אהספר ו

יות במיטבו, הוא לא להשודאות המחנך עשוי  -תוך כדי התמודדותו עם מצב של אישמאחר  

כחלש:  -עללהיתפס    עלול תלמידיו  כי  "ידי  שיגידו  החינוך, יש  עם    איש  התמודדותו  תוך 

יש נה משמעותית מצד תלמידיו. אולהיחשב כדמות שאי  מצבים אלו, דווקא עשוי להיחלש

.  )ב'(  עשוי להיתפס בעיניהם כדמות שאינה מסוגלת להראות כוח ויכולת התמודדות"חינוך  ה

אולם, וך.  עבור אנשים רבים ובכללם אנשי חינ  תרגשי  מציפהדאות היא חוויה  והו-אי,  כלומר 

ודאות אך גם וה-בעצמם עם אילהתמודד    –אנשי חינוך מוטלת משימה כפולה  על  שאחר  מ

ו כרוע תחת עומס התפקיד ל  עלוליםם  ה  –  תלמידיהם  ילת בעינמסוגלהוות דמות תומכת 

 .ירות אלוהכפול, ולהיכשל בשתי ז
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 ודאות -בהם המחנכים חווים אי שבמצבים    הסיכון לתלמידים   3.1.2

את התאים  להתקשות ל  לולודאות, הוא ע-בתנאים של אי  היטבאינו מתפקד    כאשר המחנך 

 :רכי התלמידיםותגובותיו לצ

יכול לשמודאו-אי  )מצב של( מיומנות, התנסות אישית,   א דורשוש את המורה ככלי אך הת 
והתעדי התלמיד  של  הקשיים  באבחון  הלינות  ודרך  החומר  של  ומושכלת  נכונה  מוד  אמה 

זה  לאוכלוס בלי  המיועדת.  ירידה  -אימצב  ייה  לתסכול קשה,  לגרום  יכול  ה  במוטיבצי ודאות 
 . )ק'( למיד ונזק בלתי הפיךמית של התהעצ  של התלמיד ללמידה, פגיעה בתחושת המסוגלות

 ארגון  בית הספר כסיכון לאופן פעילותו של    3.1.3

, ולכן בלת החלטותקועל    תכנוןה מאוד על  מצב של חוסר ודאות מקש  , משתתפיםהלדברי  

הוודאות רק מחלישה את  -אישיש שיטענו  "של בית הספר כארגון:    יש בו סכנה לתפקוד יעיל

ך והיא שבשל קיומה לא ניתן לתכנן דברים לטווח הארו  ולה, מאחרכת כאנשי החינוך והמער

כללי-אייוצרת   גדול:  -אי  ;)י'(  "שקט  תסכול  עורר  זה  תקופת  ב" שקט  צוותי מהלך  הקורונה 

ומנהלי בתי הספר חווים תחו בניהול בושת תסכול מאהחינוך  גדולה  והחזקתו   ת יד   הספר 

 " סדיר ורציף של בית הספר  המשך ניהולתם בלפי המקובל, וכי הם מרגישים כי אין ביכול

לראמדבר  . )ב'( ניתן  אלו  כי  ים  איות  יש  שודאות,  -מצב של  לפעול  בו  כשחסרים הכרח  גם 

 .להוביל לפרישתם אף לולהשע, המוריםהמנהלים ול ששחיקה  תחושת עומס ויוצר נתונים, 

   דילה הזדמנות וג   3.2

 וך ודאות כמצב שתורם להתפתחות איש החינ -אי   3.2.1

  יכולים   ם אלההצביעו על כך שמצבי  משתתפיםהודאות,  -בי איהסכנות הטמונות במצ צד  ל

זהו מימוש "ות פיתוח גמישות:  ש החינוך מבחינה אישית ומקצועית, באמצעלקדם את אי  גם

הפתגם   לימונדה' של  מהלימון  כו'להפיק  ישנם  חינוך. .  איש  עבור  זה  במצב  שמצויים  חות 

 'פותחת ערוצים' ת ותפקודית. מיומנות זו מחשבתית רגשית,  מישולפתח ג, הוא זוכה  ה לדוגמ

הן  חדשים בראשו, התנהגותו   והן אישיתוגישתו,  החלטות   קבלת.  )ע'(  "מבחינה מקצועית 

, ובכך יוצרת  ודאות מחייבת יצירתיות ובחינה מתמדת של המטרות החינוכיות-אישל  במצב  

 :פתיחות וקבלה 

נמצא  )על מספר אפשרויות מכיוון שאינך    לחשוב   ךלי פה ע, כו ודאי מגייס יצירתיות-לאמצב  
נך להיות גורם למח  זהמצב    .יונות ויכולת מקצועיתתחים להם רעקרקע בטוחה וכך מתפעל(  

