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וזה דבר שחשוב שמחנכים/ות יבינו אותו, כיוון  
א יכולים לשלוט במשתנים  שמורות/ים ומחנכות/ים ל

 הללו, אבל אנחנו כן יכולים לשלוט בתקווה. 
אנחנו יכולים לשלוט באמונה שלנו 

בהחלטה אם להאמין בהם/ן או לא,  בתלמידים/ות,
אם לגרום להם/ן לחבור אלינו ואם אנחנו יכולים  

 לסייע להם/ן לתכנן את העתיד שלהם/ן. 

בעשורים האחרונים פיתח מילר מסגרת התומכת  
 בתקווה, בגמישות ובעליזות בקרב תלמידים/ות. 

 היא נשענת על שלוש אמיתות אוניברסליות: 
האחת, שילדים/ות מתפקדים טוב יותר כאשר הם/ן  

 .מוקפים במבוגרים שמאמינים בהם/ן
השנייה, שילדים/ות מתפקדים טוב יותר כאשר יש  

   .ותיים בר קיימא עם מבוגריםלהם/ן יחסים משמע
והשלישית, שילדים/ות מתפקדים טוב יותר כאשר  

 הם יכולים לבטא את עתידם/ן. זוהי תקווה!  

"בדיוק כמו קריאה ומתמטיקה, התקווה היא 
משהו שתלמידים/ות צריכים לתרגל ומבוגרים 

אומר מילר. ככל שיש  ,צריכים ללמד"
אושרים  לתלמידים/ות יותר תקווה, כך הם יהיו מ

ובריאים יותר, כך הם יתעקשו ויתמידו יותר  
   בשיעורים ויש יותר סיכוי שיסיימו את לימודיהם. 

 

 

 "ילדים די מוכשרים....."
מייסון קירוז מביה"ס התיכון גייזר בוונקובר וושינגטון,  

גם הוא מחנך מלא השראה. הוא מורה בחטיבת 
ביניים שנחשב לאחד מהנדירים בביה"ס כיון שאין לו  

בעיות משמעת בכלל, ולא בגלל שהתלמידים/ות  
שלו הם "מלאכים". רבים מתלמידיו מסתבכים  

בשיעורים אחרים ורבים מהם מכונים "בסיכון" בשל 
חסרונותיהם הכלכליים.  "יש לי ילדים שגרים  

במכוניות, ילדים  שהארוחה היחידה שלהם היא זו 
 שהם אוכלים בביה"ס" הוא אומר. 

קירוז סבור שתשומת הלב והכבוד שהוא מקבל  
ובעת מתהליך שלקח לו הרבה  מהתלמידים/ות שלו נ

זמן כדי לבנות יחסים משמעותיים עם כל תלמיד  
ותלמידה, ומכיוון שגם הוא, כמו ריק מילר, החליף 

את תגית "הילדים בסיכון" בפילוסופיה חדשה 
 שמדברת על ילדים בתקווה. 

אני לא הייתי קורא להם "ילדים בסיכון", הוא  
 אומר, בעיני הם ילדים מוכשרים למדי.

שנה שעברה כאשר נשיא האיגוד המקומי שלו  ב
שאל אותו אם יהיה מעוניין ללמוד עוד על איך 

מלמדים תקווה, הוא קפץ על ההזדמנות! צעקתי  
"כן!!!!" משחזר קירוז,  בגלל שלפני כמה עשרות  

שנים, אני הייתי אותו התלמיד עם הקשיים 
והאתגרים שהמורים/ות לא הצליחו, או לא ניסו,  

ו. תמיד הייתי מחובר לילדים/ות האלה. להגיע אלי
זה הרקע שממנו באתי גם אני. תמיד ידעתי 

שלתלמידים/ות שלי יש כישורים, "מתנות", ותמיד  
הייתי מודע להשפעה הרבה שיכולה להיות 

  למחנך/ת בחיים של תלמיד/ה. 

 

 איך ללמד תלמידים/ות לקוות לטוב ביותר?

