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  משולש לבין וארגון סדר בין הקשר מן. בנושא זה יוצגז וניהול ותהתארגנ, בסדר עוסק זה נושא תקציר נושא:
,  ובבית בכיתה הלימודי המרחב בסידור השיעורים יעסקו, בהמשך. בינאישיים ויחסים רוח מצב, למידה – ל.י.א

 הלמידה סביבת וסידור בארגון להתמיד להם יסייעו אשר, ניווט בכרטיסי להשתמש ילמדו והתלמידים
 נתייחס הנושא בסיום. בחיינו הזמן משמעות הבנת תוך, זמנים לוח לבנות התלמידים ילמדו, וסףבנ. והמחברות

 נשכח לא הנושא במהלך. מתאים ניווט בכרטיס שימוש תוך זמן וניהול מהתארגנות כחלק למבחן הלמידה לשלבי
 השגת לקראת התקדמותם את ונבדוק, הקודם בנושא לעצמם הציבו שהתלמידים המטרות את ולבדוק לחזור

 .המטרות בקידום לסייע עשוי הזמן וניהול ההתארגנות נושא ואיך אילו מטרות

 ילדי הכיתה: נוכחים 

  מפגשים. 7: נושא משך

 :  מטרות

 .החשיבה וברמת המרחב ברמת וארגון סדר לשיפור שיטות הקניית(1

 ת.לערך הזמן ולחשיבות הסדר והארגון בהתנהלותו השוטפ התלמיד מודעות הרחבת(2
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 1 מפגש|  אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 מפגשמבנה ה

  הקודםלנושא תזכורת. 

 פעילות על סדר וארגון. 

 חיבור למשולש א.י.ל -יון בהשפעת סדר וארגון על הלמידהד. 

כאשר תלמיד מתנהל בצורה יעילה אסטרטגיות סדר וארגון. בנושא זה עוסק : למורה 

ומאורגנת משאבי הקשב שלו פנויים, ולכן צפוי כי יפגין מעורבות פעילה בתהליכי הלמידה ויגיע 

של  "מטריה"לרמה גבוהה יותר של שליטה בחומר הנלמד.  מיומנויות ארגון וסדר הינן חלק מ

ומגיעים מגיל הינקות קודים הניהוליים מתפתחים כישורים המכונה "תפקודים ניהוליים". התפ

 לשיא סביב גיל הבגרות הצעירה.

אך ישנם תלמידים עם קשיי  ,ישנם תלמידים שיפתחו הרגלים של סדר וארגון באופן טבעי

במיוחד במעבר  ,כל התלמידים ,המיומנויות. בנוסף ארגנות אשר זקוקים להקניה של אותןהת

 מיומנויות אלו דרך תרגולים ואזכורים חוזרים.  ירוויחו מחיזוק של  ,לחטיבה

ים הקודמים עסקנו בהצבת מטרות. אני מזכירה לכם שאחת מפגשבמה שלומכם היום? " 

שבוע הבא. איך הלשבועיים נבדוק יחד באיזה שלב של השגת המטרה כל אחד מכם נמצא, החל מ

  אתם מרגישים עם זה?"

וב להתייחס לרגשות שונים שיכולים לעלות חש דקות. 5-לאפשר שיתוף של כ :למורה 

 שות, התרגשות, מוטיבציה, ספקות ועוד.לחץ, אדי - בעקבות המעקב אחר הצבת המטרות

ואלעד. הם תלמידי כיתה ז' כמוכם, ויש להם עמדות שירה "כעת אני רוצה להציג בפניכם את 

 שונות לגבי סדר והתארגנות:

שהם עברו לחטיבה ויש יותר לחץ של לימודים ואלעד התווכחו ביניהם אם עכשיו כה שיר

או את חומר  לסדר את החדר, את התיק'אמרה:  שירה. צריך להיות יותר מסודרים ,ומבחנים

 כך הרבה יהיה לי יותר זמן ללמוד'.הלימוד לוקח מלא זמן. אם לא אצטרך לסדר כל 

יודע איפה כל דבר נמצא,  התיק או חומר הלימוד חוסך זמן כי אז אני, לסדר את החדר'אלעד אמר: 

 . 'אני לא צריך לחפש מה שאני צריך ויש לי יותר זמן ללמוד

עכשיו נקיים הצבעה חשאית של פתקים שבה כל אחד יכתוב מה הוא/היא חושבים והאם הסדר 

אני אאסוף את  (.שירהללמידה ) יםומפריע יםללמידה )אלעד( או מעכב יםועוזר יםוהארגון חשוב

  ת התוצאות על הלוח ונראה מי מנצח".הפתקים ואכתוב א
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מידע זה חשוב על מנת להבין את המוטיבציה הפנימית של הילדים במקום בו הם  :למורה 

  נמצאים.

אחד שהצביע בעד  - אני אבקש שני מתנדבים שמוכנים לשתף בהצבעתםאחרי שראינו מי ניצח, "

אחד מכם צריך כל " - בקש מהםתלמידים, ל 2לאחר שהתנדבו  ואחד שהצביע בעד אלעד."שירה 

  ."צודק הצד השנילמצוא טיעונים ודוגמאות שמראים כי 

 יש לאפשר לשאר תלמידי הכיתה לתת רעיונות ולקיים דיון סביב הטיעונים.  

מאמינים אתם ? עד כמה "כמה קל או קשה היה לכם למצוא דוגמאות לעמדה הנגדית לשלכם

והדיון אינה לשכנע בצדקת עמדה מסויימת, אלא  מטרת הפעילות :למורה  "באותה עמדה?

לעורר מחשבה לגבי הנושא של סדר וארגון בקרב התלמידים, לעורר מודעות להשפעה של סדר 

 וארגון על חשיבה ולמידה.

"לסיכום, דיברנו היום על הקשר בין סדר וארגון ללמידה. שמענו עמדות שונות ביחס לכך וקיימנו 

, שסדר וארגון מעכבים ומפריעים שירהון עלה שחלקכם חושבים כמו דיון בנושא. למרות שמהדי

ים הבאים נתמקד בטיעון שסדר וארגון יכולים להקל על הלמידה, ונלמד מפגשללמידה, ב

 אסטרטגיות שיעזרו לכם בכך."
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 2 מפגש | אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 מפגשמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל. 

 הליך הצבת מטרותת רמעקב אח. 

 הקשורה לסדר וארגון פעילות. 

 ר למשולש א.י.לוחיב -ים בינאישיים סרטון ודיון על השפעת סדר וארגון על רגשות ויחס. 

ואלעד והקשר בין סדר וארגון ללמידה. היום נמשיך לדבר שירה הקודם דיברנו על  מפגש"ב

יחו ים. הנמפגשעצמכם לפני שני על הנושא, אבל לפני כן נעשה מעקב אחרי המטרות שהצבתם ל

עכשיו אשאל אתכם שאלות בנוגע למטרות ואתם תצביעו, ואת  לפניכם את טבלת המטרות שלכם.