והכישלו ההצלחות  של  יותר  תדיר  לניטור  מוביל  הסיטואציה,  של  מתמדת  כך  בבחינה  נות 
 . )פ'( ך הדרךור ך לאת למחנשבכל רגע המטרה נבחנת מחדש, מותאמת ובעיקר מוזכר

והגמישות   היצירתיות  את  מפתחת  נוחים  לא  במצבים  עהתמודדות  וזרת  המחשבתית, 
בעיות   לפתרון  שונות  דרכים  יותר. במציאת  פתוחים  ומחנכים  לאנשים  אותנו  והופכת 
להתנהגויות שונות, פתוחים להקשבה ולהכלה של  פתוחים לדעות שונות, לתרבויות שונות,  

  .)כ'( השונה והאחר



י  אי תפ לגבי מצבי  דנטים  ה  -סות סטו י בעשי ת ודאות  כי ו נ  החי

61 

לות את תחושת המסוג  צפויה גם להגבירודאות  -וצלחת עם האתגר שבמצב אידדות ממוהת

איש חינוך שבוחר להתמודד "המשך התפתחותו:  ליצור מעגל חיובי לובכך  החינוך,  של איש  

רוכש לעצמו תחושה של מסוגלות, כוחות    עם אתגרים ולהמציא את עצמו מחדש בתוכם, 

 " צידו באתגר הבא שיפגוש בדרכו האישית והמקצועיתדו ללו יעמיכולות אאישיים והצלחה.  

בר,  כלומ  . )ע'( מאפשר-אימצבי  התנסות  לגבי למחנכים    תודאות  תפיסותיהם  את  להרחיב 

כדי    בכךיש  יות.  מטרותיהם החינוכגבי  לדרכי הפעולה הפתוחות בפניהם וגבי  ל,  מסוגלותם

 יהם. למידשר עם תת בקתם להיון את יכולהרחיב את תפיסת תפקידם וכל

 כהזדמנות להתפתחות של התלמידים   ודאות -אי   3.2.2

ודאות, -תלמידים לחיים הכוללים גם מצבי איה   לחשיבות ההכנה שלהתייחסו    פיםהמשתת

 חשיבותו של איש החינוך כמתווך בסיטואציה זו: לו

ליים, כגון ערכים, מ ורי פים בלתינוך עובדים עם דור העתיד ומלמדים אותם גם דבראנשי הח
נות, התנהגויות, הצבת גבולות, תיאום ציפיות  נורמ  וילדים נעים על רצף של ועוד. בני  וער 

בי רוח ומצבי קיצון כך שלמידה עצמית של איזון תחסוך מצבים של חרדה, פחדים וחוסר  צמ
אי של  במצב  איודא-תפקוד  מצבי  בתיווך  החינוך  לאיש  שיש  הכוח  וכלידאוו-ות.  ם  ת 

 . )ג'( דמאו  מודדות איתם הוא גדולהתל

גם  : "ודאות-אי  יהתמודדות במצב   כיינג( של דרהדגמה )מודללהצליח בתיווך יש צורך ב  כדי

להתמודד עלינו מוד  אם אנו רוצים לעזור לו לל   . ודאות-פוגש מצבים של אי  אפס הילד מגיל  

ת איש חינוך שלמד  יויך להצראתה  את בצורה אותנטית ואמיתית. כדי שזה יצליח  לעשות ז

נו את ציי  המשתתפיםמלק  ח.  " )כ'(םובשיקול דעת גם במצבים שלא ציפית לה  רוגעלפעול ב

 ודאות כאשר מדובר בתלמידים עם קשיים:-מיוחדת הנדרשת במצבי איחסות ה ההתיי

מית,  ינבת לימודים חוקרת, מאתגרת מחשבתית, דודאות אצל התלמיד יוצר סבי-מצב של אי
חפעלתנית סביבת ,  האם  ומשמעותית.  המתקשה?  למי  ווייתית  לתלמיד  מתאימה  שכזו  דה 

ודאות כאמצעי  -אי  מה...חשוב להתאי  ויות אךדים בעלי לקכנראה תתאים לתלמילמידה שכזו  
אלא גם בכל    ,ייםלמידה יכול לסייע בהתמודדות תלמידים לקויים לא רק בתחומים הלימוד

שכן   החיים  להתמ  היאתחומי  כלים  שוניודד מקנה  רגשיים  במצבים  וויסות  וקות    יצונייםם 
 . '(ק)

