קבוצתי לכיתות ה'-ו'
פרוטוקול זה מיועד לשימוש פנימי בלבד במסגרת תכנית א.י.ל ומוגן בזכויות יוצרים.
אין להעבירו לגורמים אחרים ,או לעשות שימוש בו או בחלקים ממנו ,ללא קבלת אישור מהגופים השותפים בתכנית.
לבירור ניתן לפנות לד"ר דפנה קופלמן-רובין daphnekr@idc.ac.il

תודות:
פרוטוקול זה נכתב ע"י:
ד"ר דפנה קופלמן-רובין ,עדי לב ,ליאת בן אוריאל מעוז ,ונועה וייס

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) פותחה מתוך רצון לבנות מודל עבודה כוללני המתאים לילדים,
מתבגרים ,הורים ,אנשי חינוך ואנשי טיפול המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב .את
התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין .מתוך הניסיון שהצטבר בשנות העבודה במרפאה
ללקויות למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,ומתוך המחקר ,התפתחה ההבנה כי יש
לבסס את מודל העבודה על מס' צירים מרכזיים :א .התייחסות אינטגרטיבית לקשר ההדדי בין
היבטים רגשיים להיבטים לימודיים .ב .מיקוד בהקניית מיומנויות הבונות גורמי הגנה וחוסן
המקדמים התפתחות טובה לאורך מעגל החיים .ג .חשיבותו וכוחו של קשר בינאישי .ד .יש לבסס
את מודל העבודה על מחקר.
בנוסף לצירים תיאורטיים-קליניים אלו ,התפיסה שהנחתה את פיתוח התכנית הינה שכדי להוביל
שינוי משמעותי ,יש לגייס לצורך התהליך את הגופים המרכזיים הפועלים בתחום .מתוך תפיסה
זו נעשתה פנייה לאגף לקויות למידה וקשב ,שפ"י ,משרד החינוך ,לקרן למפעלים מיוחדים באגף
הקרנות של המוסד לביטוח לאומי ,לעיריות ולרשויות מקומיות .גופים אלו והאנשים העומדים
בראשם ,הפכו לשותפים מלאים וקידמו את ההבנה אודות צרכי מערכת החינוך וכיצד ניתן לפתח
את מודל העבודה באופן אקולוגי ובר-קיימא ,התואם צרכים של מגזרים שונים בחברה
הישראלית.
בשלב הראשון נבנה מודל לעבודה פרטנית ולעבודה מערכתית-בית ספרית ,לתלמידי חט"ב
המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב .בהמשך ,מתוך המשוב שעלה מאנשי החינוך
ומהמשפחות ,וממצאי המחקר המלווה את התכנית ,התפתחה ההבנה כי הבסיס התיאורטי
ותרגומו היישומי ,מתאימים לכלל התלמידים ולא רק לאלו המתמודדים עם לקויות למידה
וקשב .מתוך כך תכנית א.י.ל התפתחה לתכנית מניעה והתערבות ,לכלל התלמידים ,מכתה א'-ט'.
תודות לאנשים הרבים שנתנו בנו אמון ,הצטרפו ונהיו שותפים:
אלפי התלמידים וההורים ,ומאות אנשי החינוך שהשתתפו ועדיין משתתפים בתכנית א.י.ל.
השותפים לפיתוח הראשוני של תכנית א.י.ל בשלב הפיילוט:
ד"ר יהודית אל-דור  -לשעבר ,מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב ,שפ"י ,משרד החינוך
גב' טניה ליף וגב' שרית מוראי  -הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי
ד"ר אבי בנבנישתי – לשעבר ,מנהל תיכון עירוני ט' ת"א
פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,ופרופ' מריו מיקולינסר המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' מיכל אל-יגון ,אוניברסיטת תל-אביב

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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פרופ' אלן אפטר ,גב' הילה ארג'נטרו וצוות המרפאה ללקויות למידה וקשב במרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל
השותפים שהצטרפו בשלב ההטמעה:
גב' דני ז'ורנו – מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב ,שפ"י ,משרד החינוך
גב' ליאורה גשרי רוזנסקי – לשעבר ,מנהלת ארצית של תכנית א.י.ל
צוות מנהלות תהליך תכנית א.י.ל (לפי סדר א-ב) :גב' ליאת בן אוריאל מעוז ,גב' אפרת דביר ,ד"ר
בשמת טובין ,גב' בתיה כהן פלוטקין ,גב' איילת כהן גוברין ,גב' עדי לב ,גב' הילה קסל ,גב' יעל
שביט ז"ל.
ריכוז התכנית והמחקר – גב' נועה וייס ,גב' רומי אור ,גב' שחר דבש
מובילי החינוך בערים ,מפקחים מטעם משרד החינוך ,מנהלי חט"ב והצוותים החינוכיים
בערים:
אור עקיבא ,אור יהודה ,בת-ים ,נשר ,קריית ים ,דליית אל כרמל ועוספיא
תודה מיוחדת לעיר הרצליה אשר אימצה את תכנית א.י.ל כמודל לכלל התלמידים בכתות א-ט!
ראש העירייה – מר משה פדלון
סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך – גב' איה פרישקולניק
סמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה (לשעבר) – ד"ר אבי בנבנישתי
מנהלת המחלקה לבתי ספר יסודיים– גב' יעל יוסף חקון
מנהל המחלקה לחינוך על-יסודי – ד"ר יעקב נחום
מפקחות משרד החינוך  -גב' רבקה אינגביר ,גב' סיגל פתאל ,גב' שלומית ברק ,גב' מירית שפירא
מנהלי ומורי חט"ב וביה"ס היסודיים בעיר
שותפי המחקר:
קרן עזריאלי התומכת במחקרי היחידה ללקויות למידה וקשב
פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' מיכל אל-יגון ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' לורה מפסן ,אוניברסיטת קולומביה ,ניו-יורק
פרופ' אלן אפטר ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
פרופ' מריו מיקולינסר ,המרכז הבינתחומי הרצליה

משרד החינוך
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תוכן עניינים
עמוד

נושא

מבוא
רקע על לקויות למידה והפרעות קשב בילדים ונוער ורקע על תכנית א.י.ל

5

דגשים לעבודה עם פרוטוקול תכנית א.י.ל

10

עבודה עם ההורים

12

נספחים

15

נושא מס'  - 1מפגש פתיחה וחוזה קבוצתי

17

נספחים לנושא מס' 1

22

נושא מס'  - 2מודעות עצמית

25

נספחים לנושא מס' 2

29

נושא מס'  - 3מהי הצלחה? והצבת מטרות

32

נספחים לנושא מס' 3

38

נושא מס'  - 4ויסות רגשי

40

נספחים לנושא מס' 4

49

נושא מס'  - 5זיהוי סגנון למידה

58

נספחים לנושא מס' 5

63

נושא מס'  - 6הערכת זמן ותכנון

66

נספחים לנושא מס' 6

73

נושא מס'  - 7יחסים בינאישיים

78

נספחים לנושא מס' 7

83

נושא מס'  - 8סינגור עצמי

84

נספחים לנושא מס' 8

88

נושא מס'  - 9פגישת סיום

90

נספחים לנושא מס' 9

95

פורמט לסיכום מפגש

99

ההמשגה של משולש א.י.ל ונושא הויסות הרגשי ,פותחו במסגרת העבודה על
פרוטוקול Interpersonal Psychotherapy for Adolescents with Learning
)Disabilities (IPT-A-LD
הנבנה ע"י פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,ד"ר דפנה קופלמן-רובין ,הילה ארג'נטרו ופרופ' לורה מפסון.
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לקויות למידה והפרעות קשב בילדים ונוער
לקויות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים
משמעותיים ברכישת יכולת הקשבה ,דיבור ,קריאה ,כתיבה ,המשגה ו/או יכולות מתמטיות
ובשימוש (תואם גיל) בהם .הפרעות אלה הן פנימיות ,ומניחים שהן נובעות מדיס-פונקציה
במערכת העצבים המרכזית .לקויות למידה יכולות להתגלות לאורך מעגל החיים .אף שלקות
למידה יכולה להתרחש בו-זמנית עם תנאים מגבילים נוספים (פגיעה חושית ,הפרעות רגשיות ,או
סביבתיות וכו') ,היא אינה תוצאה ישירה של תנאים אלו )American Psychiatric Association,
.)2013
לפי ה ,DSM-5-ההגדרה של הפרעת למידה ספציפית שואפת לשלב שימוש ובחינה קלינית לצד
אישוש מדעי ומחקרי ,תוך מתן דגש על המימד ההתפתחותי .לפיכך ,הופחתו הקטגוריות שלא
עמדו במחקר כקטגוריות מובחנות .האבחנה כוללת התייחסות לגורמים הפוגעים בהישגים
הלימודיים ,תוך התייחסות ל 4-קריטריונים דיאגנוסטיים:
 .1קושי בלמידה ובשימוש כישורי למידה במשך  6חודשים לפחות ,למרות מתן
התערבויות וטיפולים בבעיה.
 .2מדידה/טווח של מאפייני הבעיה  -התחום הפגוע הוא באופן מהותי וכמותי מתחת
למצופה על פי הגיל הכרונולוגי ,גורם להפרעה בתפקוד הלימודי והתעסוקתי או
בפעילויות יום יומיות.
 .3גיל הופעת הסימפטומים  -קשיי הלמידה מתחילים בשנות הלימודים בבית הספר ,אך
ייתכן שמלוא היקפם לא יבוא לביטוי עד המפגש עם דרישות לכישורים אקדמאיים
שעולים על משאביו המוגבלים של היחיד.
 .4לא ניתן להסביר קשיים אלו בלמידה על ידי לקויות אינטלקטואליות ,איחור
התפתחותי גלובלי ,קשיים בשמעיה ובראיה ,מצוקה פסיכוסוציאלית ,העדר
מיומנויות בשפת הלמידה או הוראה לא מספקת.
מרכיב חומרת הלקות מתייחס למידת התמיכה החינוכית/טיפולית הנדרשת לפרט ,על מנת שיוכל
ללמוד ולתפקד כבני גילו.


רמה  – Mild :1הפרט יכול לתפקד ולפצות על הקשיים בעזרת ההתאמות והתמיכה
שמקבל ,בעיקר בתקופת הלימודים בבית הספר.



רמה  – Moderate :2קשיים בולטים במיומנויות למידה בתחום אחד או שניים ,כך
שהפרט עשוי שלא להגיע לתפקוד מיומן ללא הוראה מתקנת מקצועית ואינטנסיבית,
במשך שנות הלימודים בביה"ס.



רמה  – Serve :3לפרט קשיים חמורים במיומנויות הלמידה והם משפיעים על מספר
תחומי למידה בעוצמה הגורמת לכך שהפרט בסבירות נמוכה ילמד את המיומנויות ללא
הוראה יחידנית ,מתמשכת ואינטנסיבית ,ברוב שנות ביה"ס.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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הקומורבידיות הנפוצה של לקויות למידה הנה הפרעת קשב .הפרעת קשב מוגדרת כהפרעה
התפתחותית הנובעת מדיס פונקציה במערכת העצבים המרכזית .כ 12%-14%-מהילדים עם
לקויות למידה סובלים גם מהפרעת קשב ובקרב הילדים המאובחנים עם הפרעת קשב ל 25%-
 40%גם קשיים משמעותיים בקריאה.
מספר התלמידים המתמודדים עם קשיי למידה וקשב עולה באופן עקבי לאורך השנים ,בארץ
ובעולם .חלק מאותם תלמידים מאובחנים בהמשך עם לקויות למידה והפרעות קשב .מצב זה
מכניס תלמידים אלו לקבוצת סיכון לפיתוח בעיות פסיכיאטריות (כגון דיכאון ,וחרדה); בעיות
חברתיות (דחייה חברתית ,בריונות ,בעיות התנהגות ובדידות); קושי בפיתוח תחושת שייכות
לבית הספר ודימוי עצמי חיובי כתלמידים (גורם סיכון חמור לנשירה סמויה וגלויה מבית הספר).
בעיות אלה פוגעות בהתפתחות בני הנוער וביכולתם לרכוש השכלה ומקצוע .עם זאת ,ידוע כי
תהליך אבחון וטיפול נכון עשויי להביא לשינוי משמעותי במסלול החיים ולקדם את בני הנוער
להתפתחות מוצלחת הן מבחינה לימודית-תעסוקתית והן מבחינה רגשית.
עד היום רב התכניות המיועדות לתלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב התמקדו בעיקר
בכישורים הקוגניטיביים-אקדמיים .יש מעט תכניות המתמקדות בהיבטים רגשיים-חברתיים ,אך
קיים מחסור בתכניות מבו ססות מחקר המשלבות באופן אינטגרלי את ההיבטים הקוגניטיביים-
אקדמיים וההיבטים הרגשיים-חברתיים .בנוסף ,קיים מחסור בתכניות ,מבוססות מחקר,
המתבצעות בביה"ס ,בסביבה המוכרת והטבעית של התלמיד קרי :בכיתת האם שלו ובהנחיית
מחנכת הכתה.

על מחסור זה באה לענות תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח)
תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) הינה תכנית מבוססת מחקר שמטרתה קידום הצלחה לימודית,
רגשית וחברתית של תלמידים מכיתה א' עד כיתה ט' .מטרות ומודל העבודה של התכנית משתנים
בהתאם לקבוצת גיל ולשלב ההתפתחותי של התלמידים ,ומשלבת גם הכשרה של מחנכת הכיתה
לעבודה עם כלל התלמידים כתכנית מניעה וגם הכשרה של הצוות החינוכי להתערבות במסגרת
פרטנית-קבוצתית לתלמידים עם לקויות למידה/הפרעות קשב .לאורך כל הרצף הגילאי ,הצוות
החינוכי מוכשר גם לביצוע תהליך מעקב אחר הפנמת המיומנויות הנלמדות במסגרת התכנית
וביצוע תהליך איתור של תלמידים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו ,על בסיס
מודל  RTIמודל "התגובה להתערבות ( .)Response to Interventionתהליך זה של הערכה
שיטתית ומתמשכת מאפשר קבלת מידע רב על התלמידים ,זיהוי של התלמידים המציגים קשיים,
הסבת תשומת לב ההורים ועבודה עם תלמידים אלו בפורמט קבוצתי מצומצם.
בכתות א'-ב' ,עם הכניסה לבית הספר ,התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות
שיתמכו בתהליך ההסתגלות אל המסגרת הבית ספרית ויקדמו מוכנות ללמידה והתפתחות
לתפקוד תלמידאי עצמאי.
בכתות ג'-ד' ,התכנית מתמקדת בחיזוק היכולת ללמוד מתוך מודעות עצמית לסגנון הלמידה
האישי ,חיזוק אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן ,ויסות רגשי ,הפעלת פיקוח ובקרה בתהליכי
הלמידה וניהול תקשורת בינאישית יעילה.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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בכתות ה'-ו' ,התכנית מתמקדת בתלמידים שאותרו עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב
ועובדת עמם באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק מיומנויות רגשיות-חברתיות-לימודיות שיסייעו
להן להתמודד טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם
המעבר הצפוי לחט"ב.
ב כתות ז' ,עם הכניסה לחט"ב ,התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות שיתמכו
בתהליך ההסתגלות של כלל התלמידים לחט"ב .התכנית מקנה מיומנויות לקידום תפקוד עצמאי
כתלמיד והשתלבות חברתית .הצוות החינוכי מקיים מעקב אחר תפקוד התלמידים ומאתר
תלמידים שיוכלו להפיק תועלת מעבודה קבוצתית אינטנסיבית במהלך כתות ח'-ט'.
בכתות ח'-ט' ,התכנית מתמקדת בתלמידים המתמודדים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב
ועובדת עמם באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק מיומנויות רגשיות-חברתיות-לימודיות שיסייעו להן
להתמודד טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם
המעבר הצפוי לתיכון.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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גורמי החוסן בקרב בעלי לקויות למידה ו/או קשיים בלמידה
בשנים האחרונות החל להתפתח מחקר שמנסה להבין מהם המאפיינים שתורמים להצלחה.
ממחקר אורך שעקב במשך  20שנה אחר ילדים שאובחנו עם לקויות למידה ו/או קשיים בלמידה
נמצא שכמחצית מהם מצליחים מאוד בחייהם כמבוגרים .המחקר ניסה להבין מהם המאפיינים
של מצליחנים אלו .המאפיינים שנמצאו הם:
א .מודעות עצמית – היכולת שלי להכיר את עצמי ,לדעת במה אני חזק ובמה אני חלש .היכולת
שלי להכיר את לקויות הלמידה שלי ולדעת על אילו תחומים בחיים הן משפיעות ועל אילו לא.
ב .יוזמה ועמדה פעילה – המידה בה הילד מעורב בחיי החברה בביה"ס ובקהילה .המעורבות
וההשתתפות באירועים ותהליכים חברתיים תורמת לתחושה של שליטה בחיים וכי ביכולתו של
הפרט להשפיע ולהוביל שינויים בחייו.
ג .התמדה – היכולת להמשיך ולחתור למטרה גם כאשר נתקלים בקשיים ובתסכול ,ומצד שני
היכולת לוותר ולשנות אסטרטגיה כאשר חשים תקועים.
ד .הצבת מטרות – היכולת להציב לעצמי מטרות לטווח הארוך ,הבינוני והקצר .היכולת להגדיר
את המטרות באופן ברור וריאלי ולשנות אותן בהתאם לסביבה ולשינויים.
ה .התמודדות רגשית – היכולת להתמודד עם תסכול ולחץ ,להרגיע את עצמי ולשמור על חשיבה
חיובית ואופטימיות.
ו .מערכות תמיכה – היכולת להיעזר במשפחה ,בחברים ובמורים ,להסביר להם למה אני זקוק
ולהצליח להעביר זאת כך שיבינו ויספקו את הפיתרון הנדרש (סנגור עצמי).
ז .תקשורת וקשרים חברתיים – היכולת לנהל תקשורת בין אישית יעילה ולהיות בקשר טוב עם
חברים ובני משפחה.
ח .חשיבה חיובית – התעמקות ב"מה עובד" במקום ב"מה לא עובד".
גורמים אלו נמצאו כמשפיעים יותר ממאפיינים אחרים כמו  IQאו מעמד סוציו-אקונומי.

תוצאות המחקרים המלווים את תכנית א.י.ל ( ;Kopelman-Rubin, 2016בתמיכת קרן עזריאלי):
בקרב תלמידי ביה"ס יסודיים (כיתות ד'-ה') שהשתתפו בתכנית א.י.ל במשך שנתיים (לעומת
תלמידים מבי"ס בהם התכנית לא פעלה) נמצא כי:
 חלה עליה מובהקת באמפתיה (יכולת להבין את הזולת) ובאסרטיביות (התנהלות
בינאישית יעילה עם ילדים ומבוגרים).
 חלה ירידה בבריונות מילולית (הצקות ,קללות ,הקנטות) ,בבריונות פיזית (דחיפות,
בעיטות) ,ברמות חרדה וברמות מתח.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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בקרב תלמידים חטיבות ביניים (כיתה ח') שאובחנו עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב
( ,)SLD/ADHDוהשתתפו בתכנית א.י.ל במשך שנה ,נמצא כי:


חלה עליה במיומנויות בינאישיות ,שיפור במצב הרוח (חרדה ודיכאון)



חלה ירידה בבעיות התנהגות ובמעורבות במעשי בריונות



תלמידים שלא השתתפו בתכנית ,הראו החמרה בתפקוד בפרמטרים אלו לאורך
שנה"ל.

