
 ?הציוןאומר אז מה באמת 
 

 יעשו את תפקידם ולא ח"ו להיפך. מתוכך הם בא .צריך להבין דבר חשוב ביותר בנוגע לציוניםלדעתי 
 

 ...מי אני, כמה אני שווה, כמה מעריכים אותי, כמה אני אצליח בחיים - מגדיר אותנואנחנו )כולנו( טועים לחשוב שהציון 
 

 !זה כל כך לא נכון
( למשהו... "שמערכות, הנאלצות )מכל הסיבות הטובות, הראשית שבהן היא שזו "מערכת" = "בית חרושתמה שנכון הוא 

 מספר/מילה פו של דברלקבל החלטות על עתידם של המעוניינים לקבל את שירותיהן, יצרו מנגנוני "הערכה" שמייצרים בסו
 .המגדירה את רמתו של הפרט

 
מה שאני באמת!" וכולנו מכירים אינסוף סיפורים )חלקם  ו דווקאשריטות( שזה "לאהמלא על בשרינו חווינו כולנו יודעים )וגם 

, והפכו לפעמים להיות בדיוק ההיפך ממה שהציונים עד אבסורד( של אנשים שהצליחו לא לעצור ברמזור הזה מגוחכים
 שלהם קבעו.

 

 ?הציוןאומר אז מה באמת 
 , קבוצותשאנחנו מחלקים לעצמנו ובלי עין הרע, גם לאחרים )בודדיםאם ארחיב את הדיון לעסוק בכל מיני "ציונים" 

 .אצלנוטומטי וזה כל כך בסיסי וא -להגדיר ולקבוע ערך ושווי  -וארגונים(. הלוא מדובר בתכונה אנושית מאד חזקה 
 

ה לעצמנו ז עושים את אנחנושכמה ו ,...(, בוגדפושע, מושחת .. או:ת זה לאחרים...)עשיר, מוצלח, יפהאנחנו עושים אשכמה 
 (..., הם חייבים להתלהב ממניאין עלי, שיחקתי אותה הפעם ... או:, אין לי סיכוי, לא הצלחתי בחייםאני )איזה טיפש 

 
 ?)עד כדי פגיעה אנושה )בעצמנו ובאחרים עיתיםוכמה שאנחנו לפעמים טועים בזה חמורות, ל

 
 ?, ושציוניים רק מזיקים ומיותריםואף הרסני בעייתינו הוא " שלוהמדידה אז האם יש להגיע למסקנה ש"כח ההערכה

יכולת הניבוי" של  וכל הדיון על "כיצד משפרים את " ומידת ה"נכונות" של הציונים עצמםהמדויקות)ועוד לא התחלנו לדבר על 
 .(נושא שמחייב התייחסות בפני עצמה – שלנו כלי ההערכה

 
כח ללא  םל שהכשהרי אין חרטה ותיקון והתקדמות ושיפור ותנועה  -כמתנה גדולה קיבלנו את הכח הזה לדעתי ודאי שלא, 

בעלי חיים ואף גם יצירת קשרים ובנייתם ללא כח "נתינת הציון" )ידוע שהתנהלות בעולם, כולל לא תיתכן גם . וההערכה
 ('את מצבם ומעריכים את הסביבה לצורך התאמה/התמודדות וכדבאופן תמידי צמחים בודקים 

 
 :לנסחה כך יאבל יש כאן תובנה מאד מאד חשובה ומעצימה. ניסית

 

מה צריכה : לקבלת ההחלטהי ונחיאלא רק אמצעי  -הציון וההערכה של מצבי או של אחרים, אינם המטרה עצמה "
 "להיות הפעולה הבאה

 
 :דגים זאת בשתי דוגמאותא

א. אדם זיהה שעשה טעות כל שהיא, ואפילו חמורה ביותר. הנטיה המוכרת היא כעס עצמי ואמירות פנימיות בסגנון של 
חזקה בה שכזו, הנובעת מהתפעלות י" וכדומה. צורת חש, לא יוצלח שכמוניזוכ"איזה אידיוט אני, איך יכולתי לעשות טעות 

נוטים להשאר החיובי, להיפך, מה שאנחנו רואים שוב ושוב זה אנשים  מהערכת המצב הנוכחי, לא תביא, בדרך כלל, לשינוי
לא אזכה לעולם , אין לי כח לזהכוי, אני אבוד, יצער/אכזבה ואף להסיק מסקנות מייאשות כלפי העתיד "אין ס/סמצב הכעב
 גשים את החלום, חבל שבכלל התחלתי...". הל

ת הלקחים )הלעיתים מאד לא נעימים( אלא לקחת את הלקחים מה שנכון לעשות במצב זה הוא לא להתעלם מהפקבעוד ש
הכל תלוי בנקודת המבט שמתמקדת במטרה  - המידע הטוב ביותר שיכול להיות ברשותי ברגע הזה והציונים הלאה בתור

 .ובאמון בעצמי ש"הכל עוד אפשרי" עם המאמץ וההחלטות הנכונות
 
תארו  -שלא נוקטים שום עמדה רגשית אלא פשוט "מחשבים מסלול מחדש" וייז, וטיל מונחה או מערכת  שפועלבדיוק כמו ]

קורא תמרורים? נוסע בעיניים בכלל אידיוט! מה קרה לך? אתה  ?טעיתשוב ייז שמגיבה בצורה הבאה "ולכם מערכת ו
? אי אפשר מטר פניה ימינה", מה, אתה לא שומע 200פעמים "עוד  אלףון?!! אמרתי לך ימי נתן לך בכלל ריש ?עצומות?