רואי  כרני  המשתתפיםמדברי   הם  איכי  במצבי  בל-ם  חלק  ולכן ודאות  מהחיים,  נפרד  תי 

את אלו  הכנת  תופסים  במצבים  להתמודדות  עבורם כ  תלמידיהם  חשובה  חת  א .  משימה 

של    תחושתם  ודילק  שהציעו  , הדרכים יכולתםמחהמסוגלות  לגבי  עבור   נכים  להוות 

תן ים את החשיבות שבמהם מציינ  . השתלמות מקצועיתהיא    , תמודדולהתתלמידיהם מודל  

אימון במצבים אלו לפיתוח תחושת  במודדות, ואת הפוטנציאל הטמון במודלינג וכלים להת

  םשתתפימ ה  ודאות. -עם מצבי אי  ל התלמידים לגבי יכולת ההתמודדות שלהםהמסוגלות ש

אי במצבי  הזדמנות-רואים  גם  בדרכי  ודאות  ולמיד  לשימוש  חדהוראה  אך  ה  ניכר שות, 

 .בלבד כמוריםם, ולא כשירים לחיים עצמם כמחנכים שמכי הם רואי מתפיסתם
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 ודאות כמקדמים את הארגון החינוכי -מצבי אי   3.2.3

יתוח לפ  ,מגפת הקורונה  לשודאות  וה-תנאי איב שנוצרה    , ציינו את ההזדמנות  המשתתפים

  רכי השעה:וצה את עצמה ל תאימהמחדשניות ותפיסה ניהולית מוד תוכניות ליכנולוגיות, ט

ההזדמנות   מהירנפתחה  ניהול להטמעה  ומנגנוני  חדשנית  פדגוגיה  טכנולוגיות,  של  ה 
כי  ...מתקדמים ולאפשר    נראה  צריך לחבק את השינוי שנוצר, לקחת זאת צעד אחד קדימה 

פדגוגילשט תוכנית  ליצור  חדשח  לצת  שמותאמת  השעהוה  בכל  רכי  צריך .  עתידית  תוכנית 
עצמ  דגש  יםלש מתן  וגמישותעל  פדגוגית  אות  התכנ  ניהולית,  לבתי וברמת  למנהלים,  ים 

 . )ס'( חשתודאות בכל סיטואציה שמתר -הספר והרשתות, ולהפחית אי

של מצב  מאפשר  לגמישות ש מצד אחד  הסטודנטית מתייחסת  מעניין לראות בציטוט זה כי  

שני  ,  ודאות-אי ל את  מסמנת  ומצד  זו  בגמישות   –אות  ודהו-אי  תתחוש ת  תהפחהשימוש 

ודאות טומנים בחובם  -מצבי אי  . הארגון החינוכי  כמטרה של  –  איימתידה כמ-הנתפסת על

ו הוראה  סדרי  לשינוי  חד  וששימלהזדמנות  למידה  השימוששותבסביבות  מלבד   שהוזכר   . 

דה בשטח למישל  העלתה את החשיבות    הקורונה  ציינו שתקופת  משתתפיםה ,  בטכנולוגיה

ק הקשר הידול  צרה הזדמנותנוודאות  הו-אי, במצב  על כך   נוסף.  יהלאות  הפתיחאת  ו  פתוח

יותר -אי"במצבים של  :  צוות חינוכי, הורים ותלמידים  –השותפים  בין   ודאות האדם חוקר 

גיוס ה ובוחן את המשאבים מסביב, מה שמוביל לשיתופי פעולה,  סביבה ואף את הסביבה 

ת המבנה  מזמנים שבירודאות  -מצבי איכי    רכני ם  משתתפיהמדברי    . )פ'(  מם"מידים עצהתל

היצי  , הארגוני  ההורא ובזכות  דרכי  על  אחרת  לחשיבה  הזדמנות  ישנה  מהמוכר  ה  אה 

  יצירת קשרים חדשים והדוקים יותר בין השותפים למעשה החינוכי. לווהלמידה, 

 דיון 

משתתפידברי של  של   המחקר  הם  קמשקפים  מרכזיות:  וש  איטגוריות  דרכי   ;ודאות-סוגי 

אי  עם   דותתמודה מצב  ;ודאות-מצבי  איוהשלכות  התה-י  על  החינוכיודאות  אחת  ליך  כל   .

