iכצת שאר רוח

להאהיב את הלימוד על התלמידים
ואת ההוראה על מוריהם
ערן שר ,אוניברסיטת בן גוריון

שבנגב 1

ב אחד מביקוךי בירושלים התגלגל לידי ספרו של ר'

והרצופה ואחר כך את המעמיקה והמורכבת  .לעולם ילמד

שלמה כהן דורס "בית רבן  :הלכות  ,הליכות ומנהגים

ויסביר המורה לתלמידיו בלשון קצרה ופשוטה " ,שלא בריבוי

בחינוך"  .הספר ראה אור בחודש חשוון תשנ " ה  .הראשון

בדברים תרבה הבנת התלמיד" .

לציון הרה"ג מרדכי אליהו של י ט"א נתן את הסכמתו לספר וכתב

•

אהבה גדולה מאוד .הביטוי לאהבה זו הו א לימוד התורה " .בכל דור

•

כי לפי המקורות אהבת מורה לתלמיד היא כאהבת אב לבן ,והיא
\)רו שר

מלבד החזרה והשינון ,יעזור המורה לתלמידיו באופן הלימוד
לזכור את הנלמ,ד למשל על ידי נתינת סימנים בנלמד .
צריך לזכור כי התלמידים מוסיפים בחכמת המורה ומרחיבים

ודור" ,כך כתב" ,יש למצוא שיטות מיוחדות כדי להאהיב את לימוד

דעתו  .חשיבותן של שאלות התלמידים לידיעת הלימוד

התורה על התלמ י דים ,הבנים .יש להסביר ,להרחיב את הנושא,

ולהבנתו רבה ואף למורה תועלת מהן.

להמחיש ולהביא דוגמאות מן החיים  ,וזהו עיקר ראשון בחינוך".

•

ברוח זו של דבריו ארשה לעצמי לנסות ולהאה י ב עוד י ותר את

מלאכת ההוראה על העוסקים בה באהבה במוסדות להשכלה

אם לא הבינו התלמידים ,על המורה לחזור ולהסביר באר
היטב כדי הצורך עד שיבינו.

•

יעודד המורה את תלמיד י ו לשאול על מה שלא הבינו מן

הנלמד ,שיבררו שאלותיהם ולא יבושו מחבריהם שהב י נו מכבר.

גבוהה  .זאת על ידי התאמתם ועריכתם של הדברים הנאים

המובאים בספ,ר דברים הנסמכים בדייקנות על המקורות ועל
הניסיון העצום שהצטבר על ידי אבותינו ,לעולם האקדמי שלנו.
מדהים הדבר עד כמה הצליחו אבותינו ,לפי המובאות שלהלן,
לזהות וליישם עקרונות פדגוגיים מרכזיים המקובלים

ג .ארגון השיעור

•

כיום ...

היתר בלימוד דידקטי ומסודר  .סדר בלימוד יש בו כדי להקל

ואלה העיקרים הפדגוגיים מהספר ,כפי שארגנתי על פי
קטגוריות המייצגות את הממדים המרכזיים של הוראה טובה

על התלמיד את קליטת החומר הנלמד והפנמתו .

•

לפי תפיסתנו כיום:

את הגבול ו"לשעשע" את התלמיד מעבר לנדרש לקליטת
החומר  .יש לזכור כי הפנמת התוכן הינה המטרה המרכזית ,ואילו

מן המטרות החינוכיות הנעלות של החינוך היא להאהיב על

ררכ י הביצוע הן האמצעים בלבד .מן המלאכות המורכבות של

התלמיד את לימודיו  .להאהיב ולא חלילה לגרום לו למאוס

המורה היא לשלב בין ה"תוכן" ל"סדר" באופן מתאים.

בלימוד בגלל דרך הלימוד.

•

לעולם ילמד המורה את תלמידיו תורה לשמה  ,גם כשלומדים

•

יש לחנך את התלמידים לאחוז במ י דת האמת בכל תנאי ,וידעו

לאחוז בה אף כשהדבר לא נוח ואף אם הדבר עלול לגרום

•

ביסודיות ,כפי כוחם  ,ולא להסתפק בהבנה

•
•

טוב לתלמיד ללמוד ממורה אחד שאל סגנונו יתרגל וממנו
ילמד בשיטה אחת ומסודרת .

•

אם ניתן הדב,ר כדאי לסיים כל שיעור בתוכן של דבר טוב .

שטחית.
.ד קידום העניין

ב .בהירות ההוראה

•

מרחוק.

מוטב להקדים את הלימודים במערכת לשעות הבוקר.

להם הפסד .
ירגיל המורה את תלמידיו להתאמ'( לקנות חכמה וללמוד

הלימוד בכיתה צר י ך להיעשות בנחת ובשלווה ולא מתוך

פזיזות ובהרמת קול

הם שלא לשמה .

