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 דק'   5 פתיחה: 

המורה מדפיסה לתלמידות את הקטע הבא ומקדימה להן שסטודנטים בקורס דיבור בפני קהל קיבלו  

 ( 1בין היתר את ההנחיות הבאות: )נספח מס 

לאחר הקריאה המשותפת המורה שואלת את התלמידות מה אפשר ללמוד על הביקורת מהקטע  

 שקראתן?  

המטרה היא לדבר על כך שביקורת היא חשובה אך יכולה להיות קשה וגם לא ממומשת. למקבל  

. לאפשר לעצמו לקבל אותה )ולא לדחות מקושי רגשי או של  1הביקורת יש שני תפקידים עיקריים: 

התקדמות הנכונה עבורו, להפוך אותה למועילה  לקחת אותה למקום של . 2מת לב(. חוסר תשו

 ופרקטית. 

 דק'   20: גוף השיעור

 פעמים(.   X 6 2המורה מפזרת על הרצפה פתקי ביקורת )נפסח 

 נערכת תחרות מי אוספת כמה שיותר פתקי ביקורת.   – שלב ראשון 

סעיפים שהמורה   2שיצאו לה ולענות על  כל אחת צריכה לקרוא את משפטי הביקורת  –שלב השני 

   כותבת על הלוח: 

 עד כמה קשה לי לקבל את הביקורת?    .א

 . מה אני יכולה ללמוד מהביקורת הזאת?  ב

המורה מכינה טבלה על הלוח בעלת שלוש עמודות: הביקורת, סעיף א' וסעיף ב',   –שלב שלישי 

ו לה למלא את הטבלה )לשים לב שיש  תלמידות שמעוניינות ומוכנות לשתף שיעזר 5-6ומבקשת מ

 שיתופים גם של דברי ביקורת שליליים(.  

משפטי ביקורת יכולים להיות נעימים ומניעים לעשי'ה טובה ויכולים להיות קשים. צריך לזכור שאדם  

אחר שמבקר בדרך כלל לא מתכוון לפגוע ויכול להיות שהוא עצמו כועס כרגע. אך אני יכולה ללמוד מכל  

 דבר.  

 דק'   20: יכום הנושאס

תלמידות מקבלות משפט אחד על ביקורת, ומנסות להמציא מקרה המתאים לתוכן המשפט   2כל 

עליהן לכתוב את המקרה בצורה יפה וקריאה. לאחר מכן ניתן להקצות מקום בכיתה ובו  ומכיל אותו. 

 לתלות את כל המקרים שנכתבו כסיכום לנושא הנלמד. 

 ". יותר למתוח ביקורת מאשר לחשוב בהיגיוןעד כמה קל  "לדוג' המשפט: 

בית הספר בשעה מאוחרת לאחר ששושנה הייתה בביקור  אסתר ראתה את שושנה חברתה נכנסת ל

כבר היה   8:30אצל האורתודנט. אסתר פנתה אל שושנה ואמרה לה בצחוק: שושנה, נדמה לי ש

שנה עזבה את המקום נזכרה  מזמן. שושנה לא ענתה אך ניכר היה על פניה שהיא נעלבה. לאחר ששו

אסתר ששושנה סיפרה אתמול שיש לה תור לרופא שיניים. היא הצטערה על שמיהרה לשפוט את  

". עלי לרוץ לכיתה  עד כמה קל יותר למתוח ביקורת מאשר לחשוב בהיגיון"שושנה וחשבה לעצמה: 

 ולבקש סליחה משושנה. 

 

  



 )לכל תלמידה או זוג(  1נספח מס 

 הביקורת לבונה הפוך את . 3

במקום להתגונן רגשית ומילולית על ידי מאמץ להסביר )=לתרץ( עדיף לבקש הצעות 

 .לשיפור. הייה פתוח לקבל ביקורת, היא לטובתך. כך תוכל להשתפר

זה חשוב אם נותן המשוב 'מורח' אותך בביקורת חיובית מדי שלהרגשתך נמנעת 

שהוא חושש שתכעס עליו או תיפגע ייתכן שהסיבה לכך היא  מלהתייחס לבעיות. 