 ,איתך!!! נמאס לי מהנהגים המטומטמים האלה ששוקעים בחלומות ולא לוקחים אותי ברצינות! טוב, נו עכשו אין מה לעשות
ותיזהר לא להקשיב לי הפעם, אין לי כח כבר לזה..." היה יכול להיות משעשע, אבל נראה לי  -אני מחשב מסלול מחדש 

 ]שהמניות של החברה היו נפגעות קצת
 
 
 
 



 
טים האנליס ,ם מרוצים, המניות מרקיעות שחקיםב. ארגון שסיים עשור עם הצלחה אדירה, כולם מהללים ומשבחים, כול

 דולות.כיסוי ג, והעיתונים מברכים בכתבות מנבאים ניסים ונפלאות
 

עכשו לארגון הזה הוא "לעוף על עצמם" ביותר מסוכן שהדבר המה עושים עם ה"ציונים" המעולים האלה? כולם יודעים  אז - 
מה שהרג הרבה יפים וטובים. זרי הדפנה שהוחלפו עד מהרה בזרי ניחומים על "מה בדיוק ולהשתפר. זה  בחוןולהפסיק ל

 ."שפעם היה, לפני הקריסה הגדולה
 

 .בק אותם ונקבלם באהבהלהיפך, נח -המסקנה, רבותי, ציונים הם דבר מעולה, אי אפשר בלעדיהם ולכן גם לא נברח מהם 
אלא רק אמצעי מעולה, לקבלת  -זו אינה המטרה עצמה " אבל זאת רק בתנאי אחד, שנראה אותם באור הנכון של

 "מהי צריכה להיות הפעולה הבאה: ההחלטה
 

 :, כיוון שהיא תעודד שתי התנהגויות חשובותמאדנדמה לי שהגישה הזו יכולה להציל הרבה 
 )פעה מוכרת מאד אצל תלמידיםוגם כשהתחושה שזה יהיה רע וממש לא נעים )ת -לקבל את הציון מלהבחן ו עלהימנא. לא 

להיפך, להתמקד במטרה  לגמריאלא  -ב. לא להבהל או להשבר מהציון ולהגיע לכל מיני מסקנות מייאשות וחסרות תקווה 
"היה שווה ומזל שזכיתי להפוך את  ונוכל לאמרסופו של דבר עוד נברך עליו שבובשאיפה, ולהפוך את הציון לקרש קפיצה, 

 .זה לנקודת מפנה להמשך החיים"
 

 עצמי: בעצם תרגיל לביצוע שהיא ,אימונית""שאלה להלן הצעה ל
 

 .למספר דקות )רצוי עד חצי שעה( של הפקת לקחים כםעם עצמ וא. שב

עם יצירת גישה חיובית של "עכשו אני כאן במטרה לקדם את עצמי בצורה הטובה ביותר, ובפרט ע"י ניתוח  וליב. התח

 ."פעולותי לשם קבלת החלטות ויוזמות טובות יותר

יתן ומומלץ לפרק נבתקופה זו ) כםציון על תפקוד כםלעצמ נועל התקופה האחרונה, ובעצם מתחילת הסמסטר, ות רוג. עב

ה תחומים, כגון: השתתפות בשיעורים / עבודה עצמית / ניהול וניצול הזמן / ההכנה למבחנים / ההתנהלות את הציונים לכמ

 .(בעת המבחן עצמו ועוד

 ?מה היה טוב ומועיל? מה היה לא מוצלח ואף מפריע - כםאת פעולותי נו, בחכםלעצמ םשנתת ניםד. לאור הציו

 ?שפרל ו? מה תוכלכםה. מה מהדברים הנ"ל באמת בשליטת

להחלטות, פעולות  כםתאותם, היו מביאים א יםמשפר םם היו גורמים ברמת ה"מוטיבציה" וה"רצינות" שאם הייתהו. 

 ?ותוצאות טובות יותר

 .לעשות בהמשך? גם ברמת הרצון וגם ברמת ההתנהגות ים עכשומחליט םמה את -ז. לסיכום 

)עם הרבה קרדיט של השתפרות ורצינות בהמשך( בסוף התקופה הבאה?  כםלעצמ יםמאחל םח. איזו/אילו תוצאות את

 ?הכול)המוצלחת( הלימודים תקופת בסוף 

 
 ומקווה שדברי יהיו לנועם...

 
 !בברכה והצלחה לכולנו

 
 קסל דוד פינחס

 