בנוסף ,הצוותים החינוכיים שהפעילו את התכנית גם ביסודי וגם בחטיבות הביניים דיווחו על
שביעות רצון גבוהה מהתכנית!

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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פרוטוקול תכנית א.י.ל
הפרוטוקול בנוי באופן המפרט לחונך את מהלך העבודה עבור כל אחד מהנושאים .מבנה תיאור
הנושאים השונים בפרוטוקול הנוכחי זהה וכולל את החלקים הבאים:
 .1כותרת המציגה את הנושא.
 .2תקציר נושא.
 .3מס' המפגשים.
 .4מטרות הנושא.
 .5מבנה המפגש.
 .6חזרה על הנלמד במפגשים הקודמים.
 .7הקניה של נושא.
 .8תרגול.
 .9סיכום המפגש.

מקרא:

משך הנושא – כמה מפגשים יוקדשו לנושא זה

מטרות הנושא
נספחים  -מסמן לחונך כי לחלק זה קיים נספח ,תוך ציון מספר הנספח .נספחים מצורפים
בסוף כל נושא .לעיתים הנספחים מיועדים למורה ולעיתים יש לשכפל אותם לשימוש כלל
התלמידים.
למורה – חלק זה מרחיב על הרציונאל העומד מאחורי הפעילויות והתכנים המועברים
במפגש ומכווין את המורה לפעולות שיש לבצע בעת הקניית התוכן.

סרטון – חלק זה מסמן למורה שעליה להציג סרטון לכיתה .יצורף הקישור לסרטון
ויפורטו ההסברים הנלווים.
סיכום – חלק זה מפרט את דברי המורה בעת סיכום הנושא.

מבנה המפגש – חלק זה מפרט את סדר המפגש ונושא המפגש .יש לכתוב את מבנה זה
על הלוח בתחילת המפגש ולהציגו בפני התלמידים ככלי עזר שמסייע להתמצאות לאורך המפגש.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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דיון – חלק זה מסמן למורה שיש לערוך דיון .יפורטו נושאי הדיון והשאלות שיש לעלות.
סוגי הכתב" :כתב נטוי ,מודגש ועם גרשיים" מעיד על כך שאלו דברים שהחונך אומר לתלמידים.
כאשר הכתב הוא רגיל ,אך מופיע קו מתחת למילה לחונך – המשמעות היא שהמסר מופנה לחונך
בלבד.
בסיום כל נושא יוצג הטקסט הבא -

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.

כתזכורת לחונך לשלוח דיווח על מהלך הפגישה לפסיכולוגית המדריכה .פורמט לסיכום מפגש
נמצא בעמוד .98

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
11

עבודה עם ההורים

תקציר נושא :לאורך החונכות ,יפגשו הסטודנטים פעמיים עם הורי כל ילד מהקבוצה ,נציג צוות ביה"ס
והילד עצמו .מפגש  1מתקיים בתחילת החונכות .מטרת המפגש הינה להציג את תכנית החונכות להורים
ולילד ,תוך הצגת הסיבות לבחירתו לקבוצת החונכות .יש לציין במפגש זה את מועדי המפגשים וחשיבות
הנוכחות בהם .מפגש  2מתקיים בסיום החונכות .מטרת המפגש הנה עריכת סיכום של הנושאים עליהם
עבדה הקבוצה ,תוך חיבור למקומות החוזק והקושי של הילד ומתן המלצות להמשך

משך נושא 2 :מפגשים.

מטרות:
 .1הסבר על מטרת המפגש בהתאם למיקומו לאורך החונכות.
 .2היכרות/שיתוף בתכנים אליהם נחשף הנער/ה במהלך החונכות.
 .3חיזוק החיבור בין החונכות ,ביה"ס וההורים.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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עבודה עם ההורים | מפגש 1

מבנה המפגש
הצגת החונכות :מטרות ,נושאים ,דרכי עבודה.
הצגת השיקולים לבחירת הילד לחונכות -יעשה על ידי המחנך /יועצת.
הצגת הסטינג של מפגשי הקבוצה ומפגשי ההורים.
ווידוא חתימת ההורים על הסכמה לחונכות.

לחונך:
הפגישה תתמקד בהצגת החונכות ,המטרות והנושאים עליהם יעבדו במפגשים .ניתן להגיע עם
הפרוטוקול ולשתף את ההורים במבנה של המפגשים ובשמות הנושאים .כמו כן ,חשוב כי במפגש
זה המורה יציג את השיקולים לבחירת הילד לחונכות .בהמשך ,יוצג מערך המפגשים עם התלמיד
(יום ,שעה ,על חשבון איזה שיעור) ומפגשי ההורים .חשוב כי יושם דגש על כך שלא מדובר בעזרה
בחומר הלימודי שנלמד בכיתה אלא עבודה על מיומנויות .בסיום ,יש לוודא כי ההורים חתמו על
הסכמה לחונכות ועל ויתור סודיות (אם אין ההורים מעוניינים לחתום על ויתור סודיות אין זה
הדבר שולל את השתתפותו של הילד בקבוצה).

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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עבודה עם ההורים | מפגש 2

מבנה המפגש
החונך סוקר את הנושאים אליהם נחשף התלמיד לאורך כל החונכות.
החונך בשיתוף המורה מעודדים דיון בו ההורים מציינים מקרים בהם הנער השתמש
במיומנויות שרכש.
החונך בשילוב המורה מפתחים דיון עם ההורים והילד לגבי הדרכים בהן הם יכולים
לסייע לתלמיד לתרגל ולחזק את המיומנות שרכש בהמשך הלימודים.

לחונך :מטרת פגישה זו היא סיכום התהליך שעבר התלמיד במהלך החונכות.

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.

בעמוד הבא:

נספחים לנושא עבודה עם ההורים

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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משרד החינוך

להורי _______________שלום רב,
בשנות הלימודים הנוכחית ממשיכה לפעול בבית הספר תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) המיועדת לקידום
תפקוד לימודי ,רגשי וחברתי של תלמידים .התכנית בנוייה בהתאם לרצף ההתפתחותי ומותאמת לכיתות
א'-ו'.
לשם כך ,מורי ביה"ס עוברים השתלמות ,הדרכה וליווי המקנים להם כלים לביסוס הרגלי למידה,
מיומנויות התארגנות ,מיומנויות חברתיות ובינאישיות יעילות בקרב התלמידים.
בנוסף ,לתלמידי כיתות ה-ו ,מתאפשרת חונכות קבוצתית ,המיועדת לעבודה עם ילדים שאובחנו כבעלי
לקויות למידה או/ו הפרעת קשב וריכוז .או תלמידים אשר עולה צורך בחיזוק התפקודים הניהוליים.
החונכות תינתן על ידי סטודנטים/יות הלומדים ,בשנה ג' תואר ראשון ,בחוג לפסיכולוגיה "במרכז
הבינתחומי הרצליה" ותלווה בהדרכה קבועה על ידי פסיכולוגית חינוכית מומחית "מהיחידה ללקויות
למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי".
החונכות מבוססת על פרוטוקול ייעוצי מתוך תכנית "א.י.ל" (אני יכול להצליח) .מטרת התכנית במסגרת
ביה"ס היסודיים היא לפתח מיומנויות שמטרתן לחזק את תחומי החוסן של תלמידים במטרה לקדם
תפקודי למידה .תכנית א.י.ל הינה תכנית מבוססת מחקר.
מטרת החונכות היא לסייע בפיתוח כישורים ומיומנויות אשר נמצאו כמשמעותיים לשיפור התפקוד של
הילד עם לקות הלמידה ,או קשיים בהתמודדות עם הלמידה .הקניית מיומנויות לשיפור תפקודים
ניהוליים (סדר וארגון ,תכנון ,ניהול זמן ועוד) העלאת המודעות העצמית תוך מיקוד בגורמי החוסן
המקדמים הצלחה ,פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית יעילה וויסות רגשי .חשוב לציין כי אין מדובר
בתמיכה לימודית.
מסגרת החונכות כוללת  15מפגשים קבוצתיים ( 3 -4ילדים) במהלך יום הלימודים ,אחת לשבוע ולמשך
שיעור אחד .בכל פגישה יבחר נושא מרכזי עליו יעבדו באופן חווייתי ומעשיר.
בטרם תתחיל החונכות תתקיים בבית הספר פגישה אישית בין הילד ומשפחתו ובין החונך ונציג מצוות
ביה"ס .כמ כן ,לקראת סיום מפגשי הקבוצה יתקיים מפגש בין המשפחה ,החונך ונציג בית הספר.
בכדי שבנכם/בתכם יוכל להשתתף בתכנית החונכות ,יש צורך בחתימה על הסכמה לחונכות במסמך
המצורף .בנוסף ,בכדי שהתכנים יותאמו לקשיים הספציפיים של ילדי הקבוצה חשובה העברת
האינפורמציה מבית הספר והמידע האבחוני אודות בנכם /בתכם .בהתאם מצורף ויתור סודיות עבור
החונך למידע זה.
מידע על היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ניתן למצוא בכתובתhttp://www.ildadhd.idc.ac.il :
בברכה,
מחנכת הכתה
_______________

יועצת בית הספר
_________________

מנהלת בית הספר
______________

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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הסכמה להשתתפות בחונכות

אנו ההורים של ________________ ת.ז ,_______________ .מביעים את
הסכמתנו שבנינו /בתנו י/תשתתף בקבוצת חונכות במהלך יום הלימודים בבית
הספר______________ :
שם האם:

שם האב:

ת.ז.

ת.ז:.

חתימה:

חתימה:

תאריך חתימה:

ויתור סודיות
אני הח"מ נותן בזה רשות לצוות בית הספר ________  ,למסור מידע לימודי
ואבחוני אודות בני /בתי ____________________ת.ז_________________ .
לידי הסטונדט החונך והפסיכולוגית המלווה מהמרכז הבינתחומי הרצליה.

תאריך __________ שם האב__________ חתימת האב _________________

תאריך __________ שם האם__________ חתימת האם ________________
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מספר 1

פתיחה וגיבוש חוזה
קבוצתי

תקציר נושא :נושא זה עוסק בהסבר על מהות התכנית ,בתוך כך הסבר על משולש איל ובניית חוזה
קבוצתי תוך הדגשת חשיבותו.
משך נושא 2 :מפגשים

מטרות:
 .1הצגת מטרות העל והחיבור האישי.
 .2הסבר על מבנה הפגישות.
 .3הגדרה ותיאום ציפיות ברמה הקבוצתית.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
 .4בניית חוזה קבוצתי.
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נושא מס'  :1פתיחה וגיבוש חוזה קבוצתי
מבנה המפגש






היכרות והסבר לגביי מפגשי א.י.ל
שיתוף תחושות התלמידים
פעילות – להיות חלק מקבוצה
הסבר לגבי משולש א.י.ל
פעילות לתיאום ציפיות ובניית חוזה קבוצתי

החונך מציג באופן כללי את מטרות הקבוצה ובהמשך יזמין את המשתתפים להתייחס באופן אישי
למטרה המוצגת.

"היום נתחיל בסדרה של מפגשים בהם תלמדו להכיר טוב יותר את עצמכם ,את הרגשות שלכם
ואת ההתנהלות שלכם כתלמידים וכילדים .נלמד מיומנויות/שיטות שונות שיעזרו לנו להכיר
טוב יותר את עצמנו ובעזרתן להתמודד בצורה טובה יותר בתחום הלימודי ,החברתי והרגשי.
לאחר שתלמדו את המיומנויות הללו ,תוכלו ליישם אותן בשיעורים בכיתה ,במבחנים וגם מחוץ
לבית הספר .את המפגשים שלנו נתחיל בכל פעם בסבב ,בו נברר איך עבר השבוע מהפגישה
האחרונה ,והאם הרגשתם בשבוע האחרון שאתם מתמודדים טוב יותר ומשתמשים בכלים
שלמדנו והתנסנו בהם .בהמשך המפגש נתייחס ונלמד מיומנויות שונות כמו היכולת שלי להכיר
את החוזקות והקשיים שלי ,להציב מטרות אישיות ,לקבל החלטות טוב יותר ולהתנהל עם
חברים /מורים /הורים בצורה יעילה וטובה יותר.
המפגשים יתקיימו אחת לשבוע ,ביום __ בשעה ה__________ למשך  15מפגשים.

היום מאחר וזהו המפגש הראשון ,נעשה סבב קצת שונה .כל משתתף בתורו ישתף בחוויה
נעימה/מעצימה/מפתיעה שהייתה לו בבית הספר מתחילת השנה".
*ניתן להניח במרכז קערה עם דבר מתיקה ,וכל משתתף ייקח לפני/אחרי שישתף.

לפני שנתחיל להתייחס לנושאים השונים ,חשוב שנברר איך כל אחד מכם מרגיש להיות חלק
מהקבוצה הזאת".
יש להשתמש בנספח מספר .1

בחרו תמונה(נספח  )1שמייצגת את מה שכל אחד מכם מרגיש בכניסה לקבוצה/ביחס לנושא או
למטרות שצוינו (ניתן לבחור אחד מהנושאים ולהתייחס אליו בשאלה).
כל משתתף יסביר את בחירתו בסבב.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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בתום הסבב יש לערוך איסוף של כל החוויות :הקבוצה/הנושא/המטרות יכולים לעורר הרבה
רגשות :תקווה ,ייאוש ,פחד ,צפייה ,עומס וכו' .בכל אחד מכם הנושא יכול לעורר רגש אחר,
אולם גם בתוך כל אחד מאתנו יכולים להתעורר מספר רגשות שונים ,כך שאפשר לחוש מחד
התרגשות וצפייה ומאידך חשש ,לחץ וכו'.
לחונך :בסיום הפעילות יש להתייחס גם לעבודה בקבוצה .מאחר והמפגשים הנם
קבוצתיים ,חשוב לעורר את המודעות לכוחה של הקבוצה .זאת ניתן לעשות בעזרת סרטון קצר:

https://www.youtube.com/watch?v=b0xWOlQFp3U

"מה למדנו מהסרטון? יש לכם דוגמא מהחיים שלכם שבה הרגשתם שלעבודה בקבוצה היה
יתרון על פני עבודה לבד?
"גם במפגשים שלנו ננסה להעזר אחד בשני על מנת להשיג יותר מהמטרות שלנו למפגשים הללו.
אולם חשוב שנקפיד לחזק ולהעצים את עצמנו כקבוצה ולא להפך לפגוע או להחליש ,חשוב
שנבדוק עצמנו בכל פעם האם הקבוצה עוזרת לנו ואם לא נחשוב מה נצטרך לשנות ,על מנת
שהקבוצה תהיה משמעותית יותר ומסייעת".
הסבר על החונכות

"כדי להבין מה מטרת מפגשי א.י.ל ומה אנו הולכים ללמוד ,אציג לכם כעת את משולש א.י.ל
שילווה אותנו לאורך כל המפגשים".

"אסביר כל קודקוד במשולש א.י.ל:
למידה :הכוונה לכל מה שקשור בלמידה -כמה אני קשוב בשיעור ,מבין את החומר ,מתמודד
במבחן ,משתתף כשאני רוצה להשתתף ,מסודר ומאורגן ,מכין שיעורי בית ועוד.
מצב רוח :איך אני מרגיש במצבים שונים :שמח ,עצוב ,מתוסכל ,מתלהב ,כועס ,נהנה ועוד.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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קשרים עם אחרים :עם המשפחה שלי ,אמא ,אבא ,אחותי,סבא ,עם החברים שלי ,עם תלמידים
בכתה שאני פחות מכיר ,עם המורים שלי ,השכנים שלי וכל מי שאני מכיר".
"כפי שניתן לראות במשולש א.י.ל ,מצב הרוח ,הלמידה והקשרים עם אנשים אחרים משפיעים
אחד על השני .לדוגמא :אם אני יושב ליד חבר/ה שנעים לי איתו/איתה בשיעור ,קרוב לוודאי
שזה ישפיע על מצב הרוח שלי ויהיה לי מצב רוח טוב .ייתכן ומצב רוח טוב זה ,יגרום לי להקשיב
ולהשתתף יותר בשיעור ,כלומר ,ישפיע לטובה על הלמידה שלי".
"דוגמא נוספת :קיבלתי ציון טוב במבחן  מצב הרוח שלי השתפר  חזרתי הביתה שמח,
חיבקתי את אמא וסיפרתי לה איזה ציון קיבלתי והיא אמרה שהיא גאה בי .זו דוגמא למצב בו
משהו שקשור בלמידה שלי שיפר את מצב הרוח שלי שבתורו השפיע על היחסים שלי עם אמא.
דוגמא נוספת :רבתי עם חבר  אני במצב רוח כועס  קשה לי להכין שיעורי בית ,אני מרגיש
שאני לא מסוגל אפילו לקרוא ,המחשבות שלי כל הזמן עסוקות בכעס שלי".
לחונך  :יש לעודד את התלמידים לשתף באירועים דומים שממחישים את הקשרים בין קודקודי
המשולש .במידה והתלמיד משתף בסיפור אישי שאינו ממחיש את הקשרים בין קודקודי
המשולש ,יש לאפשר זאת ובעדינות לנסות לכוון את השיח חזרה לנושא המפגש.

דוגמאות נוספות להצגה על הלוח (חשוב שכל צלע וקודקוד יהיו בצבע שונה).
מבין את
החומר ומצליח
במבחן

.1אין לי חשק
ללמוד

שמח

עצוב וכועס

רבתי עם חבר

"כיוון שדברים רבים משפיעים על הלמידה שלכם ,על מצב הרוח שלכם ועל הקשרים שלכם עם
אחרים ,במפגשי א.י.ל נלמד להכיר את הקודקודים האישיים שלכם .אצל כל אחד הקודקוד
קצת שונה אבל כל אחד יכול ללמוד שיטות כיצד לשפר את מה שהוא רוצה לשפר בכל קודקוד.
במפגשי א.י.ל .נלמד לשפר את הלמידה בעזרת מיומנויות ניהוליות כמו :שיפור הסדר והארגון,
הצבת מטרות ,תכנון ,בדיקה ותיקון .לאחר מכן ,נלמד איך לשפר את מצב הרוח שלנו ולא לתת לו

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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אני אוהבת את
המורה לחשבון

להשפיע על שאר התחומים ולקראת סוף התכנית נתייחס לקודקוד של הקשרים עם אחרים
ונלמד שיטות שישפרו את היכולות וההרגשה שלנו כשאנחנו נפגשים עם אחרים".
לחונך :ניתן לעשות הפעלה קצרה ולבקש מהילדים לצייר/להכין (ממקלות ארטיק,
קשיות ,טושים) משולשים ולכתוב/לצייר/להשתמש בתמונות מעיתון ולמקמם בקודקוד הרלוונטי.
פעילות לתיאום ציפיות ובניית חוזה קבוצתי
יושבים במעגל כשבאמצע מונח פח או מיכל אליו ניתן לזרוק דפים.
כעת אחלק לכם דף ואבקש שתחלקו אותו לארבעה חלקים שווים (יוצרים  4פתקים נפרדים
מהדף)  .בכל חלק תרשמו דבר אחד שהייתם רוצים שיהיה בקבוצה .איך הייתם רוצים שיתנהגו,

שידברו ,שיתייחסו אחד לשני בקבוצה .מה חשוב לכם שיהיה כאן ,מה יאפשר לכם להרגיש
בטוחים בקבוצה ולדבר על נושאים שונים? כל אחד יכתוב לעצמו ארבעה דברים שונים על כל
חלק של הדף.
לאחר שסיימו את המטלה חוזרים לפעילות של כל הקבוצה.