•

על המורה להיזהר שלא לאבד את האיזון הנכון והמתאים שבין

הצורך בהקניית התוכן ובין הצורך לטפח את הכלים .אין לעבור

א .דרך הלימוד

•

בדרכים שונות ניתן להביא את התלמיד לאהבת הלימו,ד ובין

•

-

הריכוז והקשב

ידאג המורה ,עד כמה שניתן ,לרכז את התלמידים בעניין
הנלמד ולגרום להקשבה רצופה ,וזאת באמצעות הוראה

תמיד יש להעדיף תחילה את הגרסה של ההבנה הפשוטה

מעניינת המערבת את החושים השונים של

•
.1

פרופ' \)רו שר ,ראש המרכן לא'כות ההוראה

יכול המורה לנסות להטעות את תלמידיו בדבריו ובמעשיו
במהלך הלימוד )אך לעולם דברי אמת! ( כדי לעודדם לשאול
ולהעיר .
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ע) הנ Jiה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

התלמיד.

•

יחנך המורה את תלמידיו שהדברים הנלמדים עמוקים הם ואין כל

ועם זאת במעט מרחק וזריקת מרות,

•

הדברים מתפרשים כצורתם,

יחט המורה לתלמידיו יש בו כדי להשפיע רבות על רצונם ומרצם

ללמוד ,יחט קשה מדי עלול לגרום למאיטה ומרירות אצל התלמיד

ה .למודה פעולה

•

ולחוטר מוטיבציה  ,יחס רך מדי עלול לגרום לזלזול במורה ,בדבריו

על המורה לעודד את תלמידיו לחזור על דבריו ולהסבירם בעצמם,
ובדרך זו יוכל הוא ,ויוכלו הם ,לזהות את שלא הובן כהלכה,

•

ובדרישותיו ,

•

צריך המורה לשאול את תלמידיו על התוכן הנלמד ולבדוק את

מידת הבנתם ,אולם ירגילם שלא למהר להשיב אלא לחשוב היטב

מלהעליבם" ,וינהג בהם כבניו",

•

ולנטח את תשובתם ,

•

ירגיל המורה את תלמידיו לשאול בצורה מטודרת ובישוב הדעת,

•

טעותו,

על המורה להקפיד שתהיינה שאלות תלמידיו על בטיט יציב של

•

הידע המוקדם ,ולא ייגרר בעצמו לשאלות מעמיקות ומרחיבות

דקדקנות והקפדה ,

ירגיל המורה את תלמידיו לשאול כעניין ולברר לעצמם את היטודות
תחילה ,ורק אחר כך להתעניין בדרכי הלימוד והפרטים של הנושא,

ז .הכנת התלמוד לקראת השועור

•
ו .וחס המורה לתלמוד

ההכנה המוקדמת של התלמיד לקראת השיעור חשובה מאוד
להבנת השיעור ,

היחט הנכון של מורה לתלמידיו ,על פי היהדות ,צריך להיות כאב

•

אל בנו ,המורה חייב לחוש באופן אמיתי כי הוא מלמד ומחנך את
בניו שלו ,

•

יחט המורה לתלמידיו חייב להיות מתחשב בעומק התוכן הנלמ,ד
פעמים הלימוד יהיה ברכות ובנעימות ופעמים יהיה מתוך

בנושא ולא לשאלות שאינן שייכות ישירות לנושא הנלמד ,

•

על המורה לזכור שגם בחלקו יכולה ליפול טעות בהוראה או בשיפוט,

וירגיל עצמו להודות על האמת שבפי התלמיד כשזה מעמידו על

יתברר העניין,

•

על המורה לנהוג יחט שווה לכל תלמידיו ולא להפלות חלילה

תלמיד מטוים לטובה או לרעה,

שיחשבו על השאלה בטרם ישאלו ,שהרי לא בריבוי שאלות

•

חייב המורה לנהוג כבוד בתלמידיו  ,צריך לאהבם ולהיזהר

החזרה והשינון של הנלמד הם פרי הלימוד ועיקר ההישג בו,
בחזרה נקלט ומופנם החומר הנלמ,ד גם בתודעה וגם בזיכרון,

•

טוב להרגיל את התלמידים ללמוד בכוחות עצמם בקבוצות ,בזוגות

הדריכו חז"ל ,כי יחט המורה לתלמידיו יהיה בבחינת "שמאל דוחה

או ביחידות ,והדבר יעיל מאוד לפיתוח חשיבתו ,כושרו ויכולתו של

וימין מקרבת" ,שצריך להרבות ולקרב כדי לעורר יחט חם לתלמי,ד

התלמיד ,

"1
0

 ,מכו/מופ"ת

ב'ת ספר למחקר ולפ'תוח תכג'ות

בהכשרת עובד' ח'גו ,והוראה במכללות

לכל העוסקים במחקי ומעוניינים בשיתופי פעולה

הזמנה להירשם למאגר חוקרים מקומי ובינלאומי
בנושאי הכשרת מורים וחינו,
ברשות המחקר של מכון מופ"ת הוקמ מאגר חוקרימ .במאגר ירוכזו דיוקנאות מחקריימ של חוקרימ לחינוך
ולהכשרת מורימ ,תחומי העניין שלהמ ונושאי מחקריהמ .המאגר פועל בשני ממשקימ מקבילימ :מקומי ,בשפה
העברית ובינלאומי ,בשפה האנגלית .מטרתו של מאגר החוקרימ היא לשמש בסיס ליצירת שיתופי פעולה בין

