
 
 

 
 

 

 עם מזג אוויר טוב  לימודיםהת  את שנלהתחיל 
 

  ,פסאי מיטל חג'ביכתבה: 
 חינוכיות בעמותת רקפת -מנחת תכניות פסיכו ,מאמנת אישיתויועצת חינוכית, מדריכה במשרד החינוך 

 
זג מחופשת הקיץ תיכף מסתיימת, הטמפרטורות כך מספרים לנו יורדות לאט לאט ועמן גם הלחות.  

האקלים עמו נתחיל את   –האוויר משתנה ותופס מקום בשיח ובתחושות שלנו, ולא פחות חשוב ממנו  
   שנת הלימודים החדשה שבפתח. האקלים הכיתתי.

הכיתה שלך הולכת להיות    -ולא משנה איך נסתכל על זה    ,או ותיקה  את עומדת לקבל כיתה חדשה
האקלים שישרור בקבוצה זו הוא קריטי. כמעט כל   עמה תבלי לא מעט זמן. ,החברתית שלך הקבוצה

החל מהצלחות פדגוגיות, ניהול הכיתה, בעיות משמעת ועד לדבר הכי היבט בעבודתך יושפע ממנו.  
יומך.     -  בסיסי ולהיכנס לכיתה ולבלות עם תלמידייך את  והרצון לקום בבוקר  כל זאת נכון  והחשק 

 למידיך. לתחושות של תכמובן גם 
רבה ,  כן ותרומה  השפעה  יש  שלמחנכ.ת  הן  הטובות  החדשות  אבל  המאזניים  על  מונח  הרבה 

 מדברים על חשיבות האקלים הכיתתי, אשרבכיתה. מחקרים רבים     עותית  לאקלים המצויומשמ
התלמידים, מפתח את הרצון ללמידה והגעה לבית הספר, מאתגר את  של  השייכות    לתחושתתורם  

התלמידים ומעניק להם חוויית למידה טובה, מאפשר להם את היכולת להביע את עצמם בחופשיות  
והלימודיבמר  ביטחון  שיולהרג החברתי  אקלים חב  תורם    כיתה  .  של גם  חיובי  גבוה  עצמי  לדימוי 

ומ אתמ  -כאן  התלמיד  מעודד  בריא  אקלים  לימודית.  להצלחה  אותו  במערכתה  כל  וביל   נמצאים 
למלא את תפקידם בצורה הטובה ביותר ולהפיק מעצמם את המירב ואת    )תלמידים, מורים והורים(

 ., בהנאהמיטבם
 

  ? תיכית אקלים בכלל זה מה
הנוצרת  והחברתית  הרגשית  הלימודית,  האווירה  את  מתארים  כיתה"  וניהול  "אקלים  המושגים 

בבסיס   נוספים.  וגורמים  הנלמד  החומר  התלמידים,  המורה,  בין  עומדות  באינטראקציה  המושגים 
והחברתיות   הרגשיות  הלימודיות,  להשגת המטרות  הכיתה  בהובלת  המסייעות  ומיומנויות,  תפיסה 
שהציבו מערכת החינוך והצוות החינוכי, בכל מוסד ומוסד. הפעולות והמהלכים לקידום אקלים ולניהול  

 קרב כל באי הכיתה. כיתה מיטבי, מתקיימים במטרה לפתח רווחה נפשית, מוטיבציה ופניות ללמידה ב
שלרוב מדובר במגוון רחב של סוגי תלמידים. יש    -   נפשות הפועלותההאקלים הכיתתי מורכב מסך  

תלמידים מופנמים וביישנים יותר ויש כאלה מוחצנים יותר ועל הדינמיקה בין התלמידים השונים יש  
ות תהיה גבוהה למחנכ.ת הרבה השפעה. ככל שהאקלים הכיתתי יהיה בטוח יותר, תחושת השייכ

 יותר וכול תלמיד ירגיש בנוח להביא את עצמו לידי ביטוי בדרך שלו ובזמן שלו. 
בחירה  ביותר ל  יםחשוב  ,של המחנכ.ת עם הכיתה  החודש הראשון   –ולמעשה    מפגשים הראשוניםה
את הדעת לשלושה מוקדים   לתת  כדאי  הבימיטו  ת, וכדי שזו תהיה טובהכיתתי  ווירהא  ה שלבנייול

 חשובים: היכרות, אורחות חיים בכתה ושותפות עם ההורים. 
בשלושת אלו בהצלחה את מירב ההשקעה ולמקד את  הפעולות החינוכיות    צליח להפנותנאם אכן  

 . הנות מאקלים כיתתי מוצלח ומיטיביסיכויים טובים ביותר שנוכל ל

 

 כרותה
הכירי את כיתתך וקדמי היכרות    -ים, וכדי שאלו יוכלו להתממש  לפני כל המחויבויות והיעדים הפדגוגי

, אפשרי ועודדי שיח אישי  של תלמידי הכיתה אחד עם השני. איך עושים זאת? ערכי שיחות אישיות
ומשחקים   בכלים  גם  השתמשי  ונוחותך  תחושתך  לפי  בלימודים,  בהכרח  קשורה  שאינה  והיכרות 

כל נושא שאותו מלמדים   -הפדגוגיה לטובת ההכרות    אתגם    נצליובנוסף,  .  ליצירת היכרות וחיברות
למשל אם מלמדים את התלמידים    כדאי ורצוי לבחון כיצד הוא מתחבר לעולמו האישי של התלמיד כך