. חשוב לי לומר שהמטרה של השאלות היא שכל אחד תוצאות ההצבעה אכתוב על הלוח בטבלה

מידה ומישהו מכם יוכל לבדוק באיזה שלב הוא נמצא ולעקוב אחר התקדמותו האישית. בנוסף, ב

 ."זקוק לעזרה, מעקב זה יאפשר לי לעזור בפגישה אישית

מלאי את הטבלה טורים: ביצע/זקוק לעזרה.  2-שמחולקת ל כתבי על הלוח טבלה :למורה 

 בהתאם לשאלות הבאות על מנת לדעת באיזה שלב נמצאים התלמידים.

ניים מתוך שני ביצע דבר או ששמי  - שלכם הסתכלו על העמודה הכי שמאלית בטבלה" .1

ספרי את  :למורה ", שיצביע עכשיו.הדברים שקבע לעצמו לעשות כדי להשיג את המטרה

התלמידים ורשמי את המספר בטור המתאים על הלוח, ללא ציון שמות בקול רם או על 

 הלוח.

לעצמו לעשות  לבצע את הדברים שקבעמרגיש שזקוק לעזרה על מנת שמי כעת יצביע " .2

ספרי את התלמידים ורשמי את המספר בטור המתאים  :למורה "ה.כדי להשיג את המטר

 על הלוח, ללא ציון שמות בקול רם או על הלוח.

 

שזהו שלב ראשוני מאוד בתהליך השגת המטרות וגם אם יש ילדים  חשוב לזכור :למורה 

 שטרם ביצעו מטלות שהציבו לעצמם, אין לדחוק בהם אלא לעודד אותם ולסייע במידת הצורך.

האם מישהו רוצה לשתף? אפשר לשתף במה ביצעתם, בחששות שלכם, בעזרה לה אתם "

 זקוקים...".
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אציג בפניכם מספר תמונות ואשאל אתכם כמה שאלות אני "עכשיו נמשיך לדבר על סדר וארגון. 

 " .ואחר כך נדון בהן ביחד

 כל תלמידעל הלוח או לצלם עותק לוהשאלות הבאות  התמונותיש להקרין את  :למורה 

 . )כדף עבודה(

 1תמונה 

 

 

 "למבחן שקיבלת החזרה דף את למצוא לך יקח זמן כמה .בהסטוריה מבחן יש מחר? 

 או מבחן כל עבור שצריך המידע את למצוא קל שיהיה כך הניירת את לארגן ניתן איך 

 ?שיעור

 לא ודלימ חומרי 10-ו  ומסודרים מאורגנים לימוד חומרי זה 1-כש ,10-1 של סקאלה על 

     "?שלך הלמידה מרחב את תמקמי/תמקם איפה –בתמונה כמו, מסודרים

_________________________________________ 

         10                                                                                  1 
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 2תמונה 

 

 "ללבוש רוצה שאותה החולצה את למצוא לה ייקח זמן כמה. חברות עם לצאת קבעה גאיה 

 ?ליציאה

 מה בקלות למצוא שתוכל כך שלה הבגדים את לארגן מנת על לעשות יכולה גאיה מה 

 ?ללבוש שרוצה

 מסודרים לא בגדים 10-ו  ומסודרים מאורגנים בגדים זה 1-כש, 10-1 של סקאלה על ,

              "?שלך הבגדים ארון את תמקמי/תמקם איפה – בתמונה  כמו

____________________________________ 

                                     10                                                                        1 

החלק הבא כולל סרטון, אשר לפניו יש להציג את השאלות הקשורות אליו )כתיבה  :למורה 

ואין צורך  מפגשבקישור המצורף הסרטון חתוך לפי צרכי הנה/שכפול דפי עבודה(. על הלוח/הקר

 להריצו לאחור או להראות את המשכו לאחר שעוצר.

יד אראה לכם. לאחר מכן נצפה בו ונענה ח שאלות הקשורות לסרטון שמ"אני אכתוב כעת על הלו

 ."בעל פה ביחד על השאלות

http://bit.ly/28VL2H7  

 החברה המבולגנת של רוס. - קטע מהסדרה "חברים"

 :שאלות

 ?מרגיש הבחור איך" .1

 ? נראה היה הוא וכך חברה/חבר של לחדר מגיעים הייתם אם מרגישים הייתם איך .2

 ?חושבים הייתם מה .3

 ? מגיבים הייתם איך .4

 ?הבחורה של חייה על משפיע בדירה שהבלאגן חושבים אתם איך .5

http://bit.ly/28VL2H7
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   "?לעשות לה מציעים הייתם מה .6

 

 ציירי/הקריני על הלוח את משולש א.י.ל. :למורה 

 

"אפשר לראות מהדיון שהיה בעקבות הסרטון שסדר וארגון משפיעים לא רק על הלמידה. כפי 

שאתם בטח זוכרים, למידה היא קודקוד אחד במשולש א.י.ל. מי יכול להסביר לי כיצד הדברים 

 ם לקודקודים הנוספים של המשולש?"שעלו בדיון קשורי

משפיעים על הלמידה, על הרגשות ועל היחסים החברתיים שלנו. בלאגן ו חוסר סדרלסיכום, "

יוצרים מצב שעוד לפני הלמידה אנחנו צריכים, בעצם, אם נתמקד בלמידה, חוסר סדר ובלאגן 

נים שלהם אנו מצוא חומרים/פריטים שולחפש ול - לבצע עוד מטלה ולהשקיע עוד מאמצים

בלמידה, לארגן מרחב פנוי כלשהו כדי לבצע משימה. לעיתים חוסר סדר יכול ליצור  זקוקים

להשפיע על יכולת הריכוז.  ,כניס ללחץתחושה של בלבול במחשבות, עומס בעיניים, וזה יכול לה

זמן וותר מראש. המחשבות הללו והחיפושים לוקחים כל הדברים האלו יכולים להביא לכך שנ

 דה.שיכול היה להיות מושקע בלמי

. אבקש מכם להביא ניילוניות סוק בסידור הסביבה החיצונית שלנוהבא נתחיל לע מפגשב

 ".וקלסר

במהלך סידור ילקוט מתבקשים התלמידים לסדר דפים בודדים בניילוניות לפי מקצוע  :למורה 

 .מפגשלפני הבתוך קלסר. לכן מומלץ לבקש מהם להצטייד מראש בניילוניות וקלסר 
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 3 מפגש|  אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 מפגשמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל. 

  הסדר שבחוץ מאפשר סדר  –דיון קצר המתייחס להשפעת הסדר על קודקודי משולש א.י.ל"

 .פנימי"

 סידור המרחב הלימודי בכיתה. 

 סידור הילקוט והכנת כרטיסיית ניווט. 

 נת כרטיסיית ניווטמערכת שעות והכ סידור. 