כעת אבקש מכם להסתכל על ארבעת הדברים ולבחור מתוכם את הדבר שפחות חשוב לכם ביחס
לשאר הדברים שכתבתם ,את הפתק הנבחר זרקו לפח .כך ממשיכים עוד פעמיים עד אשר לכל
אחד מהמשתתפים נשאר פתק אחד .על הפתק האחרון עושים דיון בקבוצה – מדוע בחרת
להישאר דווקא עם הפתק הזה /במה התנאי הזה משמעותי עבורך וכו'.
לחונך :התנאים הללו יהוו את הבסיס לכתיבת החוזה הקבוצתי עם הילדים .החוזה
משמש מסגרת המגדירה את עבודת הקבוצה ויוצרת תחושה של בטחון ,סדר וארגון.
נקודות שחשוב להתייחס אליהן בחוזה (מתוך :מיומנות הנחייה לקבוצות :מדריך למנחה ,מאת:
מינה אורט ומיקי זילברמן):
מיקום המפגש ,יום  ,זמן תחילת המפגש וסיומו ,תדירות המפגשים.
מחויבות להגיע לכל המפגשים ובזמן ,תוך הדגשת החשיבות והמשמעות של כל משתתף
בקבוצה .במידה ויודעים מראש שלא יגיעו או יאחרו לפגישה חשוב ליידע חבר בקבוצה
או את המורה.
שמירת פרטיות :כל הנאמר בקבוצה נשאר בחדר .אין להעביר דברים שנאמרו במעגל
הקבוצתי מחוצה לו ,לאנשים שאינם משתתפים בקבוצה .שמירת פרטיות זו ,נועדה
לאפשר ביטוי חופשי אמיתי ומלא בלי לחשוש שהפרטיות תפגע .כך יוכלו המשתתפים
לחוש אמון ובטחון.
להתייחס לתכנים שהעלו משתתפי הקבוצה בפעילות ולהכניסם לחוזה הקבוצתי.
את הכללים יש לכתוב על דף/בריסטול ולהחתים את כל המשתתפים עליו כולל החונך.

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך המפגש ולשלוח אותו במייל
קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
והפרעות
למידה
ללקויות
כל
השבוע.
של אותו
בבוקר
ליחידהשישי
שמורות עד יום
הזכויותהמדריכה
לפסיכולוגית
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נספחים לנושא  – 1פתיחה וגיבוש חוזה קבוצתי
נספח  :1איך אני מרגיש להיות חלק מקבוצה?

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

חושש

מתוסכל

מביך

גאווה

סקרן

דואג

בושה

בלבול

ציפייה

תקווה

מהוסס

משועמם

אכזבה

מתרגש

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מספר 2

מודעות עצמית בתחום
הלימודי

תקציר נושא :נושא זה הוא מודעות עצמית .תחילה ,החונך יסביר מהי מודעות עצמית תוך הדגשת
חשיבות הבנת נקודות החוזק לצד נקודות החולשה.

משך נושא 2 :מפגשים.

מטרות:
 .1הסבר על מודעות עצמית וחשיבותה בתחום הלימודי.
 .2העלאת רמת המודעות העצמית לכוחות ולקשיים.
 .3פיתוח ההבנה לגבי השפעת לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו של
הנער/ה על חייו.
 .4ללמוד לא להכליל את לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו על הדימוי
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
העצמי הכללי.
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.5

נושא מס'  :2מודעות עצמית בתחום הלימודי
מבנה המפגש
הסבר על מטרת הנושא – העלאת המודעות העצמית בתחום הלימודי.
ברור קצר לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
עבודה עם השאלונים ודיון לגבי תחומי החוזק והחולשה.
דיווח חונך על המפגש לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

"מודעות עצמית היא היכולת להכיר את עצמי ,לדעת במה אני חזק ובמה קשה לי .להבין מה
עוזר לי ואיך אני מתמודד כשקשה לי.
יש כמה חלקים למודעות העצמית .בשלב הראשון חשוב להכיר ולהבין במה אני טוב ומה קשה
לי.
השלב הבא של המודעות הוא היכולת לזהות את הקושי ב'זמן אמת' כלומר תוך כדי ביצוע.
השלב הסופי הוא היכולת לדעת מראש מתי ובאילו מצבים יש סיכוי גבוה שהקושי הזה יבוא
לידי ביטוי.
כמו שחשוב להבין ולדעת במה קשה לי ,חשוב לא פחות להבין ולדעת במה אני מצליח/ה .כלומר:
במה אני חזק ,כיצד אני מזהה חוזק 'בזמן אמת' וכיצד אני יכול לדעת מתי יש סיכוי גבוה לכך
שאצליח .חשוב מאוד לזהות את הכוחות ,בגלל שכאשר מופיע קושי ,עוזר מאוד לחשוב איך ניתן
לפתור אותו בעזרת הכוחות .אנו נעבוד על כך יחד .כדי לפתח מודעות עצמית נעבוד על כל אחד
מהשלבים האלו".
לחונך :יש לשאול לשלום המשתתפים ,לבדוק איתם איך הם מרגישים עד כה בפגישות?
האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום .השיחה
לא תעלה על  10-5דקות.
ניתן לבצע את הסבב תוך כדי משחק חברתי ,למשל :משחק הכסאות  -הילד שנשאר ללא הכיסא
מספר על חוויה שקרתה לו במהלך השבוע.

"כל אחד יספר על חוויה של תחושת סיפוק או הצלחה מהשבוע האחרון שחווה בבית ,בבית
הספר ,עם חבר ,בתנועת נוער ,בחוג ,עם מורה או הורה"...
עושים סבב ,ניתן לסייע לילדים למצוא נקודות חוזק (הגעתי בזמן ,התמודדתי עם החומר למבחן,
הכנתי לחבר הפתעה ליום הולדת וכו').

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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"כעת נשחק משחק ,בו כל אחד שולף פתק מקופל אחד מהקופסא .בפתק מופיע משפט .אך הוא
אינו שלם .כל ילד בתורו יקרא את תחילת המשפט וישלים אותו לפי הדבר הראשון שעולה
במחשבתו".
יש להשתמש בנספח מס'  :2להכין את הפתקים ולקפלם .יש להניח את הפתקים בתוך קופסא או
מיכל ולתת לכל ילד לשלוף פתק אחד בכל סבב .יש לערוך  2-3סבבים.

עוברים לדיון בנושא ,החונך שואל את הקבוצה:

 איך היה לכם להשלים את המשפטים הללו?
 כיצד היה לכם לחשוב על דברים שאתם טובים בהם? קשה? קל?
 האם למדתי על עצמי משהו חדש ,האם למדתי על החבר משהו חדש?

"בחלק הזה ננסה להבין מהן חוויות הקושי ,התחומים שאתם חושבים שמעכבים או מאטים את
ההתקדמות או תחושת ההצלחה שלכם .בהמשך ,ננסה לראות איך אנחנו מצליחים להיעזר
בכוחות ובחוזקות בכדי להתמודד עם הקשיים שתעלו .כעת ,אחלק לכם דף שבו מופיעה תמונה
נספח מס'  .)3כפי שתוכלו לראות ,בקיר זה מופיעים מספר אבנים בגדלים
של קיר טיפוס (
וצבעים שונים .אבקש מכם לחשוב על חמישה דברים שאתם מרגישים שהם מחלישים אתכם
או מקשים עליכם בטיפוס אחר ההתקדמות האישית שלכם .לאחר שחשבתם וסימנתם את
האבנים שלדעתכם מקשות עליכם ,אנא כתבו את הדברים על גבי הכרטיסיות בדומה לכתיבת
החוזקות".

לחונך :בחלק הבא ,עושים חיבור בין הקשיים למוקדי הכוח .בפעילות זו ,כל תלמיד יגזור
דגם של מאחז וירשום עליו את החוזקה שכתב על גבי הכרטיסיות .בהמשך ,התלמיד ישתמש
בקיר הטיפוס ויניח על גבי הסלע המתאים את המאחז (החוזקה) שלדעתו יכול היה לסייע לו
להתגבר או להתמודד עם הקושי .בהמשך ,הילדים בקבוצה יוסיפו חוזקות משלהם להתמודדות
עם אותו קושי.
אי הכללת לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו על הדימוי העצמי הכללי
לחונך :בחלק זה ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרות א' :כדי להמחיש את נושא הפרספקטיבה והפרופורציה ניתן להציג בפני הנער/ה
את הספר ZOOM :אשר נכתב על ידי אישטוואן באניאי ,או במידה וקיימים עזרים ,במצגת
הנמצאת בלינק https://www.youtube.com/watch?v=lhYblhdhQ1M

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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בהצגת התמונה הראשונה – יש לשאול את הילדים מה הם רואים בתמונה ,אחרי שקופית נוספת
אפשר לברר מה לדעתם נושא התמונה .לאחר הצגת שתי השקופיות הראשונות ובירור נושא
התמונות יש להמשך בהצגת השקופיות עד הסוף .המטרה היא להראות למשתתפים כי לעיתים
שמים דגש על חלק מסוים בתמונה ונותנים לו משקל גדול כמו גם מתעלמים משאר הפרטים .כך
שהתמונה השלמה יכולה להיות אחרת לגמרי ממה שחשבנו בתחילה .בהקבלה ללקות הלמידה
והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו :המוקד הוא בלקות תוך התייחסות מועטה ,אם בכלל ,לשאר
החלקים.
הפעלה
אפשרות א :נותנים לכל נער/ה דף  .A4מבקשים שייצג את הקושי המרכזי שלו על הדף (ציור ,צבע,
מילה ועוד) מתוך הקבלה לכרבולת במצגת ובהמשך להתחיל תהליך של  ZOOM OUTולהוסיף
לדף דברים נוספים שמאפיינים אותו (יכולות ,חוזקות ,הנאות ,תחביבים ועוד) .המטרה היא
לאפשר לנער להסתכל באופן אינטגרטיבי על אישיותו ולא לצבוע את כל אישיותו בצבע לקות
הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו.
אפשרות ב :ניתן להציג בפני הנער/ה קטעי מידע של אנשים מפורסים בתחומים שונים
(נספח  ,)2כולם לקויי למידה ,אשר הצליחו להשיג הישגים בולטים בתחומים אחרים .תחילה,
מבקשים מהתלמידים לקרוא את הקטע .לאחר מכן ,התלמידים מתבקשים לבחור דמות אחת או
יותר עימה הם מזדהים ולציין מדוע ובמה הם מזדהים עם הדמות שבחרו.

לחונך :בסיום יש למלא דיווח על מהלך המפגש ולשלוח אותו במייל לפסיכולוגית
המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נספחים לנושא  – 2מודעות עצמית בתחום הלימודי
נספח מס' :1

אני הכי גאה בעצמי כאשר..
המקצוע שאני מרגיש הכי מצליח בו בבית הספר

חבר טוב הוא...
התכונה שאני אוהב בעצמי היא
אחרים חושבים שאני טוב ב...
הדברים שאני נהנה מהם הנם..
תאמר/י  2שהם תחומי הכוח שלך עם חברים
אני מרגיש שקל לי להתחבר עם חברים חדשים
במה הייתי רוצה להשתפר
אם אני צריך עזרה אני פונה ל..
מה הם הדברים שאני טוב /מצליח בהם בבית
אילו דברים טובים המורה היתה אומרת עלי..
אילו תכונות או חוזקות הייתי רוצה שיהיו לי

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נספח מס' :2
א .אלברט איינשטיין:
היה פיסיקאי יהודי חשוב ומפורסם בכל העולם .הוא נולד בגרמניה בשנת  .1879בשנת  1921הוא
קיבל פרס נובל לפיסיקה.
איינשטיין התחיל לדבר בגיל מאוחר ,וההורים שלו דאגו מאוד .בבית הספר כמעט ולא השתתף
בשיעורים ,ולכן גם המורים דאגו והיו בטוחים שהוא לא מבין את התכנים המועברים בשיעור.
יחד עם זאת ,לפעמים אינשטיין שאל שאלות חכמות והמורים לא ידעו לענות עליהן .בנוסף,
איינשטיין עבד כמדען ,פיצח את הפצצה האטומית יחד עם מדענים אחרים.

ב .מג'יק גונסון:
נולד ב 41-באוגוסט  1959בלאנסינג שבמינשגין.
מג'יק גונסון היה כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק בעמדת הרכז ונחשב לאחד מגדולי הכדורסלנים
בכל הזמנים .הוא שיחק במשך כל הקריירה בלוס אנג'לס לייקרס בין  1979ל ,1991-והיה שותף
לזכייתה בחמש אליפויות  NBAולארבע הופעות נוספות בסדרת הגמר .מבחינה אישית זכה
בשלושה תוארי  MVPשל העונה הסדירה ובשלושה תוארי  MVPשל סדרת הגמר.
כיום ג'ונסון הוא חלק מקבוצת הבעלים של קבוצת הבייסבול לוס אנג'לס דודג'רס.
ג .לאונרדו דה וינצי
היה איש אשכולות ,מגדולי אמני הנרסאנס ,שקנה לו מקום ייחודי בתולדות האנושות כאדם
הבקיא במרבית תחומי הידע האנושי בזמנו.
במהלך חייו הועלה לאונרדו דה וינצ'י על נס כמדען מתמטיקאי ,מהנדס ממציא ,צייר ,פסל,
אדריכל ומוזיקאי מצטיין .לא אחת מתואר לאונרדו גאון האוניברסלי ,אדם שסקרנותו
האינ סופית משתווה רק לכוח ההמצאה שלו .לאונרדו נחשב לאחד הציירים הדגולים בכל הזמנים.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נספח מס' :3

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מספר 3

מהי הצלחה?
מכוונות עצמית והצבת מטרות

תקציר הנושא :תחילה ,החונך יציג את תכני הנושא (מהי הצלחה ,מכוונות עצמית – הצבת מטרות
ולקיחת אחריות) ,ויסביר מהי מכוונות עצמית .בשלב הבא ,החונך יתמקד בלימוד המיומנות ופיתוחה .יש
לנהל את הדיון סביב הנושא ולבחון מהם היעדים והמטרות לעומת המתרחש כעת ,מהן השאיפות של
המשתתפים בתחום הלימודי ואיך הוא/היא פועל/ת להשגתן.

משך נושא 2 :מפגשים.

מטרות:
 .1מהי הצלחה עבורי.
 .2הבנה מהי מכוונות עצמית.
 .3פיתוח היכולת לנתח בעיות ולהעלות פתרונות.
 .4הגדרת מערך התמיכה.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מס'  :3מהי הצלחה? מכוונות עצמית והצבת מטרות
מבנה המפגש
ברור קצר לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
דיון בנושא "מהי הצלחה עבורי?"
הסבר על מכוונות עצמית.
פיתוח היכולת לנתח בעיות ולהעלות פתרונות.
הגדרת מערך התמיכה לו זקוק/ה המשתתף
דיווח החונך על המפגש הנוכחי לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

לחונך :יש לשאול לשלום המשתתפים ,לבדוק איתם איך הם מרגישים עד כה בפגישות?
האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות?
וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום .השיחה לא תעלה על  10-5דקות.
ניתן להעזר במשחק לצורך השיתוף ,כדוגמאת חיבור בהמשכים .לוקחים דף לבן או שורות ובסבב
כל ילד רושם את החוויה הטובה שלו בשורה ומסתיר את השורה בעזרת קיפול הדף .את המילה
האחרונה במשפט הוא כותב בשורה למטה ומשאירה גלוייה .הילד הבא בסבב ממשיך את המשפט
מהמילה האחרונה של הילד הקודם וכך ממשיכים עד אשר הסבב מסתיים .בסוף הסבב החונך
פותח את כל הקיפולים (בודק שהילדים הבינו את הכוונה לפני שמקריא לכלל הקבוצה) ואם
התוכן תואם ניתן להקריא את "הסיפור בהמשכים" לקבוצה.
דיון בנושא "מהי הצלחה עבורי?"

"בנושא הקודם עבדנו על המודעות העצמית לכוחות ולקשיים .דברנו על איך מזהים את הקשיים
והכוחות ,כיצד מנבאים אותם וכיצד ניתן לגייס את הכוחות בזמן אמת ,כאשר צריך לפתור
בעיות .היום ננסה לברר מהי הצלחה עבור כל אחד מאתנו .לשם כך ,אבקש מכל אחד שיחשוב
בינו לבין עצמו איזו מחשבה או רגש מתעוררים בכם כשאתם חושבים על המילה הצלחה ,אילו
אנשים או דמויות עולים לכם בראש שאתם חושבים על הצלחה? מה מאפיין אותם? מה בכם
דומה להם? אפשר לעצום עיניים ולנסות להתחבר למושג הצלחה .אתן לכם מספר דקות לחשוב
על כך".
לחונך :יש לכוון את הנער/ה לחפש גם אנשים מהסביבה הקרובה – משפחה ,חברים,
בי"ס ,תנועת נוער וכו' ,ולא להתמקד רק ב"גיבורי תרבות" או סלבריטאים למיניהם .לאחר
שסיימו מציירים על דף גדול שמש אסוציאציות שהמילה הצלחה כתובה באמצע ומבקשים
מהילדים לומר את המחשבות והרגשות שעלו להם בעת החשיבה על המושג .ניתן לערוך דיון על
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הנושא .אם המחשבות הן על דברים גדולים מאד ניתן לשאול האם יש חוויה של הצלחה גם
בדברים יומיומיים קטנים יותר.
חשוב להעביר את המסר כי אדם מצליח הוא אדם שער לכוחות ולקשיים שלו ובאמצעותם מסוגל
לכוון את עצמו למשימות שבהן הוא טוב .הוא יודע ממה להימנע ואיך להתנהל אל מול קשיים.
הוא יודע גם איך לנבא אם דברים לא ילכו כמו שהוא מצפה וגם יודע איך להסתייע באחרים.

בכדי להרחיב את מושג ההצלחה .מומלץ להקרין לילדים את הסרטון על האצן הבריטי
לבקש מהם לחשוב תוך כדי צפייה ,האם ניתן להגדיר את המקרה הזה כהצלחה?
https://www.youtube.com/watch?v=hH-YFSIStT8
בנוסף ,חשוב להתייחס לנושא העזרה והתמיכה החיצונית .מי יכול לעזור לנו לממש את המטרות
שלנו.
לסיכום נושא ההצלחה יש לברר עם הקבוצה:

"מה יצור אצלכם תחושה של הצלחה בחונכות שלנו ובקבוצה הזאת ,ומה צריך לקרות בכדי
שתחוו שהצלחתם?"
הצגת המושג מכוונות עצמית

"לאחר שתיארנו וחשבנו על מושג ההצלחה ומהן השאיפות שלכם בהקשר לקבוצה ולפן האישי,
ננסה להבין איך ניתן להשיגן .לשם כך נעבוד היום על מכוונות עצמית .מכוונות עצמית היא
הנכונות של האדם לקחת אחריות על המטרות האישיות שלו ,על ההצלחות וגם על הכישלונות.
נכונות זו מתפתחת עם השנים ומאפשרת לאדם להשיג את כוונותיו ,רצונותיו ושאיפותיו.
בתהליך הלמידה עם מכוונות עצמית ישנם שלושה שלבים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,

 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו.
לדוגמא :בואו נחשוב על ספורטאי שרוצה לרוץ מרתון ( 42ק"מ) .מהי המטרה? מה הוא צריך
בכדי להשיג את זה (אסטרטגיות)? ואיזה תהליך בדיקה הוא יעשה?
בשלב הראשון ננסה לאתר את המטרות של כל אחד מכם ,לאחר מכן נבחן את השיטות והדרכים
שיובלו להשגת מטרות אלו ,כאשר לאורך כל הדרך נשאל את עצמנו האם אנו מתקדמים לכיוון
המטרה שהצבנו ולאיזה סיוע נוסף אנו זקוקים (פידבק).
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הצבת מטרות

"לאחר שהבנו כי השלב הראשון במכוונות עצמית הוא קביעת מטרה ננסה לבדוק מהן בעצם
המטרות שלנו".
"כעת ננסה לקלוע כדורי נייר לסל/פח (חשוב לא להסביר לתלמידים לאן לכוון בדיוק) .הסתדרו
בטור וכל תלמיד ינסה לקלוע למטרה שלוש פעמים".
לאחר מכן ,יש לערוך שיחה על הפעילות.
לחונך :לאחר הקליעה החופשית ,אפשר להדגים את הרעיון מהי מטרה ריאלית ,בכך
שמבקשים לקלוע לפח ממקום הקרוב מאוד לסל (מטרה קלה מדי) או רחוקה מדי (מטרה קשה
מדי) או מטרה ראלית לא קשה ולא קלה מדי .בהמשך ,לקיים דיון על בחירת המקום כמשל
לבחירת מטרה (קלה מדי ,קשה מדי ,אפשרית ,אצליח בקלות ,אצליח אבל מאתגר).