בקשת הצעות לשיפור תיתן לו דרך נוחה לציין בעיות, אבל להתמקד  ממנו. 

 .בפתרונות

בקשת הצעות לשיפור מחייבת אותו  זה חשוב עוד יותר אם נותן המשוב קוטל אותך. 

לחשוב איך הוא היה פותר את הבעיה, מכריחה אותו להיות ריאלי בציפיות שלו, ולרוב 

 .ם תהפוך את הטון שלו ליותר קונסטרוקטיביג

 טפל קודם בביקורות שחוזרות על עצמן . 4

בדוק את התנהגותך בגילוי לב: אם ביקורת מסויימת חוזרת על עצמה כמה פעמים, 

נסה לברר עם עצמך מהן הסיבות להתנהגויות עליהן קיבלת משוב. ייתכן מאד שיש 

  .שקשה להיגמל ממנו כאן אזור נוחות שקשה לצאת ממנו או הרגל

במקרה כזה כדאי לך לבנות תוכנית לשיפור אותה בעיה, ולפעמים כדאי גם לפנות 

 .לעזרה מקצועית, למשל מסגל בית הספר

 בית ספר לדיבור בפני קהל( –)מקור: גיא יריב 

 הפוך את הביקורת לבונה . 3

במקום להתגונן רגשית ומילולית על ידי מאמץ להסביר )=לתרץ( עדיף לבקש הצעות 

 .לשיפור. הייה פתוח לקבל ביקורת, היא לטובתך. כך תוכל להשתפר

זה חשוב אם נותן המשוב 'מורח' אותך בביקורת חיובית מדי שלהרגשתך נמנעת 

יו או תיפגע ייתכן שהסיבה לכך היא שהוא חושש שתכעס על מלהתייחס לבעיות. 

בקשת הצעות לשיפור תיתן לו דרך נוחה לציין בעיות, אבל להתמקד  ממנו. 

 .בפתרונות

בקשת הצעות לשיפור מחייבת אותו  זה חשוב עוד יותר אם נותן המשוב קוטל אותך. 

לחשוב איך הוא היה פותר את הבעיה, מכריחה אותו להיות ריאלי בציפיות שלו, ולרוב 

 .ו ליותר קונסטרוקטיביגם תהפוך את הטון של

 טפל קודם בביקורות שחוזרות על עצמן . 4

בדוק את התנהגותך בגילוי לב: אם ביקורת מסויימת חוזרת על עצמה כמה פעמים, 

נסה לברר עם עצמך מהן הסיבות להתנהגויות עליהן קיבלת משוב. ייתכן מאד שיש 

  .כאן אזור נוחות שקשה לצאת ממנו או הרגל שקשה להיגמל ממנו

במקרה כזה כדאי לך לבנות תוכנית לשיפור אותה בעיה, ולפעמים כדאי גם לפנות 

 .לעזרה מקצועית, למשל מסגל בית הספר

 בית ספר לדיבור בפני קהל( –)מקור: גיא יריב 



 העתקים ולגזור(  6)לצלם    2נספח מס 

 

בפעם הבאה תקפידי  
 להתפלל יפה יותר 

  היום נהנתי לשחק איתך 
 בהפסקה.  

את שמה לב שאת  
 חוסמת את המעבר? 

העוגה שהכנת יצאה  
ממש טעים. אפשר  

 מתכון? 

כשאמא שלך מבקשת  
משהו את צריכה למלא  

 את רצונה. 

שימי צדקה בכל יום ואל  
 תשכחי 

שימי לב שאת מכניסה  
את הלכלוך לתוך הפח  

 ולא על יד הפח... 