  על הלוח את האימרה: /לכתובש להקריןי, מפגשלצורך דיון בתחילת ה :למורה  

 "."הסדר שבחוץ מאפשר סדר פנימי

מישהו יכול לומר כיצד האימרה שעל  הקודם התחלנו לדבר על סדר וארגון. מפגשמה שלומכם? ב"

החולף שמתם לב להשפעת  האם במהלך השבועלאפשר דיון. " "הקודם? מפגשהלוח קשורה ל

יש לאפשר  הסדר והארגון על הלמידה שלכם? על הרגשות? על היחסים עם החברים והמשפחה?"

 שיתוף קצר ולחבר למשולש א.י.ל.

בבית  - הקודם, היום נתחיל לעבוד על סידור הסביבה החיצונית שלנו מפגש"כפי שציינתי בסוף ה

 ."הספר ובבית

 :פרסידור סביבה חיצונית בבית הס

 סידור המרחב הלימודי בכיתה .א

"כעת נדבר על סידור סביבת הלימודים שלכם בכיתה. בואו נסתכל על השולחנות שלכם. מה יש לכם 

"האם יש לאפשר לתלמידים לשתף.  :למורה "לשולחן? ליד השולחן? מתחת לכסא? על השולחן? מתחת

ר למקום כל מה שלא שייך כל מה שנמצא שייך לשיעור? מה שייך? מה לא שייך? בבקשה להחזי

 תחילת כל שיעור."לשיעור. זוהי בדיקה שאני מבקשת שתעשו ב

 סידור הילקוט .ב

 ,תפוח רקוב בילקוט בחודש האחרוןעכשיו נעבור לסידור הילקוט. אני מבקשת שכל מי שגילה "

ע. אין לו מושג למה הם שייכים, שיצבישעכשיו כל מי שיש לו עכשיו בתיק דפים מקומטים שיצביע. 

 עכשיו, כל מי ששכח ספר או מחברת בחודש האחרון, שיצביע.

כאשר אין סדר, יכול להיות שלמרות שהכנתי את השיעורים אני לא מוצא אותם ואז חושבים שלא 

כנתי. כשיש מבחן ואני צריך לחפש את העט, המחשבון, או ציוד אחר זה יכול לעורר הרגשה לא נעימה ה

עיתים קרובות זה מאוד לא נעים. לכן נלמד היום שיטה שיכולה לעזור של לחץ ומבוכה. אם זה קורה ל

 " .לנו להיות יותר מסודרים
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  "בואו נחשוב יחד מה הציוד שעליכם להביא איתכם בכל יום לבית הספר".

לכתוב על הלוח את תשובות התלמידים. תשובות אלו יהוו בסיס להכנת כרטיסיית  :למורה 

מית לצורך ארגון החפצים והציוד בילקוט )כולל ציוד כתיבה, קלמר, מחברות, ניווט שבועית לתזכורת עצ

ספרים, ציוד עזר כמו מחשבון, מילון, קלסר וניילוניות לדפי עבודה או קלסר אחד לכל המקצועות שכולל 

 . כדאי להכין מראש כרטיסיות ריקות על מנת לחלק לתלמידים לצורך החלק הבא חוצצים(.

ד מכם לכתוב על גבי הכרטיסיות שלפניכם את הציוד שעליכם להביא בכל יום. כעת אבקש מכל אח"

, נניילן אותה מפגשכרטיסיה זו יכולה לשמש אתכם כאשר אתם מסדרים את הילקוט בבית. בהמשך ה

 נתרגל את השימוש בה". אבל קודם

 לכרטיסיית ניווט לציוד לבית הספר: אדוגמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציוד לבית הספר

 

 יומן 

 סרגל, מספריים, עפרונות, מחק, מחדד, עט, מרקרים -קלמר  

 : ספר, מחברת.Xמקצוע  

 מחשבון 

 מילון באנגלית 

 בגדי ספורט 

 מגבת ודיאודורנט 

 אוכל ושתיה 

 

 



   
 

  כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
79 

 

 (1מס'  מצורף כנספח) הדפסהל ריקה כרטיסיית ניווט

 

"הניחו לפניכם את כרטיסיית הניווט של הציוד ובדקו האם יש לכם בתיק את כל הציוד הנדרש 

עכשיו אל  - להיום. כדאי לעבור על כל פריט ברשימה, לבדוק שהוא נמצא ולסמן אותו ברשימה

יקה, אם אתם מגלים תסמנו אלא רק אחרי שנניילן את הכרטיסיות ואפשר יהיה למחוק. בזמן הבד

בודדים, מיינו אותם לפי מקצוע, הכניסו לניילוניות ותייקו בקלסר שהבאתם היום. אם אתם  דפים

 "וד לא תקין, זה הזמן לזרוק.שאריות מזון וצי מוצאים

 חשוב להדגיש את חשיבות ההכנה המוקדמת של התיק ערב לפני. :למורה 

בדיקת ( 2את תוכן הילקוט ולזרוק/לתייק מה שצריך הוצ( 1 שלפני: ערבב"חשוב לסדר את הילקוט 

הדלת יק במקום מרכזי )ליד הנחת הת( 5בדיקה ( 4 לפי מערכת השעות והכנסתו לילקוט הציוד הנדרש

 של החדר/הבית(.

  יציאה מהבית".( 3(  לקיחת התיק 2 הכנסת האוכל (1 בבוקר: 

 

 

 

 

 ציוד לבית הספר
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 סידור מערכת שעות .ג

של בית הספר. את הכרטיסייה  של לוח מערכת שעות שבועית התלמידים יכינו כרטיסיה :למורה 

גב לגב, יכניסו לניילונית, יהדקו לכרטיסייה הקודמת )כרטייסית ציוד יומי לבית הספר( ידביקו הזו הם 

סביב הכרטיסיה ויגזרו את שאריות הניילונית. כך תהיה לתלמידים כרטיסייה אחת שאיתה כל אחד 

כדאי להכין מראש מות השבוע ובהתאם למערכת השעות. אם לכל ייוכל לסדר את התיק שלו בהת

 .על מנת לחלק לתלמידים לצורך החלק הבא לכרטיסיות הציוד זהות בגודלןכרטיסיות ריקות 

"על מנת שיהיה לכם קל יותר לדעת איזה ציוד שייך לאיזה יום, נכין כעת כרטיסיה נוספת, כרטיסיה 

ר שתסיימו להכין את הכרטיסיות, הצמידו אותן לגב לאח של מערכת השעות השבועית שלכם.

ביב הכרטיסיות של הציוד שהכנתם מקודם. לאחר מכן הכניסו אותן לניילונית, הדקו את הניילונית ס

  הכרטיסיות וגזרו את השאריות."