"מה הייתה המטרה שלכם? לאן ניסיתם לכוון את כדור הנייר? האם תכננתם לפני הקליעה?
האם למדתם משהו מקליעה לקליעה? במה הייתה תלויה הקליעה לסל?"
"כאשר אנו מציבים לעצמנו מטרה חשוב שנבין האם זו מטרה שאנחנו יכולים לבצע .כלומר,
מטרה שאנו מסוגלים להשיג אותה ומה אנו צריכים לעשות כדי להשיג אותה .למשל :אם
תלמיד רוצה לשפר את ציונו בעברית מ 60-אז חשוב שהוא יציב לעצמו שבמבחן הבא הוא יקבל
 70או  80אך לא כדאי להציב את הציון  100כמטרה כיוון ששיפור הוא תהליך .חשוב שהוא
יחשוב מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את הציון  ,80האם הוא צריך ללמוד יותר? האם הוא
צריך להיות מרוכז יותר במבחן? האם הוא צריך לבדוק את המבחן? מהם המשתנים שצריך
לשפר ולתכנן .מה יכולתם לעשות כדי להצליח יותר בקליעה למטרה? איך תוכלו להשתפר כדי
לקלוע למטרה?
כפי שבקליעה למטרה היו משתנים כמו מרחק מהמטרה ,זמן ,גודל החץ וגודל המטרה כך ישנם
גורמים המשפיעים עלינו בהשגת המטרות שלנו בחיי היומיום".
"כעת כל תלמיד ימלא בטבלה (נספח מס'  )1את המטרות שלו לתחום האישי ולתחום
הלימודי .הכוונה בתחום האישי זה מטרות שקשורות בתחביבים ,במשפחה ,בחברים .למשל:
המטרה שלי זה להבקיע גול במשחק הכדורגל הבא ,להשלים עם חברה שרבתי אתה ,לא
להתווכח עם חברים ,לא לשקר לחברים ועוד .בתחום הלימודי המטרות קשורות ללימודים ,לא
בהכרח לציונים אלא גם להרגלי הלמידה ויכולת הריכוז .למשל :המטרה שלי היא לנסות
להתרכז יותר טוב בשיעורים ,להשתתף בדיונים ,לעבוד לפי זמנים ,לזכור להביא את כל הציוד
ועוד".
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לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה ,יש לאפשר להם לשתף במטרות שמילאו ולשוחח איתם על
כך .חשוב לבדוק האם התלמידים מצליחים להציב מטרות.
לחונך :לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב עלול להיות קושי בהצבת מטרות .הם
יכולים להציב לעצמם מטרות לא ריאליות ,שיתקשו לעמוד בהן או לחילופין יציבו מטרות קלות
מידי (שעשויות לשקף חוסר אמון בכוחותיהם ,דימוי עצמי נמוך ,תחושת חוסר אונים וכד') .לכן,
חשוב לכוון תלמידים שמציבים מטרה גבוהה מאוד ,כיצד להציב מטרות ביניים ולעודד תלמידים
המציבים לעצמם מטרות נמוכות מידי ,להציב מטרות גבוהות יותר מתוך העברת מסר של אמון
ביכולותיהם להשיג מטרות אלו.
נספח 2

"לאחר שהצבנו לעצמנו מטרה ,אנו יכולים להתחיל ולתכנן את דרך הפעולה שלנו בהשגת
המטרה .אם נתכנן את הפעולות מראש וניקח בחשבון את משך הזמן הנדרש לביצוען ,יש סיכוי
טוב יותר שנצליח להשיג את המטרה שהצבנו לעצמינו.
לדוגמא :המטרה שלי היא להכין את שיעורי בית באופן קבוע ,בכל יום .ראשית ,צריך לחשוב
האם זו מטרה שאני מסוגל לעמוד בה? אני מסוגל.
האם זו מטרה שקשה להשיג? זו מטרה שרמת הקושי שלה היא למשל  ,6כלומר ,אני מסוגל
להשיג אותה ,אך צריך להתאמץ לשם כך .כמה זמן ייקח לי להשיג אותה? אני מתחיל אותה
מהיום ואם אתמיד ,אשיג אותה כבר בימים הקרובים.
כדי להשיג את המטרה שהצבנו ,חשוב לחלק אותה למשימות קטנות יותר ,למשל :לארגן את
המקום שבו אני מכין שיעורים ,לקבוע שעה קבועה לשעורי בית ,לכתוב ביומן בכל יום ,למצוא
דרך להזכיר לעצמי להכין שיעורים (למשל תזכורת בסלולרי) .ככל שתכינו את כל אלו מראש ,כך
תוכלו להתמודד עם משימת שיעור הבית בצורה טובה יותר".
לחונך :תלמידים מתקשים לעיתים לפרק מטרות לתתי מטרות ,לכן חשוב לעזור להם
לעשות זאת .חלוקה לתתי מטרות מסייעת בהשגת המטרה שהוצבה וכן בהבנת הסיבה לאי השגת
מטרה .כאשר תלמיד לא הצליח להשיג מטרה ,אפשר לבדוק איתו איפה התעוררה הבעיה ,באיזו
תת מטרה נמצא הקושי .בהתאם לכך ,ניתן לחשוב על דרכים לפתרון הבעיה.

"לעיתים למרות שהצבנו לעצמנו מטרה ,לא הצלחנו להשיג אותה .במצבים כאלו כדאי לעבור על
תתי המטרות ,השלבים שהצבנו לעצמנו ,ולראות מה מקור הקושי .בהתאם לכך שנזהה באיזו
תת מטרה נתקענו/לא הצלחנו ,נוכל לחשוב על פתרונות לבעיה זו".
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"דיברנו היום על המושג הצלחה ,וראינו שכל אחד ממשיג אותה אחרת .כמו כן ,הבנו
שכדי שנצליח אנו צריכים להציב מטרות ולחשוב מראש על הדרך להשגת המטרה .בהמשך
הפגישות נלמד מיומנויות שיסייעו לנו להתקדם לעבר מטרות אלו ונבדוק בכל פעם איפה אנחנו
נמצאים ביחס למטרה שהצבנו .בנוסף ,בפגישות הקודמות התייחסנו לחוזקות שבכל אחד מכם,
אשר גם הן חשובות ליכולת שלכם להתקדם לעבר המטרות".

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך המפגש ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 3מהי הצלחה? מכוונות עצמית והצבת מטרות
נספח מס'  :1הצבת מטרות לפי תחומים.

בתחום האישי והחברתי

בתחום הלימודי

בתחום המשפחתי והביתי

דוגמא :להשלים עם חבר ,שיהיו
לי יותר חברים ,להשתתף ביותר

דוגמא :לשפר את הציון בהבנת
הנקרא מ 60ל  ,80לסדר את

דוגמא :לכבד את אמא ,לסדר את
שולחן העבודה כל יום ,להביא

פעילויות חברתיות ,להיות יותר
שמח.

התיק לבד ,להכין שיעורים כל
יום

את אח שלי מהגן פעמיים בשבוע.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
38

נספח מס'  :2טבלת מטרות שלי.
מטרות בתחום האישי

האם אני
מסוגל להשיג
את המטרה

כמה אני צריך
להתאמץ מ 1-
10

כמה זמן
יקח לי
להשיג את
המטרה

שני דברים שאני צריך
לעשות כדי להשיג את
המטרה

כן

3

יום

לפנות אליו ולבקש סליחה.

לדוגמא :להשלים עם חבר

לבקש ממנו להשלים איתי.

מטרות בתחום הלימודי

לדוגמא :לשפר את הקריאה שלי

כן

חודש-
חודשיים

7

לקרוא כל ערב  15דקות בספר.
להקריא למבוגר שלושה
סיפורים בשבוע.
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נושא מספר 4

ויסות רגשי

תקציר נושא :נושא זה יעסוק בויסות רגשי .תחילה ,החונך יציג את תכני הנושא ואת החשיבות
שבהבנ ה והכרת הרגשות שלי .בהמשך יש להתייחס לחשיבה על עוצמות הרגש תוך לימוד שיטות
לויסות רגשי.

משך נושא 2 :מפגשים.

מטרות:
 . 1הבנה מהו ויסות רגשי ומה הוא כולל.
א .הכרת כל טווח הרגשות.
ב .זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים.
ג .ויסות רגשות.
 .2הקניית מיומנויות לויסות רגשי.
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נושא מס'  :4ויסות רגשי
מבנה המפגש
הסבר על הנושא – שיום רגשות והכרות עם סוגים שונים של רגשות.
מיון רגשות חיוביים ושליליים בטבלה.
היכרות ושימוש ב"פרצופוני הרגש".
הכרות עם עוצמות שונות של רגש.
זיהוי עוצמת הרגש.
לימוד טכניקה לויסות רגשי.
שלבים בהתמודדות עם רגשות.
דיווח על הפגישה בסיומה.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך השבוע עבר עליכם? האם בעקבות המפגשים שלנו
חשתם השבוע שאתם צועדים לכיוון המטרה שהצבתם?
לחונך :ביחידה זו נתמקד במהו ויסות רגשי והילדים יכירו את מגוון הרגשות השונים.
לתלמידים עם הפרעת קשב וריכוז או לתלמידים עם חשד להפרעה זו ,לעיתים יש קושי בוויסות
רגשי והם עלולים להגיב בצורה מוגזמת או בצורה שאינה מותאמת לסיטואציה .בנוסף ,כאשר יש
קושי בוויסות ,לעיתים הילד מתקשה להבין את רגשותיו של האחר.
יש לצייר על הלוח שמש אסוציאציות של רגשות ולאפשר לתלמידים לומר כל אסוציאציה שעולה
להם.
רגשות

"היום נלמד כיצד לזהות ולשלוט ברגשות שלנו .מי יכול לתת לי דוגמא לרגשות? אילו סוגי
רגשות אתם מכירים? רגשות חיוביים? רגשות שליליים? לאפשר לתלמידים לשתף.

אפשר להציג את הסרטון של הרגשות מתוך הסרט "הקול בראש".
https://youtu.be/Z4g96mU4XuA
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נספח  + 1נספח 2
יש לתת לילדים את נספח  1השלמת משפטים ולהעזר בנספח  .2ניתן לכתוב כל משפט על רצועת
נייר ,לקפלו ובכל פעם לבקש מילד אחר לבחור פתק ,להקריא את המשפט ולהשלימו.

"מה קורה כאשר אנחנו מרגישים?
כאשר אנו חווים רגש כלשהו ,הוא מוביל להתנהגות מסוימת .תוכלו לתת לי דוגמא לרגש
שמוביל להתנהגות? למשל ,כשאנחנו חווים רגש של שמחה ,אנו מחבקים ,צוחקים ומחייכים
יותר .אלו הן ההתנהגויות שנובעות מרגש זה .לעומת זאת ,במצבים שבהם אנו כועסים ,לעיתים
אנחנו לא מעוניינים לדבר עם האדם שהכעיס אותנו ,יושבים בצד בשקט ,לא צוחקים ועוד.
היום נלמד ויסות רגשי ,שזוהי היכולת לווסת או לשלוט ברגשות של עצמנו ובהתנהגות שנובעת
מהרגש.
דוגמא לויסות שאנו מבצעים :אם אני רוצה במקלחת לכוון את הברז למים פושרים אז אני מוסיף
מים חמים/קרים עד שאני מגיע לחום המים הרצוי .דוגמא נוספת ,רכיבה על אופניים :אם אני
רוכב בעליה עלי להגביר את קצב הדיווש בכדי לנסוע באותה מהירות שנסעתי במישור וההפך
בירידה עלי לדווש פחות כלומר ,אני מוסתת את המהירות.
לכל אחד מאיתנו טווח רחב של רגשות ומותר להרגיש כל סוג של רגש ,גם אם מדובר ברגש
שלילי .חשוב מאוד ,לא לתת לרגש לגרום לנו להתנהג בצורה שאינה רצויה באותו הזמן ולדעת
לשלוט בו .למשל ,אם אנחנו מאוכזבים מאוד ,זה בסדר להרגיש מאוכזב אבל אם בגלל האכזבה
אנחנו רבים עם מישהו אחר או מקללים אותו ,זו התנהגות שחשוב שנלמד לשלוט בה ולא לעשות
אותה .לאפשר לתלמידים לשתף ולהגיב בהתאם לשיתוף.
בויסות רגשי כל אחד לומד להכיר ולזהות את כל הרגשות האלו בעצמו ,החיוביים והשליליים,
לקרוא להם בשם (לשיים אותם) ואז גם לווסת אותם .זאת אומרת ,לשלוט בהתנהגות שנובעת
מהרגש .העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל חשוב לוודא שהרגש לא
גורם להתנהגות לא יעילה או התנהגות שפוגעת במישהו אחר או בעצמי".
נספח 3

לפניכם קובייה של רגשות .כל אחד יזרוק בתורו את הקובייה ,יאמר איזה רגש יצא לו לפי הבעת
הפנים/פרצוף ויספר אירוע שעורר אצלו את הרגש וגרם לו להתנהג בצורה מסוימת? למשל:
האירוע  -חבר קילל אותי ,הרגש  -כעס ,ההתנהגות שהרגש הוביל אותי אליה  -קיללתי חזרה".
לאפשר לתלמידים לעשות סבב של שיתוף .שאלות מנחות :מדוע הרגשת ככה? איך פעלת/מה
עשית כאשר הרגשת כך? האם פעלת נכון? האם היית פועל אחרת היום?

"כעת נלמד איך מזהים רגשות .לפעמים יש רגש מסוים שאנו מרגישים ,למשל כעס ,אבל
מתחתיו מסתתר בעצם רגש אחר ,למשל תסכול או הרגשה של עלבון .לפעמים יש שני רגשות
שמופיעים יחד אפילו שהם כאילו סותרים אחד את השני כמו שמחה ועצב או התרגשות טובה
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ומתח או פחד .נלמד גם שחשוב לשלוט בהתנהגויות שאינן יעילות לנו או פוגעות בנו או במישהו
אחר".
בפעילות הבאה ,תהיה רשימה של סיטואציות ומקבץ פרצופונים .הפעילות נועדה להדגיש את
ההבדל בין הרגשות השונים אצל אותו ילד ואת ההבדל ברגשות בין הילדים.

נספח  + 4נספח 5

"אציג לכם רשימה של מקרים ,הסתכלו על פרצופוני הרגשות וחשבו איזה רגש מעורר אצלכם
המקרה שהקראתי .ברגע שהחלטתם איזה רגש המקרה עורר ,רשמו על הדף שלכם את מס'
המקרה ואת הרגש .למשל מקרה מס'  - 1עצב.
לחונך :לאחר שכל תלמיד ציין אילו רגשות הוא הרגיש בכל אחת מהסיטואציות ,יש
לקיים דיון בקבוצה ,להציג כל סיטואציה ולשמוע מה התלמידים מרגישים .חשוב לומר להם
שברגשות אין תשובה נכונה או לא נכונה .כל אחד יכול להרגיש אחרת ביחס לאותו מקרה וזה
בסדר וטבעי.

דיון בעקבות המטלה:

"כפי שראינו ,הרבה פעמים ,אנשים שנמצאים באותו מצב או אירוע ,מרגישים אחרת .כפי
שאנו שונים זה מזה במראה החיצוני ,ויש לכל אחד אף אחר ,פה אחר ועוד ,כך אנו שונים
ברגשות וכל אחד מרגיש רגשות שונים אפילו באותו מצב .בנוסף ,לרגשות יש עוצמה שונה .גם
במידת העוצמה אנחנו שונים אחד מהשני".
נספח מס' 6

"לאחר שראינו שבמצבים שונים יש רגשות שונים ,נעבור ללמוד שניתן להעריך את עוצמתם של
הרגשות .כדי לשלוט בהתנהגות שלנו שנובעת מהרגש ,חשוב להעריך את עוצמת הרגש בכל רגע
נתון ,ולזהות מה אני מרגיש בנקודות השונות ,האם הרגש הוא בעוצמה נמוכה ,עוצמה בינונית
או עוצמה גבוהה .בנוסף ,חשוב לדעת מהי נקודת הרתיחה שלי ,ומה אני יכול לעשות כדי
להימנע מלהגיע אל נקודה זו .האם קורה לכם לפעמים שאתם מגיעים למצב שמרוב שאתם
עצובים או שמחים קשה לכם להתרכז ולתפקד בכיתה? מה אתם עושים כאשר קורה מצב כזה?"
"כל אחד מכם צריך לזהות איך הוא מרגיש בדרגות עוצמה שונות של הרגש ומהי נקודת האל
חזור בנקודה זו ,באופן אוטומאטי ,הרגש קופץ לעוצמה גבוהה מאוד ,להתפרצות .למשל ,תלמיד
שמזהה כעס במצב מסוים יתאר כי בדרגות כעס נמוכות הוא מרגיש כעס אך ממשיך לתפקד
בכתה ,בדרגות כעס בינוניות הוא כבר כועס ברמה שאינה מאפשרת לו להקשיב בשיעור ובדרגת
הכעס הגבוהה הוא כבר הגיע לנקודת האל חזור ,כלומר בעוצמת כעס זו הוא כ"כ כועס שסביר
להניח שיתפרץ יקלל ו/או יצא מהשיעור".
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לחונך :מדגימים את עוצמת הרגש באופן מוחשי .יש להביא לשיעור בקבוק חצי ליטר
שקוף וריק .על הבקבוק הריק יש סמן שלוש שנתות (נמוך ,בינוני ,גבוה) בקבוק נוסף של כליטר
מלא במים .בנוסף קערית או צלחת עמוקה יותר בה ניתן להניח את בקבוק חצי הליטר .מבקשים
מתנדב שיספר על אירוע שג רם לו לרגשות חזקים .תוך כדי סיפור ככל שעוצמת הרגש עולה למלא
עוד ועוד מים.
אפשרות נוספת להדגמה :ליצור מבריסטול מד רגשות עם מספרים מ 10-למשל עד  .100כל תלמיד
יספר על מקרה וככל שעוצמת הרגש עולה לעלות עם מקל (שיכול להיות מודבק עליו ציור של
פיצוץ בצבע אדום) על מד הרגשות ,עד שהוא מגיע לנקודת האל חזור.
אם אין דוגמא מהילדים ניתן לספר את האירוע הבא:

"חבר לא רצה לשתף אותי בהפסקה ונעלבתי (ממלאים כשליש מהבקבוק) ומסבירים שהחוויה
גרמה לרגשות העלבון לעלות בעוצמתן .בהמשך נכנסתי לכיתה ולא היה לי מקום לשבת הרגשתי
כעס שהצטרף לתחושת העלבון (מוסיפים עוד מים) .במהלך השיעור גיליתי שאת חוברת
הלימוד של השיעור לא הבאתי .המורה רשמה ביומן אי הבאת ציוד ובנוסף לא יכולתי לבצע את
עבודת הכיתה ,כך שנדרשתי להשלים הכל בבית .תחושות הצער ,הכעס עלו והגיעו כבר לרמה
גבוהה .הגעתי לנקודת האל חזור".
בשלב זה עוצרים ומבררים עם הילדים מה האפשרויות הקיימות מבחינת המים בבקבוק.