מתי כמו  שאלה  לשזור  ניתן  בפשטות  סליחה  על  סיפור  קוראים  והתלמידים  כיפור  יום  בפעם    על 



 
 

 
 

אם מתחילים ללמד    איך מקבלים את יום כיפור במשפחתך?   האחרונה ביקשו ממך סליחה ועל מה?
ניתן לערב את התלמידים  מסויםנושא   ולשאול אותם מה היה מעניין אותם לחקור    כגון סוציולוגיה 

ומשחקי הכרות קבוצתיים     בתחום. לצד ההכרות של המורה את תלמידיו חשוב ביותר לשלב תרגילים
ט, באגרת תחילת שנה, ניתן למצוא שפע משחקים מסוג  של שפינ באתר . הכלולים גם הכרת השמות

 זה שיכולים מאד לסייע. מומלץ.

 

 אורחות חיים בכיתה
כשתלמידים אינם נוהגים כפי  וכשכללי ביה"ס ו/או הכיתה מופרים,  כולנו כמורים חווים תסכול וכעס  

ובאווירה הכיתתית ומשבש את    וזה כמובן מפעיל אותנו  שמצופה מהם.זה פוגע בשגרת הלימודים 
זמן להקנייה של    מספיק  נוהאם הקדש  -כדי שזה יקרה כמה שפחות, חשוב שנבדוק     המשך הלמידה.

 הכללים הללו ולביצוע תיאום ציפיות?  
הנכחה של הכללים ל  כללי הכתה נוכל לסייעשיח חשוב על  מספר שיעורים לתיאום ציפיות ואם נקדיש  

יצירת אחת הדרכים לעשות זאת היא    ינטרס משותף.בצורה חיובית ותוך תחושת אחריות משותפת וא
   .תקנון למשל(אשר ב"חוזה כיתתי" )שמעצם שמו נוכל לראות בו משהו הדדי, מחייב ומוסכם, יותר מ

ציפייה שלי מהחברים    -ציפייה שלי מעצמי, כחול    -פתקים בצבעים שונים: לבן    3תלמיד    חלק לכליתן לנ
מהמורה. את הפתקים מניחים בקופסא ואז עושים איסוף של הדברים ציפייה שלי    -לכיתה, צהוב  

ייצר את אורחות החיים של הכיתה.  ל  מהתלמידים נוכלמתוך הדברים שעלו  .  ומנהלים עליהם שיח
להנכיח באופן    מומלץ. את התוצר  )מה מותר ולא מה אסור, למשל(  רצוי להשתמש בניסוחים חיובים

לאורך השנה הקפידו לתרגל את הכללים השונים והתמקדו    .ליו ע  ויזואלי ואף לתת לתלמידים לחתום
 .  ולמה צריך כזופעם במשהו אחר. חשוב בשיח להתייחס גם מה תהיה התגובה לאי קיום הכלל  כל

 

 שותפות עם הורים  
ועל  על אקלים הכיתה  ומעורבותם בהשפעה  ההורים  תפקיד  יותר את    אפילותקופת הקורונה הדגישה  

  רבים למתע  –  ופחותומעורבים  .  ככל שנהפוך את ההורים לשותפים  ה והמוטיבציההנוכחות, הלמיד
פעולה ואחריות הדדית ופחות ביקורת    ופרודוקטיבי יותר, יותר שיתוף  אקלים נעים  כך נוכל להבטיח

שבו כיצד ובאיזה אופן תרצו להתנהל מול ההורים של כיתתכם. איך תשמרו איתם על ח.  ושיפוטיות
התגייסות מועילות וחיוביות  כיצד אתם מקבלים מהם תגובתיות ומדיה?  ותדירות? באיז ובאיז קשר?

 יותר? כיצד פחות? 
 

זכרו לחשוב המורה )אתם, והצוותים שלצידכם(, וההורים.    –חשוב לקחת בחשבון את שני הצדדים  
תפוצה,   . יש מורים שמעדיפים להתנהל ברשימתוגם להםמקצועי איזו דרך תהיה נכונה לכם  באופן  

עדכון שבועי, יש שמקפידים על טלפון מילה טובה כל פעם להורה אחר.    יש כאלה ששולחים מייל
 שאנחנו ננהל את זה בחוכמה ועם מודעות וחשיבה   השיטות הן רבות מגוונות ויצירתיות החשוב הוא

 . לים הכיתתיקוהא  –על כל הצדדים ולטובת התלמידים 

 

אקלים מיטבי מתחיל בצעדים ומעשים קטנים.    - למעשהאקלים זוהי מילה גדולה אך 

 בהצלחה ושנה טובה ! 

 
עמותת רקפת מתמחה בתחום קשיים חברתיים, הימנעות וריחוק על רקע מופנמות וחרדה חברתית,  

ומציעה מגוון הרצאות וסדנאות לצוותי חינוך, הוראה וייעוץ. הסדנאות מאושרות ומומלצות ע"י אגף  
 במאגר תכניות הכלה והשתלבות(.  1704,  3056החינוך )תכניות הייעוץ במשרד 

 https://bit.ly/3sipefK   על תכניות רקפת למערכת החינוך:פרטים נוספים קבלת הצעה / ל

    יובל ויזמן, רכזת תכניות למערכת החינוך
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