  :(2מס'  )מצורף כנספח דוגמה לכרטיסיית מערכת שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד.**יש להצמיד לגב כרטיסיית הציו

 

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

       שעת אפס

       1שיעור 

       2ור שיע

       3שיעור 

       4שיעור 

       5שיעור 

       6שיעור 

       7שיעור 
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. היא יכולה להקל עליכם כי או לצלם לסמארטפון "את הכרטיסיה הזו אפשר לשמור בקלמר או ביומן

הבא נמשיך לעבוד על סידור  מפגשיש בה גם את מערכת השעות וגם את רשימת הציוד באותו דף. ב

ת המחברות ועל סביבת הלימוד בבית. לכן אבקש מכל אחד מכם לצלם את סביבת הלמידה שלו בבי

עד ליום _________. בנוסף, אני מזכירה לכם שבשבוע הבא נבדוק את ההתקדמות  ולשלוח אליי במייל

 שלכם בהשגת המטרות שהצבתם לעצמכם".

לקראת המפגשים הבאים יש לשלוח להורים את המכתב העוסק בנושא ניהול זמן : למורה 

 . ( 3)מצורף כנספח מס'  והתארגנות
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 4 מפגש|  טגיות התארגנות וניהול זמןאסטר

 מפגשמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל. 

 מעקב אחד תהליך הצבת מטרות. 

 והכנת כרטיסיית ניווט ארגון וסדר במחברת. 

  בבית לימודיתסידור סביבה. 

"שלום לכולם. מה שלומכם? היום נמשיך בסידור הסביבה החיצונית, אבל לפני כן נעשה 

מי צבתם לעצמכם לפני חודש. הניחו לפניכם את טבלת המטרות שלכם. מעקב אחרי המטרות שה

"אני לאפשר לתלמידים לשתף.  רוצה לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת המטרה שלו?"

 . מזכירה לכם שמי שזקוק לעזרה יכול לפנות אלי באופן אישי

שר שיתוף של לאפהקודם?"  מפגש. מי השתמש בכרטיסיות שהכנו במפגשעכשיו נמשיך ב

 ות, נדבר עכשיו על ארגון המחברת.""בהמשך לסידור הציוד ומערכת השעהתלמידים. 

 ארגון וסדר במחברות

"הסדר במחברת חשוב כדי שנוכל להבין את מה שאנחנו כותבים וגם כדי שאחרים יבינו, ההורים 

ור מהשלבים ניתן ליצ :למורה ה כללים לשמירה על מחברת מסודרת."או המורה. לכן נלמד כמ

)מומלץ במקצוע בו קיים  ות מחבראחת הולהדביק את השלבים בתחילתה של  כרטיסיית ניווט

 .הכלליםכדי שהתלמידים יזכרו את קושי רב בארגון המחברת( 

כתיבה במחברת נושא אחד, שימוש במחברת של מספר  - לי ונוח מתאים מהלבחור : 1כלל מספר "

  לדון ביתרונות ובחסרונות של כל אפשרות.ומלץ מ: למורה "נושאים, שימוש בקלסר.

אם כותבים  .עמודים על לדלג לאחשוב לכתוב בכל עמוד ו: אם כותבים במחברת, 2כלל מספר "

: לשמור על סדר ורצף של החומר ולהקל מטרה בין מקצועות שונים. חוצציםבקלסר, חשוב שיהיו 

 על ההתמצאות.

להוסיף  - למשתמשים בקלסר עמוד בתחילת כל שיעור.בראש ה תאריך: חשוב לכתוב 3כלל מספר 

 אחר העדרויות וחסרים בחומר. לשמור על רצף החומר הנלמד ולעקוב :מטרה. המקצוע שםגם את 

בתחילת כל נושא/שיעור וכותרות של תתי נושאים )אם יש(.  כותרתחשוב לכתוב : 4כלל מספר 

 הדבר השיעור טרם קריאתו. בנוסף, : הטרמה לחומר בשיעור, כלומר כך אדע במה עוסקמטרה

 יעזור בארגון החומר למבחן. 

: להקל על מטרהמושגים חשובים, תאריכים משמעותיים, נוסחאות.  למרקרכדאי : 5כלל מספר 

  "איתור מושגים חשובים.



   
 

  כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
83 

 

 סידור הסביבה הלימודית בבית

לצלם את סביבת  הקודם ביקשתי מכם מפגש"עכשיו נעבור לדבר על סביבת הלמידה שלכם בבית. ב

הלימודים שלכם בבית. מי רוצה שאציג את התמונה שהוא שלח לי? מי שאציג את תמונתו יסביר לנו 

מה אנחנו רואים ואם הסדר והארגון בסביבת הלמידה שלו מקל או מקשה עליו. האחרים יוכלו 

א.י.ל ולהקפיד יש להקפיד על כללי  :למורה להתייחס ולהביע את דעתם, ולהציע עזרה אם יש צורך".

 שהדיון לא יהפוך למטח ביקורת והקנטה כלפי התלמיד המציג.

 תייחס לנקודות הבאות: לאחר הצגת מספר תמונות, יש לקיים דיון ובו לה  :למורה 

 " ?האם אתם תמיד לומדים באותו מקום בבית או שזה משתנה 

 כיצד לסדר את האם תוכלו לתת לי הצעות  מסודר לעומת כשהוא לא? המקוםמה קורה כש

 מקום הלמידה?" 

חשוב להתייחס לכך שכאשר סביבת העבודה אינה  מסודרת  קשה לנו  לאפשר שיתוף. :למורה 

 למצוא דפים וכלי כתיבה ואנו עלולים לאבד ציוד. 

 ."לפני שנמשיך, נצפה בסרטון קצר"

http://bit.ly/29vpiEW  

 מתוך "צחוק מעבודה".על בית ספר ל אורי חזקיה מערכון ש

קורה לכם כשאתם מנסים להתרכז בלמידה מה טון מוכר לכם? ד כמה מה שראיתם בסר"ע דיון: 

האם יש טלויזיה או מחשב שפתוח? איפה נמצא הטלפון הנייד כשאתם לומדים? האם אתם  בבית?

 יקה תוך כדי למידה? זשומעים מו

ים באזור מסודר וקבוע, חשוב שתעשו זאת גם בבית. חשבו איזה מקום בבית "כפי שבכיתה אתם לומד

הכי מתאים לצורך כך, שתהיה בו אוירה נעימה, שתרגישו שקל לכם להתרכז ושאין שם חפצים שאינם 

קשורים ללמידה. כאשר ניגש ללמוד נוציא רק את היומן ואת הציוד הקשור לחומר הנלמד. כך נחסוך 

 יותר. זמן ונהיה יעילים 

, ושלחו אליי הבא כל תלמיד יצלם שוב את סביבת הלימודים, הפעם אחרי שתסדרו אותה מפגש"ל

 "במייל עד ליום _________. 