"אפשרות  :1אם נוסיף עוד מים (מעלה את עוצמת הרגש) המים יגלשו החוצה מהבקבוק.
מקביל להתפרצות התנהגותית .מדגימים להם עם הוספת מים עד מצב של גלישה.
אפשרות  :2להתחיל ולהוריד את מפלס המים בבקבוק ,שזה מסמל את תהליך הויסות הרגשי.
איזה דברים יכולים לעזור לנו לווסת את עוצמת הרגשות ,כלומר להוציא מים מהבקבוק?"
לחונך :כדי לסייע לתלמידים לשלוט ברגשותיהם ,צריך להבין איתם מהי הדרך
המועדפת עליהם כדי להירגע.
הצעות לכלים לויסות רגשי:

" .1הרגעה עצמית :הכוונה לדברים שאתם יכולים לנסות לתרגל כדי להרגיע את עצמכם .אתן
לכם כעת כמה דרכים להירגע ותנסו לחשוב מה הכי נכון בשבילכם".
לחונך :ניתן לכתוב את הדרכים על הלוח או לחלק כרטיסיות עם הדרכים המומלצות
להירגע ,כך שהתלמידים יוכלו להשתמש בכרטיסיה גם בבית.

 דברים שאתם עושים בעצמכם:
נשימות ,הרפיה ,הקשבה למוסיקה ,פעילות גופנית (קפיצה ,ריצה).
 להיעזר בחבר או במבוגר:
לשוחח עם חבר או עם אחד ההורים פנים מול פנים או בטלפון .חשוב לפנות למבוגר בכבוד
וברוגע וללא כעסים.
 ניתן להשתמש בכל אחד מחמשת החושים כדי להירגע:
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לשמוע משהו ,למשל מוזיקה ,ציוץ ציפורים ועוד .לראות משהו ,למשל להסתכל על הנוף,
לגעת במשהו ,בכדור גומי למשל ,לטעום משהו או להריח.
 לומר לעצמכם מחשבה/אמירה מרגיעה:
למשל ,כשאני מאוד מפחד מהמבחן שיגיע מחר ,אני יכול להזכיר לעצמי שלמדתי ונתתי את
המקסימום .כשאני נכשל במבחן אני מזכיר לעצמי שאני לא טיפש אלא זה בגלל קושי שיש
לי בקריאה למשל.
 .2הסחה עצמית :הסחה עצמית כוללת דברים שאתם יכולים לעשות כדי להסיח את דעתכם
מהרגש אותו אתם מרגישים .אמצעי הסחה אופייניים הינם צפייה בטלוויזיה ,האזנה
למוסיקה ,משחק במחשב ,פעילות חברתית ,פעילות ספורט ,מחשבה/אמירה מרגיעה".

לחונך :הטכניקות השונות יכולות לשמש או להרגעה עצמית או להסחה או לשניהם .לא
חשוב מהי הטכניקה ,חשוב לבקש מהתלמידים לתרגל בבית ובפגישה הבאה לשאול איך הייתה
ההתנסות.
תירגול טכניקות להרפייה :מוצגת דוגמא להרפייה נשמתית והרפיית שרירים:
נספח 6
לפני ביצוע ההרפיה לבקש מהילדים לחשוב על מצב (שלילי/מסעיר) שקרה היום בבית הספר או
בבית ,לשיים את הרגש הרלוונטי ולמלא את הבקבוק עד הפס המתאר את עוצמת הרגש .לכתוב
מעל בקבוק זה "לפני" .לאחר מכאן לעשות את תרגיל ההרפייה .בסיומו לבקש מהילדים לדרג
שוב את עוצמת הרגש השלילי על גבי ציור של בקבוק חדש (נספח  )6עליו לכתוב "אחרי".
הרפייה נשימתית


נשימת מעלית

הנשימה שלכם היא מעלית שעולה ויורדת בגופך.
שאפו אויר דרך האף והתחילו את הנסיעה במעלית.
נשפו אויר והרגישו את הנשימה מגיעה כל הדרך על למרתף ,עד הבהונות.
שאפו אויר וקחו את מעלית הנשימה למעלה עד הבטן.
החזיקו את האויר בפנים .עתה נשפו החוצה את כל האויר( .עצרו)
הפעם ,שאפו אויר וקחו את מעלית הנשימה למעלה עד החזה.
החזיקו את האויר בפנים .עתה נשפו החוצה את כל האויר( .עצרו)
עתה שאפו אויר וקחו את מעלית הנשימה למעלה לקומה העליונה ,למעלה דרך הגרון ולתוך
הפנים עד המצח.
הרגישו איך הראש מתמלא באויר .החזיקו את האויר.
עתה נשפו את האויר החוצה והרגישו כיצד מעלית הנשימה לוקחת את כל הבעיות והדאגות
למטה דרך החזה ,הבטן ,הרגליים והחוצה דרך דלתות המעלית ברגליים שלכם.
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אפשרויות נוספות להרפייה נשימתית :אפשר גם לנפח בלונים לאט ,ליצור בועות סבון – לנפח
בועה בלי שתתפוצץ לספירה איטית עד .5-6



הרפיית שרירים/ד"ר דני חמיאל

בזמן שנתרגל תרגילים אלה ,שימו לב להבדל בין מצב השרירים שלכם ,כשהם מתוחים וכשהם רפויים
ומשוחררים .חשוב מאוד לתרגל את מה שלמדנו .ככל שתתאמנו יותר ,כך תהיו רגועים יותר.
מוכנים להתחיל? מצאו תנוחה שבה תרגישו נוח ככל האפשר .הישענו מעט לאחור ,שימו את שתי הרגליים
על הרצפה ותנו לזרועותיכם להיתלות בחופשיות .יופי .עכשיו עצמו את עיניכם אם אתם מרגישים נוח
לעשות זאת .אם לא מתאים לכם לעצום את עיניכם ,השאירו אותן פקוחות .תוכלו לעצום אותן מאוחר
יותר כאשר תרגישו שאתם רוצים לעשות זאת .הנה אנחנו מתחילים.
דמיינו שיש בכל אחת מידכם חצי לימון .כעת סחטו את חצאי הלימון חזק .נסו לסחוט את כל המיץ
החוצה .הרגישו את המתח בידיכם ובזרועותיכם בזמן הסחיטה .כעת השמיטו את הלימונים .שימו לב
למצב השרירים כאשר הם משוחררים… קחו חצאי לימונים אחרים וסחטו גם אותם ,אך הפעם עם מעט
מאוד מאמץ .יופי .רק קצת .טוב .עכשיו הירגעו ותנו ללימונים ליפול מידיכם...
כעת דמיינו שאתם חתול שעיר ועצלן שרוצה להימתח .מתחו את ידיכם לפניכם .הרימו אותן גבוה מעל
ראשכם .לגמרי מעבר ולאחור .הרגישו את המשיכה בכתפיכם .מתחו גבוה יותר .עכשיו תנו לזרועותיכם
ליפול חזרה לצדכם .טוב ,חתלתולים ,בואו נימתח שוב .מתחו את זרועותיכם לפניכם .העלו אותן מעבר
לראש .משכו אותן חזרה לאחור ,משכו חזק .כעת תנו להן ליפול במהירות .יופי .שימו לב כיצד הכתפיים
שלכם משוחררות יותר.
יש לכם מסטיק ענקי בפיכם .קשה מאוד ללעוס אותו .נשכו בו .חזק! תנו לשרירי הצוואר לעזור לכם.
עכשיו הניחו .פשוט תנו ללסת שלכם להיתלות בחופשיות .שימו לב כמה זה נעים לתת ללסת ליפול
בחופשיות .בסדר ,בואו נתרכז שוב בלעיסת המסטיק .נשכו אותו אך הפעם לא כל כך חזק מפני שעכשיו
הוא כבר לא קשה כל כך .יופי .אתם לועסים היטב את המסטיק הזה ללא מאמץ מיוחד .עכשיו הניחו שוב.
פשוט תנו ללסתות שלכם להיות רפויות .אתם מרגישים טוב רק מהשחרור ומכך שאינכם צריכים עוד
להילחם במסטיק.
נסו להניח את כל גופכם .הבסתם את המסטיק .תנו לעצמכם להשתחרר ככל האפשר.
הנה מגיע זבוב מטריד .הוא נחת על אפכם .נסו להוריד אותו מבלי להשתמש בידיכם .יופי ,קמטו את
אפכם .עשו באפכם קימוטים רבים ככל שתוכלו .מעכו את אפכם בחוזקה .שימו לב שכאשר אתם מכווצים
את אפכם  -הלחיים ,הפה ,המצח והעיניים עוזרים לכם .גם הם מתכווצים .כשאתם משחררים את אפכם,
גם חלקי הפנים האחרים משתחררים וזו הרגשה טובה .יופי .הברחתם אותו .עכשיו שחררו את אפכם.
אופס ,הנה הוא מגיע שוב .בדיוק באמצע אפכם .קמטו את אפכם שוב .גרשו אותו .קמטו את האף ,אך
הפעם קלות .אתם יודעים שמספיק קימוט קל כדי להבריח אותו .החזיקו כך את האף לזמן קצר .יופי ,הוא
עף .אתם יכולים לשחרר את פניכם .עכשיו אתם יכולים פשוט להירגע .תנו לפניכם להיות חלקות ,ללא
קמטים באף מקום .התחושה בפנים נעימה ,חלקה ורגועה.
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היי! הנה מגיע תינוק פילון חמוד .נראה שהוא לא שם לב לאן הוא הולך .הוא לא רואה אתכם שוכבים על
הדשא והוא עומד לדרוך על בטנכם .אל תזוזו .אין לכם זמן לפנות את הדרך .פשוט התכוננו אליו .הקשו
את בטנכם למקרה שהוא ידרוך עליכם .כווצו את שרירי הבטן שלכם בחוזקה .החזיקו אותם .נראה שהוא
פונה לכיוון השני .אתם יכולים להירגע עכשיו .תנו לשרירים שלכם להתרכך .הניחו אותם ככל שתוכלו.
עכשיו ההרגשה טובה יותר.
אופס ,הוא מגיע שוב .התכוננו .כווצו את בטנכם .בחוזקה .אם הפילון ידרוך עליכם כשבטנכם נוקשה ,זה
לא יכאב .הפכו את בטנכם לסלע .יופי ,הוא מתרחק שוב .אתם יכולים להירגע עכשיו .הוא נעלם לתמיד.
אתם יכולים להירגע לגמרי .אתם מוגנים .הכול בסדר ,ואתם יכולים להרגיש טוב ורגוע .שימו לב להבדל
בין בטן מכווצת לבין בטן רגועה .כך אנחנו רוצים להרגיש  -טוב ,משוחרר ורגוע.
עכשיו דמיינו שאתם עומדים יחפים בשלולית בוץ גדולה .דחפו את בהונות רגליכם עמוק לבוץ .נסו להגיע
עם רגליכם לתחתית שלולית הבוץ .השתמשו בשרירי הרגליים כדי לדחוף .דחפו כלפי מטה ,הפרידו את
בהונותיכם ,הרגישו את הבוץ הנמחץ בין בהונותיכם .עכשיו צאו משלולית הבוץ .שחררו את רגליכם .תנו
לבהונותיכם להיות משוחררות והרגישו כמה טוב להיות משוחרר.
חזרו לתוך שלולית הבוץ .שכשכו את בהונותיכם .תנו לשרירי הרגליים שלכם לעזור בדחיפת רגליכם מטה.
דחפו את כפות רגליכם .חזק .טוב .כעת צאו החוצה .שחררו את כפות רגליכם ,את רגליכם ,את בהונותיכם.
זו הרגשה כה טובה להיות משוחרר .שום מתח .אתם חשים חמימות ונעימות.
הניחו לעצמכם להישאר רגועים לזמן מה .כעת אתם יכולים לשים יד אחת על בטנכם ולנשום כמה נשימות
איטיות .הניחו את גופכם למשך כדקה.
תנו לגופכם להיות רפוי והרגישו שכל השרירים משוחררים .בעוד זמן קצר אבקש מכם לפקוח את העיניים
וזה יהיה סופו של מפגש זה .כשאתם עוברים את היום ,זכרו כמה טובה הייתה ההרגשה להיות משוחררים.
לפעמים אתם צריכים להיות מתוחים יותר ממה שאתם באמת ,לפני שתוכלו להירגע ,כמו שעשינו
בתרגילים היום.
תרגלו את התרגילים האלה בכל יום כדי להיות רגועים יותר .כדאי להתאמן בלילה ,אחרי שנכנסתם
למיטה ,האורות כבויים ואיש אינו מפריע לכם .זה יעזור לכם להיפטר מדאגותיכם ומהמתח בגופכם וכך
יהיה לכם קל יותר להירדם .כשתלמדו את השיטה ותצליחו להירגע ,תוכלו לעזור לעצמכם להירגע בבית
הספר וגם במקומות אחרים .פשוט זכרו את הלימון ,את הזבוב ,את הפיל ,את המסטיק או את שלולית
הבוץ ,ותוכלו לפעמים ישר להרפות .היום הוא יום טוב ואתם מוכנים להרגיש משוחררים מאוד .עכשיו,
באיטיות רבה ,פקחו את עיניכם ומתחו קצת את שריריכם .טוב מאוד .עשיתם עבודה טובה .אתם תהיו
אלופים בלהירגע.
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אפשרות נוספת להרפיית שרירים :אפשר לשחק "המלך אמר"

המלך אמר לאגרף ידיים חזק,
המלך אמר לשחרר

המלך אמר לכווץ חזק את המצח.
המלך אמר לשחרר.

הנסיכה אמרה לשים ידיים על העיניים
המלך אמר להרפות את הכתפיים.
המלך אמר לקפוץ במקום,
להפסיק

המלך אמר למתוח את הידיים חזק למעלה.

המלך אמר להפסיק .

המלך אמר להרפות.
המלך אמר לעמוד על קצות האצבעות

עכשיו נתחיל לדבר.

השומר אמר להרפות את הרגליים.

המלך אמר להזיז את הפה והאף

המלך אמר לשבת.

המלך אמר להפסיק.
המלך אמר לכווץ את העיניים
הילד אמר למחוא כפיים.

המלך אמר להרפות.

בסיום ההרפיות יש לפתח דיון:

"איך אתם מרגישים עכשיו בגוף? אתם מצליחים להרגיש את השרירים שלכם רפויים/נחים?
השיטה הזאת ,שבה מכווצים ומרפים מקומות שונים בגוף שלנו ,יכולה לעזור גם להרגיע אותנו
כשאנחנו כועסים ,עצובים ,מתוסכלים ומרגישים שאנחנו לא שולטים מספיק בהתנהגות שנובעת
מהרגש".
"בנושא זה למדנו להכיר את הרגשות שלנו ,לזהות אותם ואת עוצמתם וכיצד לפעול כדי
להרגיע את עצמנו לפני שאנו מגיבים .ממה נהניתם במפגש? מה היה קשה? האם הכל היה
ברור?"
עושים סבב סיום בו מבקשים שכל ילד יחשוב על סיטואציה בשבוע הקרוב בו ינסה להפעיל
מיומנויות של ויסות.

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 4ויסות רגשי
נספח מס'  :1רשימה אפשרית לרגשות.

אהבה

הערצה

דאגה

אהדה

חיבה

רחמים

אומץ

ייאוש

שנאה

אושר

כעס

שמחה

אכזבה

מבוכה

שעמום

אשמה

מרירות

תדהמה

בוז

סקרנות

תיעוב

בושה

עלבון

תסכול

בלבול

עצב

תקווה

גאווה

פחד

צער

גועל

פקפוק

געגוע

ציפייה

קנאה
היסוס
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נספח מס'  :2כתיבת משפטים עם רגשות.

 . 1אני כועס כאשר _______________________________________________________

 . 2כאשר אני שמח ,אני ___________________________________________________

 .3כשמעצבנים אותי אני __________________________________________________

 . 4הרגשתי מבוכה כש__________________________________________________..

 . 5אני לפעמים מקנא בילדים ש___________________________________________..

 .6אני שונא___________________________________________________________

 . 7אני מאושר כש_____________________________________________________...

 .8הכי משעמם לי ב____________________________________________________-

 . 9אני מרגיש מתוסכל כש_______________________________________________...

 .10אני גאה בעצמי כש__________________________________________________...
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נספח מס'  :3קוביית רגשות.
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נספח מס'  :4פרצופוני רגשות.
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נספח מס'  :5סיטואציות.

מקרה מס'  :1קבעתי עם שני חברים/חברות ללכת לקניון.
חיכיתי שעות והם לא הגיעו.

מקרה מס'  :2נולד לי אח קטן והוריי כל הזמן עסוקים בלטפל
בו.

מקרה מס'  :3יומיים הייתי חולה ולא הגעתי לביה"ס .חמישה
חברים התקשרו אליי ושניים באו לבקר אותי.

מקרה מס'  :4התקשיתי בהכנת שיעורי הבית ,שני חברים לא
ענו לטלפון כשהתקשרתי להיעזר בהם ואמא ואבא לא היו בבית.

מקרה מס'  :5בתחרות ספורט שהתקיימה בבית הספר ,רצתי
ממש מהר ובזכותי הקבוצה ניצחה והגיעה למקום הראשון
בביה"ס.

מקרה מס'  :6אחד הילדים בכיתה קורא לי בשמות גנאי.
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נספח מס'  :6מד הרגשות.
לפני

אחרי

אחרי

לפני
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נושא מספר 5

זיהוי סגנון הלמידה
וטיפים ללמידה יעילה

תקציר נושא :נושא זה הוא זיהוי סגנון הלמידה וטיפים ללמידה יעילה .תחילה ,החונך יציג את הנושא
– מהו סגנון למידה (הדרך בה האדם קולט ,מעבד ,מפנים וזוכר חומר לימודי חדש) ומדוע חשוב להכיר
את הסגנון האישי שלך .בשלב הבא ,החונך יסביר כי קיים שוני בין תלמידים במידה בה הם מפיקים
תועלת בזמן למידה -הבדלים בסגנונות למידה .בהמשך ,תלמד המיומנות ופיתוחה :איך ניתן ללמוד
לנצל באופן יעיל את ערוץ הקליטה החושי (ראייה ,שמיעה או תנועה) שבאמצעותו אנו קולטים את
הנלמד באופן היעיל ביותר .לבסוף ,יתורגל עם הנער/ה דרכים לזיהוי סגנון הלמידה ושיפורו.

