
לימוד סדנאי לצוותי מורים במעגל השנה מבית "לב לדעת"
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מדרשיר - פתיחה
במדור 'מדרשיר' נעלה הצעות ללימוד סדנאי של צוות המורים בבית הספר, סביב חודשי השנה. 

רקע: 
הראי"ה קוק זצ"ל קבע כי "כל זמן מאיר בתכונתו" )אגרות הראי"ה שע"ח( לכל תקופת חיים ולכל עת בהסטוריה יש 
את האור שלה, המתנוצץ יחד עם האור המיוחד בזמן ובמעגל השנה. באופן דומה אמר האדמו"ר הזקן, בעל התניא 
כי "יהודי צריך לחיות עם הזמן". ישראל שנמשלו ללבנה, מצויים בשינוי והתחדשות מתמדת. גם כמורים וכמחנכים 
בבית הספר עלינו לחוש את הדופק הפנימי שלנו ושל תלמידינו, ולהרגיש מה מביאה איתה כל תקופה בשנה, אל מה 

הזמן מזמין אותנו.  
מטרת הסדנאות היא ליצור שיח פתוח ומעמיק בקרב צוות המורים והמחנכים בבית הספר ולהתנסות בלימוד משותף 
השני  הצד  ומן  בשנה  לזמן  אחד  מצד  הקשור  אחר  בנושא  נעסוק  חודש  בכל  הספר.  בבית  לומדת  חבורה  ובניית 

לנושאים הקשורים לחינוך וללמידה. 

צרור עצות לפני שיוצאים לדרך:
• כדאי למנות מנחה ללימוד מתוך הצוות )המנהל/ת, היועץ/ת, רכז/ת פדגוגי/ת, או מורה מתאימ/ה לתפקיד. 

• יש לתת את הדעת על הזמן המתאים ללימוד המשותף- האם בשעות היום או בשעות הערב, האם בערב ראש חודש 
או לאחר תחילתו. חשוב למצוא זמן בו תתאפשר נינוחות והקשבה. 

• כדאי לחשוב כיצד ליצור מוטיבציה להשתתפות במפגשים בנפש חפצה ולא מתוך כפייה המעוררת מירמור. 
• חשוב ליצור בחדר אוירה נעימה, שונה מישיבות צוות רגילות. כדאי לשבת במעגל או סביב שולחנות. מומלץ להשקיע 
מעט בסידור החדר- מפות על השולחנות, זר פרחים וכדומה. אפשר לשים מוזיקה נעימה ורגועה שתקבל את פני 

הבאים. 
• על מנת לאפשר ריכוז והקשבה כדאי לאסוף בהתחלה את הפלאפונים או לפחות לוודא את השתקתם. 

ולערוך התאמות לאופי הצוות. פעמים רבות אנו מציעים מתוך  ולהכין כמובן מראש  יש לקרוא  • את תוכן הסדנא 
יוצרת או בתיאטרון. כדאי להסביר לצוות על כוחה של  הלימוד לצאת ליצירה מסוגים שונים- באומנות, בכתיבה 
ולאפשר לעצמם את ההתנסות- החשיבות אינה  ועל הצורך לתת אמון  האומנות לפתוח ערוצים חדשים בלימוד 

בכישרון או ביופיו של התוצר אלא בעצם פתיחת הערוץ הנוסף. 
ולכן חשוב להקפיד על  צוות המורים  ומעמיק בתוך  ליצור שיח פתוח  • כאמור,  אחת המטרות בסדנאות אלו היא 
תרבות של הקשבה וקבלה- כל אמירה יכולה להישמע ולא מבקרים אדם על דעותיו או פותחים דיון צדדי באמצע 

סבב של שיתוף. 
הלימוד המשותף בתוך הצוות יכול להביא לברכה גדולה בחיבור בין הלבבות ולהעלאת וליבון משותף של נושאים 
הקשורים בליבת עבודתנו בבית הספר. כמו כן אולי מתוך ההתנסות בחבורה הלומדת בצוות המורים יוכלו המורים 

לנסות צורה כזו של למידה גם בכיתה עם תלמידיהם. 

בהצלחה רבה, ובברכת לימוד פורה ומפרה
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