במהלך  התייחסנו לסידור המחברת/הקלסר ולסידור הסביבה הלימודית בבית."לסיכום, היום 

הלכן אני או מורים דקות של סדר", במ 5"-דקות ל 5השבוע הקרוב נקדיש בתחילת כל בוקר 

 והן את סידור הציוד )ארגון מחברתאחרים שילמדו בכיתה נבדוק הן את סידור הסביבה הלימודית 

  ותיק(."

, ולהקפיד על הבדיקה יים הרלוונטייםחשוב ליידע ולעדכן את המורים המקצוע :למורה 

 .במהלך השבוע הקרוב

http://bit.ly/29vpiEW
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809


   
 

  כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
84 

 

 5 מפגש|  אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 גשמפמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל. 

 ות לתמונות שהילדים נתבקשו לשלוחהתייחס -סידור סביבה לימודית בבית. 

  בחיינו הזמןדיון על חשיבות. 

 תרגול ודיון -הערכת זמן. 

 כתיבת טיוטת לו"ז שבועי. 

? במפגש הקודם הכנו כרטיסיית ניווט שתעזור לנו לארגן את המחברת או נשמע"שלום לכולם, מה 

יקשתי מכם לצלם את הסביבה הלימודית שלכם בבית אחרי שסידרתם אותה ולשלוח לי הקלסר וב

שבוע שעבר? מי רוצה לשתף בתמונה ששלח הבמייל. האם משהו השתנה בסביבת הלמידה שלכם מאז 

 .לאפשר לתלמידים לשתף לי? איך היה לסדר? איך היה ללמוד בסביבה החדשה?"

איך היה בשבילכם לבדוק את  .דקות של סדר" 5ר היו לכם ""במהלך השבוע האחרון בתחילת כל שיעו

 לאפשר שיתוף. בכיתה?" סידור הסביבה הלימודית וסידור הציוד

יש לשים לב לתלמידים אשר מעלים קשיים מהחוויה או שאינם משתפים כלל. לאחר : למורה

רר האם הם , יש לבדוק עם תלמידים אלו את הקשיים ולהבין מה מקור הקושי. חשוב לבמפגשה

 ניסו ולא הצליחו או שכלל לא ניסו? 

כדי ליצור את הסדר והארגון  ניהול הזמן שלנו.הערכת ו - "היום נעסוק בהבט נוסף של התארגנות

ת בחיינו, אנחנו צריכים גם להיות מודעים לזמן ולתכנן אותו כך שנוכל לעמוד בכל המטלות והמשימו

 נדבר עליו." כך נראה סרטון ואחרעכשיו  ואת זה נתחיל ללמוד היום. ,שלנו

https://www.youtube.com/watch?v=PfS66jDhCss  

 סרטון רופא מאחר כרוני     

 דיון:  

 " ?מה חשבתם על הסרטון? מי מכם היה מוכן שזה יהיה הרופא שלו 

 שהו קרוב שאתם מכירים שקשור באיחורילמ ספרו על אירוע שקרה לכם או. 

 ?מה גורם לכם לאחר 

 ?מה מתוך הגורמים הללו תלוי או קשור בכם, ניתן לשליטתכם? ומה באחרים 

לבצע את הדברים היכולת שלנו "הערכת ותכנון זמן הם נושאים חשובים כיוון שהם משפיעים על 

 שנספיק כדישנדע לתכנן את הזמן שאנחנו צריכים ורוצים לעשות. כך למשל, במבחנים חשוב 

https://www.youtube.com/watch?v=PfS66jDhCss
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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לענות על כל השאלות ואפילו לבדוק את עצמנו.  נושא הזמן גם משפיע על אחרים. אם למשל אנחנו 

זה ישפיע על שאר הקבוצה ואולי על ההצלחה במשחק, או כמו  ,רגל-מאחרים לטורניר כדור

 זמן יכול להציל חיים."  –שראינו בסרטון 

 .באה, הקריני על הלוח את הסטופר מהלינק הבא: לקראת המשימה הלמורה 

stopwatch.he.downloadastro.com/tools-http://online 

סוגי  20עכשיו נערוך תחרות. כשאני אגיד לכם להתחיל, כל אחד מכם יכתוב במחברת א.י.ל "

אבקש מכם להעריך כמה זמן יקח לכם לבצע את המשימה ולכתוב זאת במחברת.  ספורט. לפני כן,

עכשיו אפעיל את הסטופר שמוקרן על הלוח. כל אחד שיסיים את המשימה, יביט אל הלוח ויכתוב 

 "את הזמן במחברת.

הערכה מדויקת/ הערכה של פחות זמן/ הערכה  -עמודות 3ציירי על הלוח טבלה בת  :למורה 

 . מן של יותר ז

, ±שניות  5יצביעו כל התלמידים שהעריכו שיקח להם זמן הזמן שלקח להם באמת בפועל,   כעת"

. כעת יצביעו כל התלמידים שהעריכו שיקח להם פחות זמן. ואני ארשום את שמותיהם בטבלה

 כעת יצביעו התלמידים שהעריכו שיקח להם יותר זמן.

 התכנון בין ההתאמה מבחינת אתכם יעההפת שלכם התוצאה האם -לשתף רוצה מי דיון: 

 בהגשת להקדים/לאחר נוטים אתם האם? בזמנים עומדים כלל בדרך אתם האם, למשל? לביצוע

 של לפעולות בהגעה? חברים עם לבילוי בהגעה? לחוג בהגעה לדייק/להקדים/לאחר? עבודות

 ?"התנועה

 

ד יש את זמן הביצוע להביא למודעות התלמידים כי לכל אחמטרת הדיון הנה : למורה 

לכן, חשוב להימנע מנימה האישי שלו. על מנת לתכנן זמן ביעילות, כדאי להיות מודעים לכך. 

ביקורתית כי אין מדובר בסוגיה של איטיות או מהירות בביצוע. הכוונה שהתלמידים יידעו שבעת 

 תכנון זמנים וקביעת לו"ז, עליהם להעריך כמה זמן ייקח להם כל דבר.

תלמיד אחד יכול  לבצע משימה.  כדי אנו זקוקיםלו שיש בינינו שונות רבה במשך הזמן  "ראינו

דקות. זאת  10דקות אך יסיים לאחר  7דקות ולסיים לאחר שתי דקות ואחר יציב  5להציב לעצמו 

המהירות שבה אנו פועלים לא מעידה בהכרח על ביצוע טוב יותר ולעיתים  -בגלל שאנו שונים 

 אנו עלולים לטעות. לכן, חשוב להיות ערים ומודעים לזמן אך להבין שזמן החשיבהבשל המהירות 

להעריך את משך הזמן  שכל אחד מכם ילמדמה שחשוב הוא  מאחד לשני. ונהששלנו  וההתנהלות

 לביצוע מטלות שונות. והדרוש ל

, תו יוםלוח הזמנים לאו מכל אחד מכם לבחור יום בשבוע, לכתוב את  אבקשלקראת המפגש הבא 

כמה זמן נמשכת כל  העריךם מחוץ לשעות ביה"ס )לפני ואחרי(. נסו להפעילויות שלכ שיכלול את

לאחר מכן סמנו בצבע צהוב  פעילות וכמה זמן נדרש להכנות, להגעה, לחזרה הביתה וכדומה.

http://online-stopwatch.he.downloadastro.com/tools
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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פעילויות בהן דייקתם בהצבת הזמנים, סמנו בצבע ירוק פעילויות שהקצבתן להן זמן מועט מידי 

)סיימתם אחרי הזמן(, וסמנו בצבע כחול פעילויות להן הקצבתם זמן ארוך מדי )סיימתם לפני 

 הבא נעבור יחד על לוחות הזמנים שלכם."  במפגשהזמן(. 