משך נושא :מפגש אחד

מטרות:
 .1הכרות עם סגנון הלמידה האישי של התלמיד.
 .2זיהוי הקושי של התלמיד בסיטואציות שונות של למידה (הרצאה ,הקראה ,הכתבה זכירה).
 .3הקניית טכניקות לשיפור הלמידה בהתאם לסגנון הלמידה.
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נושא מס'  : 5זיהוי סגנון הלמידה וטיפים ללמידה יעילה
מבנה המפגש
הצגת הנושא – סגנון למידה וחשיבות.
ברור לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
מילוי שאלון לזיהוי סגנון הלמידה.
ניתוח תוצאות השאלון ומשמעותן.
הקניית טיפים לשיפור הלמידה-מותאמים לסגנון הלמידה.
תרגול ביצוע רפלקציה עם התלמיד על תהליך הלמידה ,על השימוש בכלי ,על דרך
הביצוע של המטלה הלימודית ועל טיבו של התוצר המוגמר.
דיווח החונך על המפגש לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

הצגת הנושא סגנון למידה וחשיבותו

"במפגשים הקודמים עבדנו על ההכרות שלכם עם עצמכם ,כיצד אתם יכולים להשתמש בצדדים
החזקים שלכם לקבוע מטרות ותתי מטרות והכרנו טכניקות שונות לווסת את התנהגותנו
ורגשותינו .בנושא היום נעבוד על סגנון למידה .לכל אחד מאיתנו סגנון למידה שונה .אין סגנון
טוב או רע .כולנו משתמשים בשלושה חושים ללמידה :חוש השמיעה ,חוש הראייה והתנועה
(כמו בכתיבה) .אך ישנו חוש אחד דומיננטי (פעיל יותר מחושים אחרים) אשר מיטיב את
הלמידה .חשוב להכיר את סגנון הלמידה האישי כי דרך הכרות זו נדע מה עוזר לנו ללמוד טוב
יותר? למשל ,יש תלמיד שמעדיף לשמוע את חומר הלימוד ,יש תלמיד שמעדיף לקרוא בעצמו
ויש תלמיד שמעדיף לכתוב כי רק כך הוא מבין וזוכר את החומר".
לחונך :יש לשאול לשלום המשתתפים ,לבדוק איתם איך הם מרגישים עד כה בפגישות?
האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות?
וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום .השיחה לא תעלה על  10-5דקות.
זיהוי סגנון הלמידה
לחונך :נסה לברר עם התלמידים מהם קשייהם ,כפי שמופיעים במהלך שיעור בבית
הספר או בעת הכנת שיעורי הבית.
במהלך הבירור עם התלמיד בדוק את התשובות לשאלות הבאות:
א .כיצד הוא מעדיף לעבוד בכיתה או בהכנת שיעורי הבית ,לבד או עם חבר?
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ב .כיצד הוא מכין את שיעורי הבית? האם הוא זקוק להקראה ,מעדיף להכתיב את
תשובותיו,מעדיף לכתוב על-מנת להבין ולזכור (יש להתייחס להתאמות באבחון
דידקטי/פסיכו-דידקטי אם קיים).
ג .כיצד לומד למבחן?
יש להשתמש בנספח מספר  :1שאלון זיהוי סגנון הלמידה.

"כעת נמלא שאלון שיעזור לנו בזיהוי סגנון הלמידה שלך".
לחונך:
הצג את השאלון והסבר את סולם התשובות:
אפשרויות הניקוד:
 -1לא מתאים כלל.

 -4מתאים לעיתים קרובות.

 -2מתאים לעיתים רחוקות.
 -3מתאים לפעמים.

 -5כמעט תמיד מתאים.

 .1על התלמיד לסכם את הניקוד בכל חלק (שלושה חלקים).
 .2החונך יסביר את משמעותו של כל חלק:
חלק א :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ החזותי
הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.
חלק ב :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ השמיעתי
הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.
חלק ג :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ התנועתי
הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.
*במקרה של סכום שני חלקים שווה או קרוב (בין  1-3נקודות) יש לציין שייתכן
והתלמיד זקוק ללמידה אקלקטית (שימוש בשני הערוצים באופן שווה להטבת
הלמידה) ,ואף ייתכן שהוא יעדיף ערוץ מסוים מול משימות שונות .לדוגמא :במקרה בו
התלמיד קיבל סכום זהה או קרוב בחלק (א) ובחלק (ב) ייתכן שבמתמטיקה יעדיף את
הערוץ החזותי (כלומר לראות כיצד פותרים תרגיל או הדגמה בשרטוט) ,ואילו
בהתמודדות מול טקסט יעדיף הקראה (שמיעת הטקסט).
 .3להלן טיפים אותם החונך יציג לתלמיד בהתאם לסגנון הלמידה :התלמידים יצרו
לעצמם כרטיסיה בהתאם להמלצות המתאימות להם.
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סגנון חזותי :
•

לראות את שפת הגוף והבעות הפנים של המורה.

•

לשבת בשורות ראשונות.

•

לימוד חומר בעזרת הצגה גרפית  :תמונות ,דיאגרמות ,מפות ,תרשימים.

•

לעודד לחשוב בתמונות ולהשתמש בדמיון.

•

הצגת חומר באמצעות סרטים.

•

ללמוד מספרים ,סיכומים.

•

מצגות ,לרשום על הלוח :ראשי פרקים (סדר) ,רעיונות מרכזיים.

•

לעודד לסכם בזמן הרצאות.
סגנון שמיעתי :

•

הרצאות ורבליות.

•

דיונים כיתתיים -להביע דעה ולשמוע אחרים.

•

שמים לב ,מיחסים חשיבות ומבינים את משמעות הדברים על פי רמזים שמיעתיים :טון
הדיבור ,מהירות והפסקות.

•

לחומר כתוב יש משמעות נמוכה עד אשר הם שומעים אותו.

•

לעודד להקליט הרצאה או חומר כתוב ולחזור ולשמוע.

•

קריאה בקול רם.

•

ג'ינגלים  ,ראשי תיבות ,חריזה.

•

להכתיב למישהו אחר.
סגנון תחושתי /חושי:

•

הפעלת הגוף תוך כדי לימוד.

•

לעיסת מסטיק.

•

פלסטלינה רפואית.

•

שינון בכתב.

•

דפים לשרבוט.

•

משחקי תפקידים.

•

קריאה פעילה -מרקרים ,סריקת הטקסט.

•

הפסקות.

•

מעבדה.

•

התנסויות (ריח ,טעם ,מוזיקה).

•

מודלים ,פוסטרים.

 .4על התלמיד להחליט על  2-3טיפים אותם יישם במהלך הלמידה וידווח לחונך על
השפעתם בהבנת הנלמד.
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 .5החונך יציין שישנם עוד מרכיבים המשפיעים על הלמידה ,בעיקר הלמידה
העצמית בבית:


היבטים סביבתיים :שקט-רעש ,תאורה ,טמפרטורה ,צורת ישיבה.



היבטים חברתיים :למידה בקבוצה או למידה עצמית.



היבטים פיסיים :אכילה ,זמן ,תנועה ,סוגי תפיסה.

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 5סגנון למידה
נספח מס'  :1שאלון זיהוי סגנון למידה


לפניך שאלון הכולל שלושה חלקים ,בכל חלק עשרה היגדים.



קרא כל היגד בעיון.



כתוב בטור המתאים את הניקוד המתאר באופן הטוב ביותר את מידת התאמתו של
ההיגד אליך.

אפשרויות הניקוד:
- 1לא מתאים כלל.
 -2מתאים לעיתים רחוקות.

 -3מתאים לפעמים.
 -4מתאים לעיתים קרובות.
 -5כמעט תמיד מתאים.

חלק א'
מס"ד

ניקוד

ההיגד

1

אני נהנה לשרבט (לצייר לקשקש) וגם בסיכומים שלי ובמחברות שלי יש הרבה
תמונות ,חיצים עיגולים קווים וכד'.

2

אני זוכר דברים טוב יותר אם אני כותב אותם ,גם אם אני לא חוזר ומעיין בדברים
שכתבתי.

3

כאשר אני מנסה לזכור מספר טלפון  ,אני מדמיין אותו בראשי.

4

במהלך בחינה כאשר אני נזכר במידע ,אני יכול לראות בדמיון את המחברת עם
המידע כתוב בתוכה.

5

אם אני לא כותב הוראות הגעה למקום מסוים ,אני תועה בדרך או מגיע באיחור.

6

אני מעדיף להסתכל על אדם שמדבר ,כדי להיות מרוכז במה שהוא אומר.

7

אני זוכר טוב יותר דברים שקראתי מאלו שנמסרו לי בעל פה.

8

קשה לי להבין בדיחה או סיפור כאשר אני רק שומע אותם .אני צריך גם לקרוא
אותה.

9

בזמן פתרון בעיות אני מעדיף לארגן את מחשבותיי על ידי כתיבתן.

10

כשעלי ללמוד דבר חדש אני עושה זאת דרך קריאת ספרים או מאמרים או באינטרנט.
סה"כ ניקוד חלק א'
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אפשרויות הניקוד:
- 1לא מתאים כלל.
 -2מתאים לעיתים רחוקות.

 -3מתאים לפעמים.
 -4מתאים לעיתים קרובות.
 -5כמעט תמיד מתאים.

חלק ב'
מס"ד

ניקוד

ההיגד

1

במהלך קריאה אני קורא בקול ,כדי "לשמוע את המילים בראש".

2

כשאני צריך לזכור מידע ,אני משנן זאת שוב ושוב בקול רם וזה עוזר לי.

3

כאשר אני רוצה להבין משהו ,אני מבין טוב יותר ,אם אני מסביר זאת לאדם אחר.

4

במהלך השיעור ,אני לא צריך לרשום כדי לזכור את מה שהמורה אומרת .לעיתים
כתיבה אף מפריעה לי להקשיב.

5

אני זוכר טוב יותר מה אנשים אומרים ולא מה הם לובשים או איך הם נראים.

6

אני מעדיף לשמוע חדשות ברדיו מאשר לקרא אותם בעיתון.

7

אני מעדיף להקליט לעצמי תזכורות ,מאשר לכתוב אותם.

8

אני יכול להבין בקלות מה שהדובר אומר ,אפילו אם עיני עצומות או כאשר אני לא
מסתכל עליו ישירות.

9

אני מדבר לעצמי במהלך פיתרון בעיות או במהלך כתיבה.

10

אני מעדיף לקבל הסבר בעל –פה מאשר לקרא הוראות.
סה"כ ניקוד חלק ב'
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 -3מתאים לפעמים.
 -4מתאים לעיתים קרובות.
 -5כמעט תמיד מתאים.

אפשרויות הניקוד:
- 1לא מתאים כלל.
 -2מתאים לעיתים רחוקות.

חלק ג'
מס"ד

ניקוד

ההיגד

1

אני לא אוהב להקשיב להוראות או לקרא אותן ,אני מעדיף פשוט להתחיל לעשות.

2

אני לומד באופן הטוב ביותר כאשר מראים לי איך לעשות משהו.

3

אני זוכר בעיקר דברים שהתנסיתי בהם באופן מעשי.

4

אני מעדיף ללמוד מתוך התנסות.

5

אני נהנה ללמוד על ידי בנייה ויצירה של דברים.

6

אני מניע את שפתיי במהלך הקריאה.

7

אני כותב סיכומים וראשי פרקים ,אך חוזר וקורא אותם לעיתים רחוקות.

8

כדי לזכור דברים עלי לכתוב או להעתיק אותם.

9

אני חושב טוב יותר כאשר יש לי אפשרות לנוע ,אני מרגיש לא נוח מאחורי שולחן.

10

אני זוכר דברים שנעשו ולא שמות או פנים.
סה"כ ניקוד חלק ג'
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נושא מספר 6

הערכת זמן ותכנון

תקציר נושא :נושא זה עוסק בהערכת זמן ותכנון זמן בהתאם .התלמידים ילמדו כיצד לבצע הערכה של
זמנים ,ילמדו כיצד לתכנן פעולות בהתאם למשך הזמן הנדרש לביצוען ובהמשך ,ילמדו כיצד לתעדף
מטלות על פי סדר החשיבות שלהן וכיצד לבנות לוח זמנים יומי ושבועי עם פעילויות קבועות ומשתנות.
בניית הלוח תיעשה עם דגש על תכנון הזמן לצורך ביצוע מטלות לימודיות כמו הכנת שיעורי בית ,היערכות
לקראת מבחן ובעת מבחן.

משך נושא 1-2 :מגשים.

מטרות:
 .1הקנייה ושיפור של שיטות ניהול זמן והתארגנות.
 .2הרחבת המודעות של הנער/ה לאופני הלמידה השונים.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מס'  :6הערכת זמן ותכנון
מבנה המפגש
ברור קצר לשלומם של התלמידים.
הערכת זמן.
משמעות התכנון וסדר עדיפויות.
תכנון לוח זמנים יומי ושבועי.
תכנון הזמן בהכנת שיעורי הבית ובעת מבחן.

לחונך :יש לשאול לשלום התלמידים ,לבדוק איתם איך הם מרגישים עד כה בפגישות?
אם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים פחות? אם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות
להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי
ביומיום .השיחה לא תעלה על  10-5דקות.
לחונך :פתיחת המפגש תעשה בדרך חווייתית המתייחסת לאומדן זמן.


עומדים בזוגות גב לגב .ילד אחד עומד עם סטופר .הילד השני מתבקש להיות בשקט במשך
דקה (בלי שהוא מודד זמן) .בתום הדקה עליו להרים יד .הילד שמדד עם הסטופר אומר לו
כמה זמן הוא שתק באמת.



לציין  10סוגי ירקות ב 11 -שניות.



על כל הקבוצה לקפוץ על רגל ימין  20פעם במשך  15שניות.



לציין את חודשי השנה ב 6 -שניות .

"אחרי שהתנסנו במושג הזמן ,המפגש שלנו היום ייתן לכם כלים חשובים שתשתמשו בהם
בחיים בכלל ובלימודים בפרט .נושא הזמן חשוב מאוד בדרך שאחרים רואים אותנו .כך שאדם
אשר מקפיד לעמוד בזמנים ,מתכנן ומתנהל ביעילות עם הזמן ,נתפס כאדם אחראי וכאחד
שאפשר לסמוך עליו .גם בלימודים נושא הזמן הוא משמעותי ומסייע לנו להצליח .בנושא היום
ננסה להבין כיצד אתם מעריכים את הזמן .כמה זמן אתם משקיעים בלימודים לעומת כמה זמן
אתם משקיעים בתחביבים? האם אתם נוהגים להגיע בזמן? לתכנן מראש את הזמן? והאם אתם
משתמשים בזמן שלכם ביעילות? לעיתים לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו
עלולים להוביל לקושי בניהול זמן .עם זאת ,ישנן טכניקות רבות לניהול זמן שתוכלנה לסייע לנו
להפוך את הקושי לחוזקה".
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"האם אתם יודעים להעריך את הזמן כאשר מבקשים מכם להגיע בעוד חמש דקות או בעוד רבע
שעה? חשבו על דוגמאות למטלות שניתן להספיק בעשר דקות ,בשעה? האם אתם מתכננים את
הזמן בהתאם? כמה זמן לוקח לכם להכין שיעורי בית? כמה זמן לוקח לכם לקרוא טקסט?
להשיב על שאלה?"
לחונך :לאפשר לתלמידים לשתף במשך  5-10דקות ולנסות ולהבחין למי מהתלמידים יש
יכולת להעריך משך זמן? מי מתקשה לאמוד את הזמן -למשל תלמידים שמתארים שבחמש דקות
הם לומדים למבחן .קושי בהערכת זמן יכול לנבוע מקושי בתפקודים הניהוליים ,קושי בקשב וגם
מקשיים בתפיסת הכמות /המספר .לעיתים קרובות ילדים עם לקות למידה בחשבון נתקלים
בקשיים בהערכת זמן ולכן מומלץ לעבוד איתם עם אמצעי המחשה כגון שעון חול או סטופר.
נספח 1

"כעת ,אחלק לכם תפזורת בנושא זמן .לפני שתתחילו אני רוצה שכל אחד יחשוב ויאמר כמה
מילים הוא יכול למצוא בדקה ורבע? כעת נסו לעשות את התפזורת לפי זמנים .לאחר דקה ורבע,
אציין שנגמר הזמן וכל תלמיד יאמר את מספר המילים שהספיק .עושים זאת באמצעות סבב
נוסף ,כאשר גם מבקשים הערכה מקדימה למספר המילים.
לחונך :משוחחים עם הילדים ,על מטלת התפזורת ,האם הרגישו שינוי מהסבב הראשון
לשני? האם הצליחו לעמוד בהתחייבות שלהם לגבי מספר המילים שיספיקו?
תיכנון

"כפי שאתם יודעים ורואים ,לרוב האנשים המבוגרים סביבכם יש סדר יום קבוע .חלק
מהפעולות הן קבועות ואנו זוכרים אותן וחלק מהפעולות משתנות ולכן הרבה אנשים מנהלים
יומן .ביומן הם מפרטים את הדברים שעליהם לעשות ,פגישות שקבעו וכו'.
חשבו על היום יום שלכם ,אילו פעולות קבועות אתם עושים? פעולות שאתם מבצעים בכל יום
ויום .תנו דוגמאות לפעולות כאלו" .לאפשר לתלמידים לשתף.
לחונך :לתלמידים עם הפרעת קשב וריכוז קשה מאוד לתכנן מראש את הדברים .כאשר
אין תכנון מוקדם או כאשר התכנון לקוי ,איכות הביצוע נפגעת .קושי לבצע תכנון מדויק יכול
לנבוע מקושי בהערכת זמן ,קושי בקביעת סדר פעולות ,נטיה למוסחות המקשה בשימור רצף.
בתפקוד של התלמיד ,קשיים בתכנון יכולים לבוא לידי ביטוי בקושי בפתרון תרגילי חשבון
בהתאם לשלבים ,קושי בכתיבת תשובה המורכבת מכמה שלבים ,קושי בארגון חומר למבחן ,נטיה
לאחר ועוד.
בנספח  2מצורפות כרטיסיות עם פעולות יומיומיות.
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לשבת במעגל ולפזר את הכרטיסיות באמצע או לתלות אותן על הלוח.

"כל תלמיד יבחר לעצמו כרטיסיה עם פעילות קבועה שהוא עושה כל יום ,יקח אותה לידו ויספר
לנו על הפעילות".
בזמן שהתלמיד מספר ניתן לשאול שאלות מנחות" :האם אתה אוהב לעשות את הפעילות הזו?
האם אתה עושה אותה בשעה קבועה? האם אתה מקפיד לעשות אותה כל יום? כמה זמן אורכת
הפעילות? האם אתה צריך מבוגר שיסייע לך בפעילות או שאתה מסתדר לבד? האם אתה חייב
לבצע את הפעילות הזו או שאפשר לוותר עליה? להקדיש לה פחות זמן? האם אתה מבצע את
המטלה בבת אחת או מחלק אותה?"לאפשר שיתוף.
סדר עדיפויות

"לאחר שהבנו אלו מטלות אנו מבצעים מידי יום או מידי שבוע ,כל אחד יעתיק לדף אילו
פעילויות הוא מבצע מתוך כל המטלות ששוחחנו עליהן".
כעת ,הביטו על רשימת המטלות ומחקו את המטלה הכי פחות חשובה".
לחונך :ניתן לעשות עד שלושה סבבים בהם התלמידים מבטלים את המטלות הכי פחות
חשובות .כך ניתן ללמד את הקבוצה לוותר על המטלות בעלות סדר העדיפויות הנמוך ביותר.