בין    ;שלושה מעגלים עיקריים של השפעה: איש החינוך עצמו  וללתכמהקטגוריות   המפגש 

לתלמידים החינוך  חינוכי.    ;איש  מארגון  כחלק  החינוך  התוכןואיש  הטקסטים  של    ניתוח 

: שבר מאו    ודאות-איצבי  מ  עוררת בעתהמתומק  עמת  דיל משקף    משתתפיםידי ה-עלשנכתבו  

הסועריםלש האם   במים  לח ,חות  "או  תחלוף?  שהסערה  להמתין  שלב לופין  באיזה  כולנו 

ויש את זה שלא מעז להתקרב  , החיים. יש שוחה טוב, ויש פחות בחיינו נמצאים בנהר של

 .(ז' )" ב פחד ממיםלנהר מרו 

הראשונה העולהתובנה  שלמניתוח    ה  הדבר  התוכן  אי  היא  פיםמשתת י  מצבי  -כי 

ממצי  מהווים דאות  ו נפרד  בלתי  בכללחלק  חיינו  כגון    תותיבעו   , אות  עולמי  מגפת משבר 

ודאות -דם עצמו במצבי איתהליכי בחירה של האעוסקת בתובנה נוספת    29.פרטב   הקורונה

 
29 ; OECD, 20182hon, 202s& Di Gilead 
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  ות מרל   –  בשינוי  ן לבחורגה והתכנסות או לחלופיות בתהליך של נסיהשלהאם    :או משבר

והחששותק ה,  גרהאת הזדמרל  –  שיים  בו  לאות  ומקצועיתצמיחה  נות  ולהתמודד   אישית 

אי  המשתתפים.  עימו גמישות, למצוא -ציינו שמצבי  ודאות מאפשרים לאיש החינוך לפתח 

כוחות פלגלות    , בתוכו  חדשותדרכי  החדש  לחקו  עולה  המצב  את  איתו לה  דיכור  תמודד 

מסוג  כךו  –  בהצלחה רבה לפתח תחושת  דיות  לות  ידועות  משקפים אסט   הםבריר.  רטגיות 

נקיטת פעולה בעת משבר ,  לפיתוח חוסן, כגון קבלת שינויים כחלק מהחיים, הצבת מטרות

ודאות -שמצבי אי  עוסקת בכך  נוספתותית  תובנה משמע  30.והתבוננות חיובית כלפי העצמי

מזמ מחייבו  –  נים ומשבר  קשרי  –  יםאף  ה צירת  א  מבוססיםים  חיעל  רגשי, ור  בותנטיות, 

 לנו באותה סירה"."כו  –ח רגשי ויצירת תחושה של שותפות בחוויה ובאתגריה שי

אי  מאחר  ומשברים מהווים חלק בלתי-שמצבי  לראותם    כדאי נפרד מחיינו,    ודאות 

ם אישיים. לשהן  ותיים  מערכ-ארגונייםהן  חה במעגלים שונים, הן עולמיים,  כהזדמנות לצמי

בתהלינכון    כך הכשרלשזרם  שלכי  חינוך    ה  מל  להפכםואנשי  נפרד  בלתי  כנית  ותחלק 

אתהליכים  שמאחר  לטענתנו,  ההכשרה.   של  רגשי  פנימי  שיח  דורשים  החינוך  אלה  על יש 

נכון  בו  יתיוו ופרשנויתובחיר  , כוחותיו  , קשייו  רה בתהליך ההכש  להשתמשמצבים אלה, אך 

הנר  ובפ  העוסקת  , יביתטבפרדיגמה  חיים  מתרחש לטים  טודנהס של    םנות רשבסיפורי 

 31.בחייהם, כפי שטענו גם אחרים

מערכת   פוגשת  זו  ל חינוך  תפיסה  כבסיס השואפת  לקיומה,  כהכרח  בשגרה  אחוז 

ב ותחושת  רוגע  המשרה  ויבטוח,  הקהילה  טחון  כלל  עבור  מנהלי-הביתיציבות  , םספרית: 

ותלמורי הורים  שאם,  אינה  יפמידים.  זו  אתהה  המש ה  ולמת  המאופיינת    , נהתמציאות 

ורפורמבם תכופים,  נוייבשי העשויים  גים  חרי  דרישות מתחלפות, לצד מצביםבות משתנות 

במצב זה,   . ויר קיצונייםומזג ארועי  יוא  תות מלחמה, מגפהיכגון ע  להתרחש באופן פתאומי

 הימנעות,   וןכג  , תו שליליתחושות  ות, עמדות ולייצר תפיסרה עלולה  פה להחזקת השגישאה

ובחר די וקורתי ידה  כל  כלפי  מהמנהליםנמיות  החל  המערכת,  את  הפוגשים  שינויים  או  , ת 