, (4)מצורף כנספח מס'  יש להדפיס/לשכפל לכל תלמיד את תבנית הלו"ז הבאה :למורה 

לביצוע המשימה כדי שיספיקו להתנסות  ולבקש שיכינו את הלו"ז מספיק זמן לפני היום הנבחר

 בביצוע הלו"ז לפני מפגש א.י.ל הבא.

 

 שעה

 
 יום ______________

 מידת דיוק בהקצבת הזמן

סיימתי אחרי הזמן,  -דייקתי, ירוק-)צהוב

 סיימתי לפני הזמן(-כחול
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 6 מפגש|  אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 מפגשמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל 

  מטרותאחר תהליך הצבת מעקב 

 כתיבת לו"ז יום :בדיקת משימה 

 מבזבזי זמן 

 כתיבת לו"ז שבועי 

אבל לפני  ."שלום לכולם. מה נשמע? היום נמשיך בניהול זמן ונראה את הלו"ז שתכננתם

כמו כל שבועיים נבדוק מה קורה עם המטרות שהצבתם לעצמכם במפגשי א.י.ל. הניחו  ,שנתחיל

 המטרה שלו?"לפניכם את טבלת המטרות. מי רוצה לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת 

"אני מזכירה לכם שמי שזקוק לעזרה יכול לפנות אלי באופן אישי. לאפשר לתלמידים לשתף. 

 עכשיו נמשיך במפגש. 

יכול לסייע בהשגת התחלנו לעסוק בהערכת וניהול זמן. איך לדעתכם ניהול זמן  הקודם במפגש

 לאפשר שיתוף ודיון קצר.: דיון  המטרות?"

תכנון היום שנתתי לכם להכין במפגש הקודם. באיזה צבע השתמשתם  "עכשיו כל אחד יוציא את

"האם היו פעילויות שתכננתם לעשות ובסוף לא ביצעתם? מדוע? לאפשר שיתוף.  "הכי הרבה?

 האם היו פעילויות שעשיתם אבל לא הכנסתם ללוח הזמנים?"

של, אם מישהו חשוב להתייחס לעמידה בלוחות זמנים ולגמישות בלוח הזמנים. למ :למורה 

באותו יום ספציפי עקב חוסר זמן, זו גמישות חן שיתקיים עוד שבועיים ולא למד תכנן למידה למב

 כי יהיה לו עוד מספיק זמן ללמוד בימים הבאים. 

 .'מבזבזי זמן'הוא  בתכנון וארגון זמן אחד הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם" 

כדי להבין  .'מבזבזי זמן'תבתם בלו"ז הן פעילויות של ייתכן וחלק מהפעילויות שעשיתם ולא כ

להקרין את הסרטונים לפי הסדר יש  :למורה) ":ה מדובר נצפה יחד בסרטונים הבאיםיותר על מ

 הבא(

 ?v=eTpq205BlgAhttps://www.youtube.com/watch רגלבזבוז זמן בכדו (1

 https://www.youtube.com/watch?v=e_iYAkPayso  מבזבזי זמן בשיעור (2

https://www.youtube.com/watch?v=eTpq205BlgA
https://www.youtube.com/watch?v=e_iYAkPayso
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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 "מה לדעתכם ההבדל בין בזבוז זמן במשחק כדורגל לבין בזבוז זמן בשיעור/בלמידה? :דיון  

 אחד מהמקרים?" מה ניתן להרוויח ומה ניתן להפסיד בכל

חשוב להתייחס בדיון לכך שבזבוז זמן במשחק כדורגל נעשה בדרך כלל על מנת  :למורה 

ולמנוע למשוך זמן משחק בכדי לשמור על התוצאה הרצויה לקבוצה שמנסה לבזבז את הזמן 

יתן כרטיס צהוב לשחקן שמבזבז זמן(. לעומת לעיתים השופט  מהקבוצה היריבה להבקיע גול )לכן

, כאשר תלמידים מבזבזים זמן בשיעור או בלמידה, הדבר אינו מצמצם או מבטל את כמות זאת

 החומר שהתלמיד יידרש ללמוד ולהיבחן עליו, ולכן אינו עוזר לתלמיד להשיג תוצאה טובה יותר. 

 ,הדברים והפעילויות שמסיחים אותנו מהדברים החשובים - שלו 'מבזבזי הזמן'"לכל אחד יש את 

 -שימוש ב גלישה באינטרנט,מהם או להגדירם לשעות ספציפיות. למשל,  עלהימנ ולכן חשוב

WhatsApp ב או-Snapchat ון שאי אפשר להימנע לחלוטין וכאשר אתם מכינים שיעורי בית. כי

, חשוב לקחת אותם בחשבון כאשר אתם יוצרים לעצמכם לוח זמנים. ייתכן וכדאי 'מבזבזי הזמן'מ

 ."פעילויות מסוג זהדקות שמבוזבזות על  להוסיף לכל פעילות כמה

 :יש להקרין על הלוח את הלינק הבא :למורה 

http://www.studygs.net/hebrew/sched/index.htm 

 ספירת שעות –תרגול אינטרנטי בניהול זמן ביום טיפוסי 

יכים הזמן הוא משאב מוגבל. אין אותו בלי סוף ובכל יום אנחנו צרלזכור שב "יחד עם זאת, חשו

 " .ונתרגל יחד את מילוי הטבלה לחשוב כיצד לנצל אותו ביעילות. בואו נסתכל על הלוח

בכל סעיף יש לשאול את הכיתה כמה זמן לדעתם כדאי להקצות לפעילות ולמלא  :למורה 

לקצר משך פעילות זו או אחרת.  ך שהזמן אוזל, אם צריךדי הפעילות בכבטבלה. לדון איתם תוך כ

אפשר לנצל את סדרי עדיפויות ואיך , םיילדהמילוי הטבלה מזמן שיחה על מה הם מבזבזי הזמן של 

 , שינה וכדומה. להכנת שיעורי בית, הכנה למבחןמספיק זמן  הזמן שעומד לרשותם כך שיישאר להם

קיחה בחשבון של מבזבזי זמן, והתנסינו בחישוב זמנים "היום עסקנו בבניית לוח זמנים תוך ל

למלא את לוח הזמנים השבועי  לקראת המפגש הבא אבקש מכל אחד מכם לפעילויות יומיות שלנו.