חוקרימ בארץ ובעולמ.
אנו מזמינימ אותך להצטרף למאגר החוקרימ של מכון מופ"ת בעברית ו/או באנגלית ולהפיץ את דבר קיומו
בין עמיתיך.
כתובת מאגר החוקרימ בעברית:

http://researchers.macam.ac.il/
כתובת מאגר החוקרימ באנגלית:

http://researchers.macam.ac.il/Eng
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שנו חכמים בהדריכם את דרך לימוד התורה
גזילה תירה ,ייתר מן הכהינה
בתלמוד

4

בלימוד מתוך שקידה והקפדה

בשמיעת האוזן

שיקשיב היטב לדברי רבותיו

בעריכת שפתיים

חזרה רבה כך שהדברים שגורים וערוכים בפיו

בבינת הלב

שיתבונן בדברים שלומד מתוך תשומת לב יתרה

בשכלות הלב

שישכיל בלימודו לרדת לעומקם של הדברים

באימה

שתהא אימת רבו עליו

7

ביראה

שתהא יראת שמיים בלבו

8

בענווה

שיהא ענו ושפל רוח וילמד מכל אדם ,אף מקטן ממנו

9

בשמחה

שמתוך שמחה מתרחב הלב ומתחדד השכל ומתפקח הזיכרון

10

בשימוש חכמים

שעל ידי שישמש חכמים ילמד מדבריהם וממעשיהם

11

בדקדוק חברים

לומד מחבריו לדקדק בלימוד ,מדקדק בבחירת חברים

12

בפלפול חברים

שעל ידי קושיותיהם ודבריהם מתחדד שכלו

13

ביישוב

שדעתו מיושבת עליו ,בקי בחכמות העולם

14

6
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ימן המלכית ...

יהתירה נקנית בארבעים ישמינה זברים:

במקרא

בקי בתנ"ך

15

במשנה

בקי במשנה

16

במיעוט שינה

שלא יישן הרבה ולא יתרגל לעצלות

17

במיעוט שיחה

שימעיט בדיבור בענייני חול

18

במיעוט תענוג

שימעיט בת ענוגים גופניים

19

במיעוט שחוק

ללא שחוק וקלות ראש

20

במיעוט דרך ארך

שימעיט בעסקיו ,ריכוז
שיתרחק מן הכעס והקפדנות

21

בארך כפיים

22

בלב טוב

שליבו פנוי משנאה וקנאה

23

באמונת חכמים

שמאמין בדברי החכמים אף כשאינו מבינם

24

בקבלת ייסורים

מקבל ייסורים באהבה וא י נם טורדים לימודו

25

המכיר את מקומו

יודע ערכו ואינו נדחק למקום שאינו ראוי לו

26

השמח בחלקו

המסתפק במה שיש לו ואינו מתבטל בשביל ממון

27

העושה סייג לדבריו

זהיר מלהיכשל בדבריו

28

אינו מחזיק טובה לעצמו

אינו מתגאה בריבוי תורה שלמד

29

אהוב

על הבריות בגלל מידותיו ודרכיו

30

אוהב את המקום

אוהב את השם ומתוך כך לומד תורה מאהבה

31

אוהב את הבריות

אוהב בני אדם בלבו ועושה צדקות

32

אוהב את התוכחות

מקבל דברי מוכיחיו באהבה

אוהב את המישורים

שבוחר תמיד ללכת בדרך יושר

33
34

מתרחק מן הכבוד

אינו חפן בכבוד שחולקים לו

35

לא מגיס לבו בתלמודו

גם בלבו אינו מתגאה בלימודיו

36

אינו שמח בהוראה

אינו שמח להורות דין שמא ייכשל

37

נושא בעול עם חברו

משתתף בצערו של חברו ועוזר לו

38

מכריעו לכף זכות

דן חברו לכף זכות ,מטה דעת חברו לטובה

39

מעמידו על האמת

מעיר לחברו הטועה ומעמידו על האמת

40

מעמידו על השלום

הוויכוח והדיון מתנהל ל"שמה" ומתוך שלום

41

מתיישב לבו בתלמודו

לומד מתוך ישוב הדעת ודרך קבע ,לא ארעי

42

שואל ומשיב

שואל ומנסה להשיב לשם הבנת העניין

43

שומע ומוסיף

מקשיב לדברי אחרים ומוס י ף עליהם מסברתו

44

הלומד על מנת ללמוד

מתוך שחוזר ומלמד נקבע הלימוד בזיכרונו

45

הלומד על מנת לעשות

מתוך כך לומד את הדברים לפרטיהם

46

המחכים את רבו

שואל את רבו דברים של טעם ומעמיק בעניין

47

המכוון את שמועתו

מעמיק להבין את הדברים ששמע

48

האומר דבר בשם אומרו

מדייק לומר כפי ששמע מרבו בשמו )כלומר נמנע

ע) הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמן המכללה למ  Iנהל
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