את לא שמה לב  
שהשארת את כל  

 הרצפה מלאה מים? 

שאמרת היום   המשפט
לרותי היה ממש  

 במקום. 

תסגרי אחרייך את  
הדלת, את לא נולדת  

 באוטובוס 

אך פעם לא זכרת את  
 יום ההולדת שלי... 

מאוד שמחתי  
שהתקשרת לשמוע מה  

 שלומי 

השיעור התנהג ממש  
יוצא מן הכלל! המשיכי  

 כך! 

תוכלי בבקשה לדבר  
קצת יותר בשקט? זה  

 מפריע לי 

אם שוב פעם תשכחי  
להוציא את העוגה בזמן  

 היא תישרף. 

סליחה, הלכת כאן  
וכנראה בטעות הפלת  

 את הסוודר שלי.  

תחזירי את העיפרון  
לקלמר להבא. כך  

 השולחן יישאר מסודר 

הכסף שיש לך אמור  
להספיק לשבוע שלם.  

 השתמשי בו בחכמה. 

הכנסת כבר את  
החולצה שלך לכביסה?  
היא צריכה להביות  

 מוכנה למחר. 

א הצלחתי  אף פעם ל 
להבין למה את  

 מתעקשת על כל דבר. 

שיעורי בית הם לא  
 רשות 

עדיין לא הלכת? את  
 תאחרי! 

שימי לב, אוכלים בפה  
 סגור. 

מחר תגיעי בבקשה  
 בזמן 

הקשיבי בשיעור ואל   אל תדרכי על הדשא 
 תפריעי 

סליחה, את יכולה לתת  
 לי לעבור? 

מתי בפעם האחרונה  
חשבת על לעזור  

 למישהי אחרת? 

אמרת היום משפט    למה
 פוגע לילדה מהכיתה? 

תזרקי את הלכלוכים  
 שלך לפח 

היחס שלך לחברות  
 פוגע ומעליב. 

תגידי, למה החולצה  
 שלך מלוכלכת שם? 

 

 עד כמה קשה לי לקבל את הביקורת?  

 מה אני יכולה ללמוד מהביקורת הזאת?  

 

 

 

 

 

 

 

 



   3נפסח מס 

 

בנימין   ".לחשוב בהיגיוןעד כמה קל יותר למתוח ביקורת מאשר " •

 ד'יזראלי 

 פלאוטוס  " אנו מעדיפים מחמאה כוזבת על ביקורת כנה" •

לנה כדי להקשיב לדברי  ו להיות מצוידים באוזניים שלא תצ עלינ" •

 מישל דה מונטן  ~ ".ביקורת כנים 

כאשר בועטים בכם ומותחים עליכם ביקורת, זכרו כי לעתים " •

קרובות הדבר קורה משום שהמעשה נותן לבועט תחושה של  

 דייל קרנגי ~".חשיבות 

ָך הֹוַכח לְׂ " • ָנאֶּ ן ִישְׂ ךָ  ָחָכם ַאל ּתֹוַכח ֵלץ פֶּ יֱֶּאָהבֶּ  ".וְׂ

 ח  ט, פסוק  פרק משלי,  ספר ~

פרק   ,פרקי אבות  ,הלל ~ ".אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" •

 'ב', משנה ה

יב,   פרק משלי,  ספר ~ ".מוסר אהב דעת, ושנא תוכחת בער אהב" •

 א  פסוק 

ֵמַהִני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה" • אם אמר לו 'טול   .ּתְׂ

יָך יָך' אמר לו 'טול קורה מבין ֵעינֶּ רבי   ~ "'!קיסם מבין ִשנֶּ

 'תלמוד בבלי, מסכת ערכין, ט"ז, ב ,טרפון

 ,יחיאל מיכל הלוי אפשטיין כוונת הבורא." ~ הרב –שגגת הרופא " •

 ערוך השולחן, יורה דעה, סימן שלו, סעיף ב  בספרו 
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