ופרופסור   (Kids At Hopeאומר ריק מילר מייסד ארגון ילדים בתקווה ) בבקשה אל תקרא להם "ילדים בסיכון"
שלהם, זה   שזו לא השכונהבאוניברסיטת אריזונה. לאחר שבילה שנים במחקר חינוכי הגיע ריק מילר למסקנה 

"זה    לא היעדר אב בבית וזה לא כל "גורם סיכון" אחר שמונע מתלמידים/ות להתקדם ולהצליח בביה"ס,
 היעדר תקווה" הוא אומר.   

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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הדברים שלמד קירוז בהכשרה שעבר, הכשרה  
שפותחה בשיתוף ארגון ילדים בתקווה באוניברסיטת  

וושינגטון  ועם מנהלים מוושינגטון, השתלבו עם 
תפיסת העולם שלו ועם האופן בו הוא חושב על 

"אני אומר לתלמידים/ות שלי  התלמידים/ות שלו. 
כל הזמן: העולם ראוי לראות ולחוות את  

 שרונות והמתנות שיש לך להציע".הכ

זה נראה מאוד הגיוני לקירוז שאיגוד המורים שלו  
צריך לתמוך ולהוביל את הדרך הזאת. "נכון שזו לא  
העבודה "המסורתית" של האיגוד, זה לא משכורות,  

זה לא ביטוח בריאות, זה לא תלונות שצריכות טיפול,  
אבל זה צריך בהחלט להיות בראש סדר העדיפויות 
של האיגוד. אין אף גורם שמציע תמיכה כזו לאנשי 
ונשות חינוך והתלמידים/ות שלנו לא יכולים לחכות 

 יותר", הוא אומר.  

 

  

דקות לכל   30וזה לוקח זמן. בכל יום שישי, במשך 
שיעור, קירוז עוזב את המשוואות מרובות השלבים 

במתמטיקה והוא והתלמידים/ות שלו מתיישבים 
 בנושאים אחרים.במעגל ו"צוללים" לדיונים 

חפצים –לפעמים הם מדברים על "חפצי תקווה" 
קטנים שהתלמידים/ות מביאים מביתם על מנת  

להזכיר לעצמם את המטרות שלהם, לפעמים הם  
דנים וכותבים על השאיפות והחלומות שלהם  

לעתיד, וזה כולל את האופן שבו הם חושבים שיתרמו 
של  חזרה לחברה כשיהיו גדולים.  "הימים הללו 

מורים/ות לעומת תלמידים/ות, שיש איזו הבחנה 
בינהם/ן, נגמרו", אומר קירוז. "זהו מאמץ קולקטיבי  

 שבו כולנו תורמים לשגשוגו של כל אחד אחר".

"ללא השעות   זה לוקח זמן, אבל גם חוסך זמן.
שהושקעו בבניית מערכות יחסים משמעותיות  

ובסיוע לתלמידים/ות לבטא באופן ברור את  
החלומות שלהם, שזה תמצית התקווה, הייתי מבלה  
 המון זמן סביב נושא המשמעת בכיתה" אומר קירוז. 

באופן אידיאלי, כל תלמיד/ה יהפוך לסוג של "נוסע 
כל לראות את בזמן", הוא יישב בכיתה ובו בזמן יו

הדרך העתידית שלו/ה: המשפחה העתידית,  
הקריירה, התחביבים... כל מחנך/ת , וזה כולל את 

נהגי ההסעה, עובדי הקפיטריה וכל מבוגר בביה"ס,  
יהיה "צייד אוצרות" שמבחין "במתנות" הנסתרות  
 של התלמידים/ות "וחופר" אותן החוצה בשמחה.  

 .  "זה העולם המושלם שלי!" אומר קירוז

"אני שומע אנשי ונשות חינוך וגם מנהלים שאומרים לי שהצוות שלהם עדין לא מוכן לזה", הוא אומר,  אני עונה 
 "את/ה עדין לא מוכן/ה אבל הילדים/ות שלך כן!" להם: 

  Teaching Students to Hope for the Best  תרגום המאמר:

   לקריאת המאמר באנגלית

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://neatoday.org/2018/05/23/teaching-students-hope/