 משפחותיהם. בוכלה בתלמידים ו חינוךה אנשי דרך 

י עומק  דאות, נדרש שינוו-צבי אימ  בילג סות ובעמדות  לחולל שינוי מהותי בתפי  כדי

ראוי של  ילשיתח  אשר  חי  בהכשרתם  האנשי  טרם  לשטח, נוך  -אי  הצבתבאמצעות    גיעם 

בסיסוה כתשתית  ההכשרהלית  ודאות  המחקריתתהליך  בספרות  ת  .  ברוב  כי  כניות  ונמצא 

בין השטח לוחים על פערים בין  ודאות, וסטודנטים ומורים מדו-ההכשרה אין כמעט דיון באי

ב   הקורס  32.הכשרה ה זההמוצג  דוגמ מהוו  מאמר  ה  הה  המושתתילתהליכי  על כשרה  ם 

במצב  איהתנסות  הקורס  גשיםהמפ  . ודאות-י  מהעשייה שונ  תמות  מזמנים  במהלך    ות 
 

30 APA, 2014 
 1202קריספל וסימון,   31
 6201וינברגר,  32
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ההוראה  לשהמשקל  עיקר    ןבה ש   , החינוכית הסטודנטים,    עוברחקר  הולמידה  -תהליכי  אל 

חושותיהם תושיח נרטיבי אותנטי על עמדותיהם  לו  וצתייםם וקבנדרשים לתהליכים אישייה

אמצביב השוויםנג  הסטילה.  ם  קבוצת  במ  , עם  חשיבותו חידד    , אלו   םפגשישהתקיים   את 

על כרות עמוקה,  ימבוסס על הזה  קשר    . בין איש החינוך לתלמידיוישי  הותו של הקשר האמו

אותנטי הדדי  רגשי  התלמהקשבעל  ו  שיח  של  לקולו    םלהתפתחות  יםהכרחי  להא  –  ידה 

ף עמיתים  כי שיתואים  ממצאי מחקרים מר  חד. ו כא יתלמידשל  המיטבית של איש החינוך ו

צועבוד ולתר  עשוייםוות  ת  לשינוי  המו התחלום  של  ודשות  הספר רה  בית  זאתשל  בעוד .   ,

לצורות    להיצמדו  חדשים להימנע מהעלאת רעיונות  מורים החשים בדידות בעבודתם נוטים  

לטעות  מחשש  ושמרניות  "בטוחות"  הסטודנטים    33.הוראה  כי  העובדה  שהשתתפו  לכן, 

הפוטנציא  הצביעובמחקר   הטמוןעל  אחרבשית  ל  הלחץוף  בתחושות   ודאות, וה-איו  ים 

כך   על  בפישהם  מעידה  הקבוצה  של  ולכוח  השיתוף  לחשיבות  מודעות  התמודדות  תחו 

  במצבי משבר. 

ו  פרידה מוחלטת מתכנון  מציעות  אנו  אין  כי  לציין  חזון מחשוב  כוללת של    מסגרת 

היה עשייה יבליבה של הוי שראת אנו כי  כניות פעולה, אך גורסווחינוכי, יעדים ומטרות ות

  מבוססי שיח רגשי.  קשריםלוהתאמה ל  ות, יינמדל , גמישותל, מקום נרחב לפתיחות

משאיר הכול ליד הגורל. איני אומר בואו נשאיר את התכנון בבית ונבוא בידיים  כמובן שאיני  
כיר העלינו להגיע לכיתה מוכנים ככל יכולתנו. עלינו ל  פתוחות לחבק כל דבר שתביא הרוח.

תל על  הכיתה  ואת  ע  .ול..כמכלמידיה  זאת  עם  להיות  אך  ולהודוים  נכ לינו  עצמנו  ת  עם 
אלץ לזרוק  יות במוכנות שלנו ואף יהיו שיעורים בהם נשלעולם לא נוכל להגיע לרמת שלמ

 . )נ'( ודאותוה-אישום את ופשוט לנ ... לפח את מערך השיעור שעמלנו עליו כל כך קשה 

 ביבליוגרפיה 

)  אביגד, אל(.  באפרי  17,  2020ד'  "המשור פרופ'  יחזקאל:  הזדמ  ברלי  פ הוא  שינויים לי  זנות  יצר 
 .  ס גלוב .  "ערכתיים שדובר בהם שנים מ

news/article.aspx?did=1001323786/https://www.globes.co.il   

וגנץ  לוי,-אליהו )-ד'  מ'  מצבי2020מישר,  בתהל-אי  (.  הבניית  ודאות  אישייכי  סטודנטים   בין  קשר 
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