
עדויות מורים ומנהלים

בהרבההשתתפתיכמחנכתשנותייבכלשנה.20מעלבסיכוןנוערשלכיתותמחנכת"אני
מיזמים והייתי רכזת של מספר פרויקטים. מעולם לא חוויתי מיזם כה מיוחד ומשמעותי שנוגע
גם בי כמחנכת וגם בתלמידים. בזכות הפעילות במיזם, חלק מהתלמידים שלי עברו שינוי של

התלמידיםכלמצטיינים.מכך,חשובפחותולאשמחיםלתלמידיםהפכוהםמעלות.180
בכיתה שלי (י"א שח"ר) ניגשים לבגרות מלאה. זאת זכות גדולה לקחת חלק במיזם יש מצב".

"אני מנהלת בית ספר תיכון באחד האזורים המורכבים ביותר במדינת ישראל. ילדי שח"ר הם

החצר האחורית של החברה הישראלית ואסור לנו לאפשר שכך יהיה. מיזם יש מצב נותן מענה
לצרכי בית הספר, מאפשר צמצום פערים חברתיים וחיזוק אוכלוסיות חלשות. ההרצאות

מדליקות את הניצוץ, תהליך האימון והעיבוד ביחד עם המחנכים מוביל לשינוי המיוחל. תודה
על ההזדמנות לקחת חלק במיזם".

"מיזם יש מצב מציל נפשות של ילדים. ממש כך. בזכות יש מצב התחלתי לאמן את התלמידים

שלי. נוצר אמון ביני לבינם. המוטיבציה של חלק מהתלמידים שנכשלו בעבר נמצאת היום
בשמיים. קיבלתי כלים רבים מעבר לכלים שהיו לי כמורה. תודה לכם".

"הרעיון שעליו מבוסס מיזם יש מצב הוא פשוט מעורר השראה ונוגע בי באופן אישי. הגעתי

לתחום החינוך כדי שהמפגש ביני לבין התלמידים ישנה את חייהם. אני הייתי במקום שבו
נמצאים תלמידיי ואף נמוך מכך. אני יודע עד כמה מפגש עם דמות מעוררת השראה יכולה

לשנות את חייהם".

"בזכות מודל האימון במיזם יש מצב למדתי המון כיצד לגשת לתלמידים בעלי מוטיבציה נמוכה

על מנת לחזק אותם במקומות הנכונים כדי להגשים את שאיפותיהם".

"אחד התלמידים שלי התחיל את שנת הלימודים עם חוסר מוטיבציה ללמידה, תחושת כישלון

אישית, חוסר יכולת להביע את עצמו ולגייס את עצמו ללמידה. בזכות שיחות האימון האישיות
וביחד עם המשפחה הצלחנו לגרום לתלמיד לגייס את עצמו. הוא עבר את הבגרות הראשונה

מהםלומרעצמו,אתלבטאיודעהואלראשונהלכך,מעבר.100בציוןבמתמטיקהשלו
הקשיים שעומדים בפניו ולבקש עזרה."

"מיזם יש מצב מאפשר לזרוע בקרב התלמידים את הזרעים להכרות שלהם עם עצמם ובגילוי

הכוחות שבהם"

"זאת זכות עבורי להיות חלק מפרויקט ייחודי שמטרתו לקדם את התלמידים. קיבלתי כלים
לעבודה מול תלמידי אגף ש"חר ומצאתי שהסיפורי נגעו בי ותרמו לי רבות באופן אישי."

"כל התלמידים שלי ביקשו להמשיך לקחת חלק בהרצאות לו ניתנה להם האפשרות"



"זה מה שאמרה לי אחת התלמידות שלי: המפגשים לימדו אותי שכל דבר שקורה בחיים יש לו
סיבה. הכי הרבה אני זוכרת את המפגש האחרון עם ריקי גולן שחוותה דברים שאני חווית.

המילים שלה הן המילים שלי".

"אחת התלמידות שלי חוותה בשנה האחרונה קשיים רבים ואף התמוטטות נפשית. הנערה

בקושי הגיעה לבית הספר, ולא הצליחה לעמוד בעומס הלימודי .הפעילות במיזם יש מצב
סיפקה עבורה מעגל תמיכה נוסף וחשוב בהתמודדות ובכוחות שהיא מצאה בעצמה .כיום

התלמידה מגיעה כמעט באופן מלא לבית הספר ובמגמת שיפור מתמדת".