"כעת ,לאחר שהורדנו את המטלות אשר פחות חשובות לנו ,נבדוק מהן המטלות הכי חשובות
שאתם מבצעים .חשבו על המטלה שהכי חשובה לכם במהלך היום ,סמנו אותה בטוש זוהר
וכתבו לידה את המספר ."1
חשוב להביט בסימון של התלמידים ,לבדוק מהם בחרו כמטלה הכי חשובה במהלך היום ,לוודא
איתם אם אכן זה הכי חשוב (האם זה יותר חשוב מלאכול? ,מלישון?) .לאחר מכן ,יש להמשיך
ולסמן את המטלה השנייה הכי חשובה וכך הלאה .לאחר שהתלמידים דירגו את העדיפות שלהם
במטלות חשוב לדון איתם בתעדוף שלהם.

"חשוב לציין שסדר העדיפויות משתנה מתלמיד לתלמיד ויכול להשתנות אצל אותו תלמיד
בזמנים שונים .למשל חישבו אם יש לכם מבחן בשבוע הקרוב או שאתם צריכים להגיש עבודה.
היכן תשלבו את זה? האם מטלות כאלו יהיו החשובות ביותר או פחות .כיצד הן תשתלבנה בסדר
העדיפות שלכם?"
דיון

"האם ה פעולות שמספרתם אלו פעולות שאתם מבצעים כל יום? מה יקרה אם לא תבצעו את
הפעולות האלו? האם אתם צריכים שיזכירו לכם את המטלות או שאתם זוכרים אותן מבלי
שיזכירו?" לאפשר שיתוף.
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תכנון סדר יום

"קיימת חשיבות רבה לסדר היום שלכם .ככל שהוא יהיה יותר מתוכנן וקבוע ,כך הוא יהיה
מוצלח יותר ,תספיקו יותר ואיכות הביצוע תהיה טובה יותר .לאחר שכתבנו את המטלות,
מספרנו אותן לפי סדר החשיבות שלהן והורדנו את הדברים המיותרים ,נותר לנו להעריך כמה
זמן אנו משקיעים בכל מטלה וכיצד לסדר את המטלות במהלך היום".
"אילו דברים אתם חייבים לעשות במהלך היום? האם יש לכם זמן קבוע במהלך היום בו אתם
לומדים? באילו שעות אתם מרגישים מרוכזים יותר? האם יש פעולות שאתם חוזרים עליהן כל יום?
מתי אתם חוזרים הביתה מבי"ס ומה אתם עושים? מתי אתם מכינים שיעורי בית? מתי אתם
לומדים למבחנים? האם יש זמן קבוע ללמידה? מה קורה כשאין שיעורי בית? האם תוכלו לתכנן
זמן קבוע ללמידה בכל יום ,שיוקדש ללמידה גם אם אין שיעורים? אילו דברים תוכלו לעשות
ומה כדאי לעשות? מה יכול לקרות בשבתות ובחגים? מאילו זמנים ופעילויות אתם נהנים? מתי
יש לכם זמן איכות עם המשפחה? או פגישות עם חברים אחה"צ?" לאפשר שיתוף.
קביעת לו"ז שבועי
נספח מס' 3

"כעת אני מחלק/ת לכם לוח זמנים שבועי ונעבוד לפי השלבים הבאים:
 .1סמנו את הפעילויות הקבועות שאתם מבצעים במהלך השבוע למשל :חוגים ,ביה"ס,
צהרון ,שיעור פרטי ועוד.
 .2סמנו את המטלות שחייבים לבצע לפי שעות שיכולות להיות לכם נוחות כמו :הכנת
שיעורי בית ,הערכות למבחן ,סידור החדר ,קריאה בכל ערב ועוד.
 .3סמנו את פעילויות הפנאי שלכם כמו :צפייה בטלוויזיה ,פגישה עם חברים ,משחקים
במחשב ועוד.
 .4צבעו כל סוג פעילות בצבע אחר .למשל ,כל מה שקשור בלימודים בצהוב זוהר.
במהלך השבוע הקרוב תתבקשו לעקוב אחר לוח הזמנים ולערוך שינויים בהתאם .הקפידו
לשמור על זמנים קבועים ועל מדידת זמנים במהלך השבוע".
לחונך :בהתייחסות ללוח זמנים יש להדגיש שלושה נושאים מרכזיים -


שעות שינה :חשוב להסביר לתלמידים ולהורים כי בבניית הלו"ז היומי חשוב להדגיש
את השעה בה הולכים לישון .חשוב לבדוק שלתלמיד יש בין  10-11שעות שינה בלילה
ולהבין את ההשלכות של מחסור בשעות שינה.
קיימת הסכמה רחבה בין אנשי המקצוע על כך ששינה מספקת ואיכותית חשובה
לבריאות לפחות כמו תזונה טובה ופעילות גופנית .לשעות שינה בלתי מספקות יש
השלכות על הלמידה .לעיתים קורה שתלמיד מאובחן בטעות עם הפרעת קשב כאשר
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למעשה הוא לא ישן מספיק .לאחר שמטפלים בהרגלי השינה שלו ,הביטויים של קשיי
הקשב נעלמים .בנוסף ,נמצא שתלמידים בעלי ציונים גבוהים דיווחו על שינה ממושכת
יותר ועל כך שהם הלכו לישון מוקדם יותר לעומת התלמידים בעלי הציונים הנמוכים.
בגיל צעיר ,כשהגוף והמוח אינם מקבלים את שעות המנוחה הרצויות ,הילד עלול לחוש
עייפות ולהיות ישנוני (להירדם בשיעור) .יתרה מכך ,יכולת הקשב והריכוז ,הלמידה
והחשיבה עלולות להיפגע .ילדים הסובלים ממחסור בשינה אינם מצליחים למלא אחר
ההוראות וההנחיות שהם מקבלים בצורה מדויקת והמשמעות היא ירידה בביצועים
בבית הספר.
מחסור בשינה עלול להוביל להפרעות התנהגותיות שתבואנה לידי ביטוי בנטייה מוגברת
להתפרצויות ולחוסר משמעת .ילדים הלוקים במחסור בשינה נוטים להיות יותר
עקשניים ווכחניים ,אפילו אם מדובר בבעיה פעוטה ,או להתרגז בקלות מכל שטות .חוסר
השינה והעייפות ,במיוחד כשהם ממושכים ,עלולים לגרור התנהגות היפראקטיבית
ולהוביל לשינויים קיצוניים במצב הרוח (לקוח מאתר "כללית").


מבזבזי זמן :חשוב שהתלמידים יבינו ויגדירו את "מבזבזי הזמן" שלהם ,כי אלו גורמים
להסחה ולהערכה לא מדויקת של משכי הזמן הנדרשים להשלמת מטלות .דוגמאות למבזבזי
זמן :משחקי מחשב ,אתרי אינטרנט WhatssApp ,וכו'.

"מבזבזי הזמן הם הדברים והפעילויות שמסיחים אותנו מהדברים החשובים ולכן חשוב להימנע
מהם או להגדירם לשעות ספציפיות .למשל ,כאשר אתם מכינים שיעורי בית ולעיתים מתעסקים
בדברים נוספים כמו :הודעה או שיחת טלפון .כיון שאי אפשר להימנע לחלוטין ממבזבזי הזמן,
חשוב לקחת אותם בחשבון כאשר אתם יוצרים לעצמכם לוח זמנים .ייתכן וכדאי להוסיף לכל
פעילות כמה דקות שמבוזבזות על שימוש  WhatssAppלמשל".
קביעת זמן לימוד
לחונך :על התלמיד להחליט מהו הזמן שהגדיר לעצמו בכל יום לצורך הכנת מטלות
לימודיות ,שיעורי בית וזמן קריאה .לרוב ,הזמן הטוב ביותר להכנת שיעורי הבית הוא לא מייד
לאחר בי"ס ,אלא לאחר מנוחה קצרה והתרעננות .גם אם אין שיעורי בית יש לעודד את התלמיד
שהזמן יוקדש ללמידה :חזרה על השיעורים ,קריאה וכו'.
יש לתכנן עם התלמידים זמני למידה קבועים ,ככל האפשר ,ולחשוב איתם לגבי שינויים בזמני
חופשות או חגים.

"כעת ,נסכם את המפגש ,מי יכול לומר לי מה למדנו היום? על איזה נושא שוחחנו היום? מה
היה לכם מעניין? איזו פעילות אהבתם ואיזו פחות?" לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
71

"דברנו היום על נושא הזמן ,חשיבותו והבנת החשיבות בתכנון של הזמן ,כמו :לבנות לוח
זמנים שבועי ,כאשר אנחנו דואגים למטלות הקבועות ,המשתנות ולוקחים בחשבון את מבזבזי
הזמן .במהלך השבוע הקרוב אתם תבדקו ביחד עם הוריכם אם הלו"ז שיצרתם מתאים לכם
ונערוך שינויים בהתאם".

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 6הערכת זמן ותכנון
נספח מס'  :1תפזורת בנושא זמן.
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מאוחר

לפני

אחרי

שלשום

מוקדם
אתמול
דקה

מחר
לילה
צהרים

שנה
לוח שנה
שעה

יומן
חודש
בהמשך

מחרתיים
שעון
אחר הצהרים

רגע
בוקר
בסוף

שבוע
ערב
בהתחלה

שניה
עכשיו
יום

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
73

נספח מס'  :2כרטיסיות לתכנון.

מתעורר/ת
מצחצח/ת שיניים
מתלבש/ת
אוכל/ת ארוחת בוקר
אוכל/ת ארוחת צהריים
מסדר/ת את שולחן העבודה
מכינ/ה שיעורי בית
צופה בתכנית אהובה
אוסף אח/אחות מהגן
נפגש/ת עם חבר
חוג כדורגל
חוג ריקוד
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חוג התעמלות
חוג חיות
לוקח/ת את הכלב לטיול
הולכ/ת לגן משחקים
הולכ/ת ליומהולדת של חבר/ה
מכינ/ה עוגה עם אמא
צופה בטלויזיה
משחק במחשב
משחק
מסדר/ת את החדר
לומד/ת למבחן
אוכל/ת ארוחת ערב
מסדר/ת תיק לביה"ס
קורא/ת ספר
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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מצחצח/ת שיניים
הולכ/ת לישון
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נספח מס'  :3לו"ז שבועי.
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נושא מספר 7

יחסים בינאישיים

תקציר נושא :נושא זה עוסק ביחסים בינאישיים ופיתוח המודעות לחשיבותם של מערכות יחסים בחיינו,
השפעתם של קשרים עם אחרים על מצב הרוח ועל הלמידה (משלוש א.י.ל) .התלמידים ילמדו מיומנויות
תקשורת שמיועדות לסייע להם בשיפור יכולתם ליצור קשרים חדשים ,לחזק ולשמר קשרים קיימים.

משך נושא 2 :מפגשים.

מטרות:
 .1הגברת רמת המודעות של התלמידים לחשיבותן של מערכות היחסים והשפעתן על מצב הרוח ועל
הלמידה.
 .2רכישת מיומנויות יעילות לתקשורת בינאישית שמטרתן לשפר את היכולת ליצור קשרים חדשים,
לחזק ולשמר קשרים קיימים.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מס'  :7יחסים בינאישיים
מבנה המפגש
דיון בחשיבותן של מערכות היחסים שלנו עם אחרים בחיינו והשפעתן על מצב הרוח ועל
הלמידה.
היכרות ,למידה ותרגול של מיומנות שמירה על קשר עין.
היכרות ,למידת ותרגול של מיומנות "לקיחת פרספקטיבה".
דיווח על המפגש לאחר העברת הנושא בקבוצה.

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם שמתם לב למצב הרוח שלכם? האם הצלחתם
לווסת רגשות? איך הצלחתם לעשות זאת?
היום נדבר על הקשרים שלנו עם אחרים ,חברים ,משפחה ומורים -קשרים שנקראים "יחסים
בינאישיים .נלמד מיומנויות שונות שבעזרתן נוכל ליצור קשרים חדשים עם חברים חדשים
ולחזק ולשפר קשרים שיש לנו.
לכל אחד מאתנו יש קשרים שונים עם אנשים שונים .חישבו אילו קשרים יש לכם? עם מי יש
לכם קשרים? לאפשר לתלמידים לשתף.
לקשרים בחיינו קוראים מערכות יחסים .מערכות יחסים יכולות להיות עם חבר/ה לכיתה,
שכנ/ה ,אבא ,אמא ,אח ,אחות ,סבא ,סבתא ,מורה ,מנהלת וכו'.
מי יכול לומר לי מדוע קשרים עם אחרים חשובים בחיינו? על מה הם משפיעים?"

לחונך :לפתח דיון בנושא מערכות יחסים ולעודד לגיטימציה למגוון מערכות היחסים
הקיימות בחיינו ,החל מקשרים קרובים מאוד ועד לקשרים רופפים .אם מישהו מהתלמידים
מציין דמות של אדם שנפטר (סבים למשל) חשוב להתייחס לכך ולתת לגיטימציה לחשיבותם של
קשרים עם אנשים אחרים גם אם הם אינם בחיים.

חשוב לומר "לפעמים יש לנו מערכות יחסים גם עם אנשים שכבר לא בחיים או עם אנשים שאנו
כבר לא מתראים עמם (למשל ,גרים בחו"ל) .קשר עם אנשים אחרים יכול להיות פנימי ,ביני
לבין הזיכרון שיש לי מאותו אדם שהייתי אתו בקשר".
לחונך :לפתח דיון בנושא חשיבותם ותרומתם של קשרים עם אנשים אחרים .חשוב
להתייחס לכך שיש קשרים שמספקים לנו תחושה טובה של הגנה ,קרבה ,ביטחון וכו' ,ולעומתם
יש קשרים שגורמים לנו להרגשה לא טובה כמו פחד ,תסכול ,אכזבה.

"ראינו שלכולנו יש מגוון קשרים עם הרבה אנשים ושלקשרים הללו יש השפעה עלינו .יש
קשרים שנותנים לנו הרגשה טובה ,הרגשת ביטחון ,הנאה ,שמחה ,גאווה ולעומתם יש קשרים
שגורמים לנו לרגשות פחות נעימים כגון פחד ,אכזבה ,עלבון .במפגשים הקרובים נלמד איך
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אנחנו יכולים להשפיע על הקשרים האלו .נלמד שיטות שיעזרו לנו לשמור על מערכות היחסים
שגורמות לנו לרגשות טובים .בנוסף ,נלמד איך אנחנו יכולים לשפר ולשנות מערכות יחסים
שגורמות לנו לרגשות פחות טובים .השיטה הראשונה שנלמד נקראת שמירה על קשר עין".
מיומנות "שמירה על קשר עין"

"כאשר אנו משוחחים עם חבר או עם כל אדם אחר חשוב לשמור איתו על קשר עין .כשאומרים
'שמירה על קשר עין' מתכוונים למצב בו אני מביט בעיניו של האחר בזמן שאני משוחח או
משחק איתו .כאשר אנו מביטים בעיניו של האחר ,אנו מסמנים לו שאנו מקשיבים לו ומתענינים
בדבריו וגם ההיפך ,כאשר אנו מדברים והאדם שמולנו מביט בעינינו ,זה אומר שהוא מקשיב
לנו .לעומת זאת ,אם במהלך שיחה או משחק עם חבר נביט על הרצפה ,נסתכל לצדדים או נבדוק
את מכשיר הפלאפון שלנו ,החבר איתו אנו מדברים יחשוב שאנו לא מתעניינים בדבריו ויוכל
להיעלב מכך .מצב כזה יפגע בקשר שלנו איתו".

לחונך :חשוב להערך להפעלת מוזיקה לקראת המפגש ,בעזרת טלפון סלולארי או מכשיר
אחר .אם מספר התלמידים אי זוגי ,החונך ישתתף ואם זוגי ,החונך לא ישתתף.

"מיד אפעיל מוזיקה ,בזמן השמעת המוזיקה תסתובבו בחדר ,ברגע שאפסיק את המוסיקה,
תחפשו בן זוג ותפעלו על פי ההוראות שאתן לכם".
סבב " :1עימדו אחד מול השני ,אמרו שלום אחד לשני אך אל תביטו בעיניו ,הסתכלו לצדדים או
לרצפה".
סבב " :2עימדו אחד מול השני ,הביטו אחד לשני בעיניים ואמרו שלום".
סבב " :3עימדו אחד מול השני ,אל תביטו אחד לשני בעיניים ,אך שאלו אחד את השני מה
שלומך והקשיבו לתשובה".
סבב " :4עמדו ,הביטו אחד לשני בעיניים ,שאלו מה שלומך והקשיבו לתשובה".
סבב " :5עימדו אחד מול השני ,אל תביטו אחד לשני בעיניים ,אך שאלו מה עבר עלייך בשבוע
האחרון".
סבב " :6הביטו אחד לשני בעיניים ,שאלו מה עבר עלייך בשבוע האחרון והקשיבו אחד לשני".
אופציות נוספות לסבבים :מה הסרט האהוב עלייך? איזה ספר קראת לאחרונה? ספר אהוב?
תחביבים ועוד.

דיון לאחר הפעילות

"איך הרגשתם במהלך התרגיל? האם היה נחמד לשתף? האם הרגשתם שמקשיבים לכם?
האם הייתם רוצים להמשיך ולשוחח עם הבן זוג? אילו מחשבות עלו לכם כאשר לא הביטו לכם
בעיניים? איך הרגשתם כאשר הביטו לכם בעיניים? מתי הרגשתם שהחבר מקשיב יותר
לדבריכם?
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מכיוון שמבט בעיניים מביע הקשבה לדברינו ,התעניינות ואכפתיות ,חשוב להקפיד לשמור על
קשר עין בזמן שאנו משוחחים עם אחר .במידה ומישהו אינו מביט בעיניים שלכם ואתם
מרגישים אי נעימות ,אפשר להעיר בנימוס ולבקש' :תוכל בבקשה להסתכל עליי כשאני מדבר
איתך ,זה מסמן לי שאתה מקשיב ומתעניין'.
נסו לחשוב ולשתף במקרים שאתם זוכרים שהביטו בעיניכם ובמקרים שהפריע לכם שלא הביטו
בעיניכם" .לאפשר לתלמידים לשתף.
מיומנות "לקיחת פרספקטיבה"

"כיוון שאנו שונים אחד מהשני וחושבים אחרת ,חשוב לנסות ולהבין כל מקרה וכל מצב לא רק
מנקודת המבט שלנו (איך שאנחנו רואים ומרגישים) אלא גם מנקודת המבט של האחר (איך
האחר ,חברה או אמא מרגישות בזמן הזה) .כאשר אנחנו מתבוננים מנקודת המבט שלנו ,אנחנו
מרוכזים במחשבות וברגשות שלנו ולפעמים קשה לנו להבין את נקודת המבט של האחר .בעיקר
כאשר יש ריב או ויכוח ,קל לנו יותר להבין למה אנחנו כועסים או נעלבים וקשה לנו יותר לחשוב
למה הצד השני אמר את מה שהוא אמר ומה הוא בעצם מרגיש .חשוב ללמוד להסתכל על מצבים
גם מתוך נקודת המבט של האחר ,כי זה מאפשר לנו להבין טוב יותר אחד את השני ואז יש יותר
סיכוי שהקשר שלנו עם האדם האחר יהיה טוב יותר.
השיטה הזו בה אנו מנסים להבין את המצב מנקודת המבט של האחר נקראת לקיחת
פרספקטיבה .כדי להבין את הרעיון ,אתן לכם דוגמא :אריאל תלמיד בכיתה ו ,2-ממש רצה
לשתף את המחנכת שלו בכך שהצליח במבחן בחשבון לאחר שהשקיע מאמצים רבים בלמידה.
הוא ניגש אליה בהפסקה לחדר המורים ,אך המחנכת אמרה לו שהיא לא יכולה להתפנות כרגע
וכי הם ישוחחו לאחר ההפסקה .אריאל נעלב מכך ונעשה עצוב .בשיטה של "לקיחת
פרספקטיבה" אריאל ינסה בדמיון שלו להיות לרגע המורה וינסה לחשוב מדוע המורה לא יכלה
להתפנות אליו באותו הרגע .אולי היא צילמה דפי עבודה לקראת השיעור הבא? אולי בדיוק
שוחחה עם מורה אחרת? אולי הייתה זקוקה לכמה רגעי מנוחה לפני השיעור הבא? ברגע
שאריאל מסוגל לחשוב על כל מיני סיבות להתנהגות המורה ,הוא יכול להבין את המצב מנקודת
המבט שלה .דרך החשיבה הזו תעזור לו להבין שלמורה לא הייתה כל כוונה לפגוע בו .הבנה זו
תגרום לו לא להיעלב ובכך יישמר הקשר הטוב של אריאל עם המורה".