כפי שמילאתם את לוח  פעילויות שלכם מחוץ לשעות ביה"ס )לפני ואחרי(.שמתייחס ל, שאחלק

בחשבון כמה זמן נמשכת כל פעילות  ביאוהזמנים של יום אחד לקראת המפגש היום, גם הפעם ה

' מבזבזי הזמן'בנוסף, התייחסו לוכמה זמן נדרש להכנות, להגעה, לחזרה הביתה וכדומה. 

הקצבת הזמן לפעילויות מסויימות, או בהקצבת זמן נפרדת תוספת ב או -האישיים שלכם 

 לא את הטבלה בעיפרוןחשוב למ הבא נעבור יחד על לוחות הזמנים שלכם. . במפגש'מבזבזי הזמן'ל

  ."הבא מפגשעל מנת שיהיה קל לבצע תיקונים במידת הצורך ב

 .(5מס'  )מצורף כנספח הבאה יש להדפיס/לשכפל לכל תלמיד את תבנית הלו"ז :למורה 

http://www.studygs.net/hebrew/sched/index.htm
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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 טבלת לו"ז שבועי

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה
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17:00        

17:30        

18:00        

18:30        

19:00        

19:30        

20:00        

21:00 
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 7 מפגש|  טרטגיות התארגנות וניהול זמןאס

 מפגשמבנה ה

 הקודם מפגשתזכורת ל. 

 בדיקת לו"ז שבועי. 

 "ז שבועי בתקופת מבחניםשינוי לו. 

 הכנת כרטיסיית ניווט - הכנה למבחןשלבים ב. 

 .סיכום הנושא 

דיברנו על מבזבזי זמן וביקשתי מכם להכין לו"ז הקודם  מפגש"שלום לכולם. מה שלומכם? ב

באילו קשיים נתקלתם בעת ביצוע  הזה. הניחו אותו מולכם ובואו נעבור עליו. מפגשעי לשבו

המשימה? כמה זמן הקדשתם לשיעורי בית בכל יום? האם הקדשתם זמן ללמידה למבחנים? האם 

זמן הגעה לביה"ס? האם מישהו האם הבאתם בחשבון הקדשתם זמן לאכילה? לשנת צהריים? 

 לא דיברנו עליה? למשל, טיול עם הכלב, לשמור על אח/אחות."הקדיש זמן לפעילות שכלל 

את טבלת ( ולא על לוח המקרןהמחיק )לקראת בדיקת הלו"ז הקריני על הלוח  :למורה 

 הקודם. מפגשהלו"ז הריקה מה

  "בואו נבדוק ביחד את הלו"ז שהכנתם. מי מתנדב להקריא לי את הלו"ז של יום ראשון?"

טבלה המוקרנת על הלוח המחיק את דברי התלמידים. לכל יום כתבי על גבי ה :למורה 

קשיים שעולים מהתכנון של להתייחס לבמהלך ההקראה יש לפתח דיון, בקשי מתנדב אחר. 

 התלמידים ולסדרי עדיפויות ולבקש מהם לבצע תיקונים במקביל לדיון.   

ות שלו רבה עוד יותר. תקופה "הלו"ז השבועי מסייע לנו בכל ימות השנה, אבל בתקופת מבחנים החשיב

יש יותר זמן ללמידה מבחנים בשבוע, ולכן יש צורך לשנות את הלו"ז ולהקד 3-2-זו דורשת הכנה ל

שעות ביום. הסתכלו על הטבלה  24יש לנו רק  - לעיתים על חשבון פעילויות אחרות לקראת המבחן,

אם היה לכם מבחן ביום שלישי שמילאנו על הלוח ואמרו לי איך הייתם משנים את הלו"ז השבועי 

 "?ומבחן ביום חמישי

. חשוב להתייחס לשונות בין התלמידים ולכך עיונותבר יש לאפשר שיתוף של התלמידים :למורה 

 סדר עדיפות משלו.  שלכל אחד

"ראינו שיש שונות בינינו לגבי הפעילויות עליהן נוותר לצורך למידה למבחן. יחד עם זאת, ישנם שלבים 

למבחנים שאם נבצע אותם, זה יכול להקל עלינו את הלמידה. אני אציג בפניכם שלבים בהכנה בהכנה 

 מבחן, בדומה לשלבים שעברנו עליהם בארגון ילקוט." לקראת
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יש להכין לתלמידים כרטיסיות/להקרין על הלוח ושהם יעתיקו לכרטיסיה משלהם.  :למורה 

 ת הניווט של ארגון ילקוט.לאחר מכן יש לניילן אותה כפי שעשו עם כרטיסיי

מבחן. בהמשך "כעת אבקש מכל אחד מכם לכתוב על גבי הכרטיסיות שלפניכם את השלבים בהכנה ל

 ."נניילן אותן מפגשה

  "."כעת נעבור שלב אחרי שלב ונחשוב ביחד מה הוא כולל בדיוק

דים שמקבלים הילבכרטיסיה אם אפשרי, רצוי ליישם על חומר של מבחן קרוב.  :למורה 

 מנוסחים השלבים הבאים בקצרה. לכן חשוב לעבור שלב שלב ולהסביר לתלמידים לעומק.

 כרטיס ניווט הכנה למבחן

 "למבחן החומר ואת המבחן תאריך את ביומן לכתוב. 

 5-4 שני יום: למשל. הימים לפי הנושאים את ולחלק ללמוד להתחיל המבחן לפני ימים 

 . 3 פרק שלישי יום, 2 פרק

 כללית לחזרה המבחן לפני ערב וחצי השע להשאיר. 

 חשובים דברים שלנו בדף וכותבים הראשון הנושא או הפרק את קוראים? לומדים כיצד 

 מהם ולבקש אותם לשתף, בהורים להיעזר מומלץ. בר צמח מהו למשל, הגדרות כמו

 שכתבתם חשובים דברים על בקרה ויבצעו ואף, בפרק החשובים לדברים אתכם שיכוונו

 .כםבעצמ

 ולומדים הבא לפרק עוברים, שחזרנו לאחר ורק שלמדנו הפרק על חזרה עושים, הבא ביום 

 .החומר כל את ללמוד ממשיכים וככה, אותו

 לעצמכם שסיכמתם מה את קוראים המבחן לפני יום. 

 הלימוד בספר המופיעות שאלות או חילקה שהמורה חזרה שאלות על עונים." 