"אחד התלמידים שלי נמצא על הספקטרום. הוא תלמיד מצטיין והתהליך איתו לא התמקד

בהיבט הלימודי, אלא התפתחות אישית. הוא ממש חיכה לשיחות האישיות שלנו במסגרת יש
מצב והתאכזב כשלא קרו. בשיחות ניסיתי לעזור לו לצייר עבורו תמונה עתידית רצויה, חזון
שעוסק במה ירצה להיות "כשיהיה גדול". הוא מאוד אוהב משחקי מחשב אז שלחתי אותו

לעשות "שיעורי בית" ולחקור מה זה מתכנת או מעצב משחקי מחשב, איפה לומדים, מה זה
יח"ל4ל-לעבורביקשהואהשנהסוףלקראתיח"ל.3מתמטיקהלמדהואועוד.אומר

במתמטיקה והוא מתכנן לימודים גבוהים בתחום המחשבים".

"אחד מהתלמידים שלי כמעט ולא הגיע לשיעורים והיה ממש על סף ייאוש. בעקבות יש מצב

קיבלתי כלים לעבוד עם התלמיד וכיום הוא בין התלמידים המשקיעים בכיתה. הוא חולם להיות
הוא.100לוישלעסוקשואףהואבותקשורתובמקצועפלאיםעלוציוניותסריטאי.אוכימאי

מצלם סרטים ועוזר לתלמידים אחרים במגמה. הצלחה מסחררת".

"זו השנה השנייה שבה אני משלבת את יש מצב בתוכנית הלימודים. הפעלת הפרוייקט
התאימה מאוד בשנת הקורונה האחרונה. בחירת המרצים מעוררי ההשראה נעשתה בקפידה
וראויה להערכה. בסוף כל הרצאה הקפדתי לקיים רפלקציה ולאפשר לתלמידים לקחת תובנות
ממה ששמעו. אני חייבת לציין שחל שינוי ניכר אצל כל אחד מהתלמידים שהשתתפו במיזם, גם
בפן האישי וגם בתפקוד הלימודי. תלמידים שלא הבינו מה המשמעות של חלומות הבינו שללא

חלומות הם אינם יכולים להגיע להישגים ולתוצאות. הישגיהם הלימודיים השתפרו בזכות
האמונה שלהם בעצמם".

"אחת מהתלמידות שלי חוותה מוטיבציה נמוכה אחרי שעברה אלינו מבי"ס דתי בו היו לה

כשלונות רבים. בזכות יש מצב היא עברה שינוי מדהים בהישגים ובאמונה בעצמה. היא מציבה
מתמטיקהיח"ל4משמעותי,לשירותשואפתהיאאותם.להגשיםושואפתמטרותלעצמה

ותואר ראשון במנהל וכלכלה".

"מיזם ייחודי שייזכר לתלמידים לעד. התלמידים קיבלו ארגז כלים לחיים עם תובנות מעוררות

השראה"

"הפעילות במיזם היתה חזקה מאוד עבורי ועבור התלמידים שלי. אני אומר חד משמעית

מתוך9ל-יותר.ולומדיםיותרמגיעיםאותי,מעריכיםשליהתלמידיםבמיזםהפעילותשבזכות
מההרצאותנובעמזהגדולוחלקבמתמטיקהבגרותתהיהשליבנבחרתתלמידים10

ומהחיזוקים בשיחות שלי איתם. מיזם יש מצב הוא אבן דרך בהוראה".

"אחד התלמידים שלי סבל מקשיים חברתיים משמעותיים. כאשר צפינו בהרצאה של נטע

ברזילאי הוא התקשר אליי לאחר ההרצאה ואמר לי שהוא ממש מזדהה עם הדחייה החברתית
שהיא עברה בילדות. עקב ההרצאה הזו, היו לנו שיחות שבועיות רק בנושא החברתי, חשבנו

איך לפרוץ את המחסום הלא פשוט הזה שיש שלו. הוא עבר כברת דרך רבה".