 :(6)מצורף כנספח מס'  למבחןלכרטיסיית ניווט להכנה  אדוגמ

 

 

 

 

 

 

 שלבים בהכנה למבחן

 תכנון לו"ז למידה

 כתיבת תאריך המבחן 

 כתיבת חומר המבחן 

 חלוקת נושאי לימוד לפי ימים 

 שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה 

 למידה

 ושאום עיקרי החומר הלימודי בכל נסיכ 

 מר נלמד קודם טרם למידת חומר חדשחזרה על חו 

  ריאת סיכום החומר יום לפני המבחןק 

 מענה על שאלות חזרה 
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מומלץ להזכיר לתלמידים את השלבים בהכנה לקראת מבחן בהמשך השנה  :למורה 

ולבדוק עמם מספר ימים מראש האם החלו ללמוד למבחן, האם הם צריכים סיוע בחלוקת החומר, 

 עזרה בתרגולים למבחן וכיו"ב.

. עסקנו בארגון הסביבה הלימודית בבית הספר "היום סיימנו את הנושא של התארגנות וניהול זמן

ובבית, כתבנו לו"ז שבועי וכרטיסיית ניווט להתארגנות לקראת מבחן. במפגש הבא נתחיל לעסוק 

 בויסות רגשי."

 ההתארגנות מיומנויות יישום/ברכישה מתקשים הם כי שנראה תלמידיםל לב שימי :למורה

 כי ויתכן המיומנויות של אישי לתרגול זקוקים כאלו תלמידיםיתכן ו. שנלמדו ביחידה הזמן וניהול

 התלמידים את עודדי.  ל.י.א לתכנית מעבר שהינו טיפול שדורשת ארגון בעיית עם מתמודדים הם

 לשתף מומלץ, נמשך והקושי במידה .ההתקדמות אחר מעקב עמם ובצעי אלייך לפנות המתקשים

 .תלמידייע לכים שיכולות לסרד עלעמם  ולחשוב התלמיד הורי את
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 אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן – 3לנושא נספחים 

 להדפסה ריקה ניווט כרטיסיית: 1נספח מס' 

 

 שעות מערכת לכרטיסיית דוגמא: 2' מס נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציוד לבית הספר

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

       שעת אפס

       1שיעור 

       2שיעור 

       3שיעור 

       4שיעור 

       5שיעור 

       6יעור ש

       7שיעור 
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 להורים מכתב: 3' מס נספח

 

 תאריך: ______________

 אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

 התארגנות נושאב חודשיים הקרוביםב נעסוקבכיתתנו,  (ל.י.א) הצליחלכול יני א תכניתבמסגרת 

 ויחסים רוח מצב, למידה – ל.י.א משולש לבין וארגון סדר בין קשרהתלמידים יעסקו ב .זמן וניהול

בהקשר זה יהיה עליהם לצלם . ובבית בכיתה הלימודי המרחב בסידור בנוסף, הם יעסקו. בינאישיים

לימודים בבית כפי שהיא נראת לפני שהם למדו את נושא הארגון ואחר כך שוב, אחרי את סביבת ה

שלמדו איך לארגן סביבה לימודית מתאימה. נשמח אם תאפשרו להם לצלם זאת ולשתף את 

בחיינו, וילמדו על התארגנות  הזמן משמעות הבנת תוך זמנים לוח הכיתה. בנוסף הם ילמדו לבנות

למבחן. יכול להיות שעל מנת לבנות את לוח הזמנים היומי והשבוע  הלמידה וניהול זמן כחלק משלבי

 הם יפנו אליכם לקבלת עזרה.

הלמידה תלווה בשימוש בכלי עזר הנקרא 'כרטיס ניווט'. כרטיס ניווט כולל שלבי עבודה בתחומים 

 הרלוונטיים, והוא משמש תומך זיכרון וארגון עד להפנמה של התלמיד.

 יס ניווט:להלן דוגמא לכרט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלבים בהכנה למבחן

 תכנון לו"ז למידה

 כתיבת תאריך המבחן 

 כתיבת חומר המבחן 

 חלוקת נושאי לימוד לפי ימים 

 שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה 

 למידה

 ום עיקרי החומר הלימודי בכל נושאסיכ 

 מר נלמד קודם טרם למידת חומר חדשחזרה על חו 

  החומר יום לפני המבחן ריאת סיכוםק 

 מענה על שאלות חזרה 
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 בנושא לעצמם הציבו שהתלמידים המטרותכמו כן, במהלך החודשיים האחרונים חזרנו ובדקנו את 

 נושא איך. במהלך הנושא הנוכחי נבדוק לוא מטרות השגת לקראת התקדמותם את, הקודם

 .המטרות בקידום לסייע עשוי הזמן וניהול ההתארגנות

 טיפ להורים:

חשוב שילדכם יבחר את פינת הלמידה הטובה עבורו, זו שבה  - תיתסביבת הלמידה הבי (1

הוא מרגיש כי רמת הריכוז שלו היא הטובה ביותר. מומלץ להקפיד שזו תהיה פינת הלמידה 

 הקבועה שלו. 

מומלץ להתארגן מראש לקראת היומיום ולקראת אירועים שונים. כך יפחת  -התארגנות (2

סיכוי שתשכחו משהו. למשל, לארגן את הילקוט הלחץ של "הרגע האחרון", וכך יפחת ה

 ת.בערב שלפני, שעה קבועה מראש להכנת שיעורי הבי

מומלץ על ניהול לו"ז שבועי ואף חודשי, ובו "עוגנים" שסביבם משבצים  -ניהול זמן (3

 פעילויות לא קבועות. למשל, חוגים, ארוחות, זמני שינה...

 

 !שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך

 

 תודה,

 .מחנכת הכיתה
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 "זלו תבנית : 4נספח מס' 

 
 שעה

 

 יום ______________

 מידת דיוק בהקצבת הזמן

 -דייקתי, ירוק-)צהוב

-סיימתי אחרי הזמן, כחול

 סיימתי לפני הזמן(

6:30   

7:00   

7:30   

8:00   

8:30 
 

 בית ספר

 

12:30 
 

13:00 
 

13:30 
 

14:00   

14:30   

15:00   

15:30   

16:00   

16:30   

17:00   

17:30   

18:00   

18:30   

19:00   

19:30   

20:00   

21:00  
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 שבועי ז"לו טבלת: 5' מס נספח

 טבלת לו"ז שבועי

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

6:30        

7:00        

7:30        

8:00        

8:30  

 בית ספר

  

12:30   

13:00   

13:30   

14:00        

14:30        

15:00        

15:30        

16:00        

16:30        

17:00        

17:30        

18:00        

18:30        

19:00        

19:30        

20:00        

21:00        
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 למבחן בהכנה שלבים כרטיסיית :6' מס נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלבים בהכנה למבחן

 תכנון לו"ז למידה

 כתיבת תאריך המבחן 

 כתיבת חומר המבחן 

 חלוקת נושאי לימוד לפי ימים 

 שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה 

 למידה

 סיכום עיקרי החומר הלימודי בכל נושא 

  חזרה על חומר נלמד קודם טרם למידת חומר
 דשח

  קריאת סיכום החומר יום לפני המבחן 

 מענה על שאלות חזרה 

 

 

 

 