נספח מס' 1

"כעת כל תלמיד יבחר דמות אחת מבין הדמויות שמוצגות ויכתוב את הסיפור מנקודת המבט
שלה למשל "...כדי לסייע לתלמידים ניתן לכתוב על הלוח שלבים לכתיבת קטע.
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דיון לפעילות

"איך הרגשתם כאשר הייתם צריכים לחשוב מנקודת מבטו של האחר? האם זה יכול ללמד
אתכם מה האחר מרגיש? ומדוע הוא מתנהג כך?
אם נדע ונבין מדוע אדם אחר מתנהג אלינו בדרך מסוימת ,אם רק ננסה ל'התחפש' אליו
לרגע ולהבין מה הוא חושב ,זה יחסוך מאתנו רגשות לא נעימים כמו כעס ,עלבון ,אכזבה .ככל
שנצליח להבין יותר את הצד השני ,הקשר שלנו אתו יהיה טוב יותר".

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נספחים לנושא  – 7יחסים בינישיים
נספח מס'  :1כתיבת סיפור מנקודות מבט שונות.

האירוע:
קוף נמלט מגן חיות ומתברר כי קשה ללכוד אותו ,הקוף מתמקם על ענף גבוה בגן הציבורי
במרכזה של עיר ומתנגד למאמצי מטפליו לפתותו לשוב לכלובו.
תאר את האירוע בדרך חווייתית דרמטית מנקודת מבט אחת.
נקודות מבט אפשריות לאירוע זה:
הקוף ,כתב הטלוויזיה ,המטפל ,ילד הצופה במתרחש  ,מנהל גן החיות ,נציג שמורות הטבע,
אזרח הסובל משכנותו של גן חיות סמוך ,המשטרה ,בת זוגו של הקוף שנותרה בכלוב ,מאלף
חיות.
דוגמאות:
הקוף :לאן רצים האנשים/זו הרגשה מוזרה לא להיות בכלוב/איפה אימא והאחים שלי/אני
רעב/איפה הבננות שלי/לאן אמשיך מכאן?
כתב הטלוויזיה :איזה סיפור נפלא לחדשות הלילה/מזל שיצאתי היום עם המצלמה ומכשיר
ההקלטה/ככל שהמהומה תגדל ,הסיפור יהיה יותר טוב/אני מפחד מקופים ,אבל אנסה להתקרב
לקבל תמונה טובה יותר/בינתיים אראיין כמה מהאנשים שהתגודדו מסביב.
המטפל :הקוף עלול להתרחק מכאן ,ללכת לאיבוד או להיות קורבן ליריי  ,לשבי ,להתעללות/אני
חייב למצוא דרך להתקרב אליו/מדוע הוא מתנהג כאילו אינו מכיר אותי?/איני יכול לטפס על
עצים/מעניין מי מהעובדים בגן התרשל ואשם בכך שהקוף הצליח להימלט.
ילד הצופה במתרחש :הלוואי שהקוף יברח ויהיה חופשי לנצח/אני מסוגל לטפס עד לצמרת העץ
ולשחק עם הקוף/אין סיכוי שאימא תסכים שהוא יגור איתנו/אולי אמצא לו מחבוא אחר.
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נושא מספר 8

סנגור עצמי

תקציר נושא :נושא זה הוא סנגור עצמי .תחילה ,החונך יציג את הנושא  -יסביר מהו סנגור עצמי ,ומה
חשיבותו .בשלב הבא ,יתמקד בלימוד המיומנות ופיתוחה :מסביר איך עושים סנגור עצמי (מה אני רוצה?
מה הקושי שלי? מה הפתרון?) .בהמשך החונך יתרגל עם הקבוצה סנגור עצמי בעזרת משחק תפקידים.

משך נושא :מפגש אחד

מטרות:
 .1הכרות עם הטכניקות הקיימות כיום למשתתפים.
 .2הצגת המושג סנגור עצמי.
 .3הקניית טכניקות לסנגור עצמי ותרגולן.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מס'  :8סנגור עצמי
מבנה המפגש
הצגת הנושא  -הסבר מהו סנגור עצמי ומדוע הוא חשוב .
ברור לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
לימוד סנגור עצמי.
תרגול סנגור עצמי בעזרת משחקי תפקידים (סנגור עצמי מול המורה).
דיווח החונך על המפגש לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

מהלך הפגישה:
לחונך :מבררים לשלום הילדים בקבוצה .איך עבר השבוע? איך הם מתקדמים ביחס
למטרה שהציבו לעצמם? יש להזכיר לקבוצה כי המפגש הבא יהיה מפגש אחרון.
הצגת הנושא סנגור עצמי וחשיבתו

"במפגש היום נעבוד על מיומנות שנקראת 'סנגור עצמי' .סנגור עצמי זו היכולת שלכם להסביר
בצורה טובה ויעילה למה אתם זקוקים .כך אתם מדברים בשם עצמכם ,מבקשים מה שאתם
רוצים ומסבירים מדוע זה חשוב לכם .אם תבקשו בצורה מכובדת וברורה את מה שתרצו ,יש
סיכוי טוב שתוכלו לקבל מענה לבקשותיכם".
נספח מס' 1
לחונך :ישנן כרטיסיות המתארות מצבים שונים .על התלמידים להציע דרכים
להתמודדות עם המצבים המתוארים .החונך יקריא את המקרה וישאל את התלמידים:

"מה אתם ממליצים לעשות? כיצד ניתן לפתור את הבעיה? במי ניתן להיעזר? איך כדאי לפנות
אליו? מה אתם מציעים לבקש? מה תעשו אם לא תמצאו פתרון"?
בשלב הדיון יש להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל אחת מדרכי ההתמודדות המוצעות
ע"י התלמידים.

"האם תוכלו לספר לי על מצב בו ניסיתם לבקש משהו ממישהו אך לא הצלחתם? למשל רציתם
שההורים יעשו עבורכם משהו אבל הם לא עשו זאת? איך הרגשתם במצב זה? תסכול? חוסר
הצלחה? אכזבה? תחושה אחרת? לפעמים אנחנו לא מצליחים להעביר את המסר בצורה יעילה.
יש דרכים שיכולות לעזור לנו להסביר באופן ברור מה אנו מבקשים .כאשר אנחנו משתמשים
בדרכים האלו ,יש יותר סיכוי שהצד השני ירצה לעזור לנו ולתת לנו את מה שאנו מבקשים
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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ממנו .זוהי המטרה של השיטה שנלמד היום שנקראת 'סנגור עצמי' .ככל שנשלוט בשיטה הזו,
נדע להסביר לאחרים בצורה יעילה ונעימה מה אנו רוצים".
מרכיבי הסנגור העצמי

"עכשיו נלמד דרך יעילה לגייס עזרה ממישהו אחר .יש כמה חלקים לפניה לאדם אחר כשאתם
מבקשים עזרה :בפניה שלכם ראשית כדאי להסביר מה אתם רוצים .תדגישו כי אתם מעוניינים
להצליח .בשלב הבא אתם צריכים לתאר בפירוט את הקושי .חשוב שתסבירו באופן ברור מהו
הקושי .בשלב האחרון אתם צריכים להציג את הפתרון .לומר מהו הפתרון הטוב ביותר עבורכם,
מה סביר שיעזור לכם".
לדוגמא" :אני רוצה שהמורה תאפשר לי להגיש עבודה כמה ימים אחרי המועד שבו היא ביקשה
להגיש את העבודות" .דרך הפניה בעזרת סנגור עצמי תראה כך:
"מה אני רוצה  -מאוד חשוב לי לבצע את העבודה שנתת בצורה טובה ויסודית.
פירוט הקושי  -אני חושש שלא אצליח להשקיע בעבודה מספיק זמן כי בשבוע הבא אנחנו
חוגגים בר מצווה לאחי.
הצגת הפתרון  -זה מאוד יעזור לי אם תוכלי לתת לי עוד זמן ולאפשר לי להגיש את העבודה בעוד
עשרה ימים".
לחונך :מבקשים מכמה תלמידים לספר על מקרה בו רצו לבקש משהו ממישהו.
משתמשים בדוגמא לצורך המחשת  3השלבים בפניה .מבקשים מהתלמידים להגדיר מה הם
רוצים ,מהו הקושי ומה הפתרון.
מנסחים ורושמים על הלוח את הפניה על שלושת מרכיביה:

נספח מס' .2

אחרי כמה דוגמאות ,יש לחלק את הנספח לתלמידים ולבקש מהם שיתרגלו מקרים אישיים שקרו
להם /יתכוננו לקראת משהו שהם רוצים לבקש.
אפשר להציע לתלמידים לצלם את המודל בסלולארי כדי שיהיה זמין להם במצבים שונים בהם
ירצו לבקש מאחרים דברים באופן יעיל.
סנגור לפי שלבים:
הרצון להצליח :אני רוצה________________________
הקושי :אבל _______________________________________
הפתרון :אני מציע ש___________________________________
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"לפני שתיגשו לסנגר על עצמכם ,כדאי שתחשבו מראש מה עשויים להיות הקשיים שתתקלו
בהם במהלך הסנגור העצמי ,כך תוכלו להיערך לקראתם ולתכנן תגובה מתאימה.
חשבו וכתבו :מה יכול לעזור לכם במהלך הסנגור העצמי? במה אתם יכולים להיעזר? מה תהיה
התגובה שלכם לכל הצלחה? מה יכול לאפשר הצלחה?"
החונך מדגים את השלבים על אחת מהדוגמאות שבכרטיסיה.

"בוא נחשוב ,מול מי תסנגרו?"
אני אסנגר על עצמי בפני ___________________________________
מה יכול לעזור לך להצליח?_________________________________
האדם שאסנגר בפניו יכול להגיד ש ___________________________
אני אענה לו ש__________________________________________

"מה למדנו היום? מהן המיומנויות שלמדנו? ממה נהניתם? ממה פחות? האם היה משהו
שהיה קשה? במפגש זה למדנו שיטה נוספת כדי לשפר את מערכות היחסים שלנו.
השיטה שלמדנו נקראת סנגור עצמי שזוהי דרך יעילה לבקש את מה שאתם רוצים ואת העזרה
שלה אתם זקוקים .איך אתם מרגישים עם המיומנות של סנגור עצמי? האם היא ברורה לכם?"
לאפשר שיתוף.

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 8סנגור עצמי
נספח מס'  :1כרטיסיות לסנגור עצמי.

מיכל פעילה מאוד בתנועת הנוער בישובה ונהנית במיוחד מטיולים ומחנות
המתרחשים בחופשים .מיכל תכננה לצאת לטיול בחופשת הפסח ,אך מיד

לאחר החופשה מתקיים מבחן בחשבון .בשל כך הוריה לא מאשרים לה
לצאת למחנה .מיכל אינה מעוניינת לוותר על המחנה.

בן רוצה להצטרך לנבחרת הכדורגל של ביה"ס .הוא יודע כי נותרו מקומות
ספורים ועליו לשכנע את מאמן הנבחרת שיקבל אותו.

דנה מאוד רוצה להצטרף ללהקת בית הספר כזמרת ,אולם ביום של
האודישן היא אמורה להיות בטקס הסיום של אחיה בצבא .דנה לא מוכנה
לוותר על ההזדמנות להיות חלק מהלהקה אבל לא תוכל להיות ביום
הבחינה.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נספח מס'  :2שלבים לסנגור עצמי.

שלב  :1מה אתה רוצה
תדגיש כי אתה מעוניין להצליח

שלב  :2פירוט הקושי
חשוב להסביר את הקושי באופן ברור

שלב  :3הצגת הפתרון
הצגת הפתרון הטוב ביותר עבורך

הרצון להצליח :אני רוצה_______________________________

הקושי :אבל _______________________________________

הפתרון :אני מציע ש___________________________________

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מספר 9

סיום שנה

תקציר נושא :נושא זה עוסק בסיכום החונכות .תחילה ,החונך מציג את תכני הפגישה ומסביר את
מטרתה :הסבר על סיכום התהליך שעברו התלמידים במהלך השנה תוך מתן לגיטימציה לרגשות שליליים
וחיוביים ,ודגש על ההישגים וההתקדמות של כל אחד מהתלמידים במהלך המפגשים .יש לערוך סקירה
של הכלים וההישגים שנרכשו במהלך השנה .לאחר מכן ,יש להעניק לגיטימציה לחששות ופחדים מנסיגה.
בסיום הפגישה יש לומר שתתקיים פגישת סיכום אישית בין החונך ,המורה התלמיד והוריו.

מטרות:
 .1ביטוי רגשי לגבי סיום השנה.
 .2סקירת הנושאים שנידונו במפגשים.
 .3דיון ביישום הכלים שנרכשו ,בעתיד.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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נושא מס'  :9סיום שנה
מבנה המפגש
הסבר ודיון על תהליכי סיכום שנה.
בירור המתרחש בשבוע האחרון.
סריקת המיומנויות שנלמדו ,הכוחות וההישגים.
לגיטימציה לרגשות ולפחדים מנסיגה בתפקוד.
שיתוף ההורים יעשה בפגישה אישית נפרדת.
דיווח המפגש בסיום העברת הנושא לקבוצה.

הסבר על מהלך הפגישה ותהליך הסיכום וההערכה

"היום זוהי פגישתנו האחרונה .אנו מסיימים תהליך עבודה משותף אותו התחלנו לפני מספר
חודשים .נשוחח על כך ועל איך אתם מרגישים .יכול להיות שיהיה לכם מצב רוח ירוד או
שתרגישו כעס ,עצב .אלו רגשות טבעיים לכך שאנו מסיימים את המפגשים .הכרנו אחד את
השני ,ואתם שיתפתם אותי בדברים מאוד אישיים וחשובים על עצמכם .אני אתגעגע לפגישות
איתכם ,אבל אתם בוודאי גם מרגישים שמחים וגאים על ההישגים אליהם הגעתם ,אולי גם
תקווה ואופטימיות...אני חושב/ת שתוכלו להשתמש במה שלמדתם כאן גם במקומות אחרים".
לחונך :תהליך סיכום והערכה מעורר רגשות רבים שיכולים אף להיות סותרים .בגיל זה,
אחד הדברים המורכבים לילדים הוא איבוד הקשר עם המורה ועם קבוצת התלמידים ,אף שהוא
עשוי שלא להראות זאת כלפי חוץ .החונך יאמר לנער כי תחושות שונות כמו כעס או צער יכולות
להופיע .לעיתים הילדים מ תקשים להודות בכך שיש להם בעיה ,שהם מעוניינים ונהנים בפגישות.
יתכנו גם רגשות חיוביים של סיפוק ,הישג ואף הקלה מכך שהתהליך הסתיים .יש לתת לגיטימציה
למגוון הרגשות שעולה.
לחונך :יש לשאול לשלום התלמידים ,לבדוק איתם איך הם מרגישים עד כה בפגישות?
האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר
כוחות להתמודדות עם הלקות? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום .השיחה לא תעלה על 10-5
דקות.
דיון לגבי סיכום התהליך וסיום המפגשים
נספח מספר 1
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לחונך :בנספח זה ישנה פעילות של השלמת משפטים בנושא של סיום ופרידה (מתוך
"מסע של חוויות" ,ד"ר רחל לב –ויזל ,ד"ר לאה קסן) .המטרה היא לאפשר עיבוד רגשות
ומחשבות של חברי הקבוצה.

"כעת נעבור על המשפטים ,כך שכל אחד יוכל לשתף את שאר הקבוצה בדברים שרשם"
חשוב לתת לכל אחד את הכבוד והמקום לשתף במידה המתאימה לו.

ניתן לק יים דיון סביב האמירות ,כשהמוקד הוא מתן לגיטמציה לחוויות ותחושות של כל
משתתף בלי לבטל אותם דרך אמירות (לא נורא ..מה באמת? ועוד) או מעשים.

בכדי להתייחס לנושא הסיום והפרדה ,תוך עידוד החשיבה וההסתכלות על התהליך שעברו
בהשלמת המשפטים ,ניתו להעזר בנושאים הבאים לדיון:

" אילו רגשות התעוררו בכם ,כאשר השלמתם את המשפטים?
 איזה משפט היה לכם הכי קשה להשלים?
 מתוך הדברים שעלו עכשיו ,האם יש דברים המשותפים לכל הקבוצה?
 איך אתם מרגישים עם מה שחברי הקבוצה כתבו?
 מהו האלמנט בפרידה שגורם לנו לחוש עצובים? מהן החששות העולות במהלך
הפרידה?
 האם יש הקלה עם סיום המפגשים הקבוצתיים? "


"רגשות של כעס ,דאגה ועצב בגלל שאנו מפסיקים להיפגש -הם רגשות טבעיים ,יתכן שבד בבד
תרגישו הקלה ,גאווה ושמחה ,גם זה טבעי ,לפעמים מרגישים בו זמנית גם שמחה וגם עצב."...
סקירת הכוחות
לחונך :בשלב הסיכום החונך יעזור לקבוצה ולמשתתפים לזהות את הכוחות והכישורים,
בכך שידון בהישגים שלהם במהלך השנה .החונך ישוחח על המטרות הראשוניות ,ההתקדמות
והאסטרטגיות שנלמדו בהסתכלות קדימה לעתיד .ניתן להיעזר בקלסר בו תויקו המטלות השונות
לאורך השנה .את תהליך הסקירה ניתן להתחיל בפעילות חווייתית כדוגמאת "חבילה עוברת" ,או
לחילופין הכנסת פתקים לתוך סלסלה /כובע .כל פתק יכיל משפט שיתייחס לתהליך ולכוחות.
נספח מספר  :2פתקים לשימוש עבור פעילות בנושא כוחות והתמודדות.
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סקירה של מיומנויות שרכש הנער/ה
לחונך :לאחר שנסקרו הכוחות עוברים לסקירה שטתית של הנושאים והאסטרטגיות
שנרכשו במהלך השנה.
יש לשוחח על כל תחום בהקשר של המטרות הראשוניות וההישגים הסופיים .יש להיעזר בקלסר
ולהיזכר בנושאים השונים ובמיומנויות שנרכשו .בסקירה של ההישגים ,החונך יעודד את
המשתתפים להעריך את השיפור כתוצאה מעבודה הקשה והמאמצים שהשקיע .החונך ידגיש
שהמשתתפים רכשו מיומנויות שהיום הן חלק מהם.
נספח מספר  :3רשימת הנושאים שהתמקדו בהם השנה.

דיון בנושא:

"השנה התמקדנו בנושאים שונים ובינהם למידה והבנה עצמית טובה יותר  -גם לכוחות וגם
לקשיים ,כלומר מודעות עצמית ,אסטרטגיות התארגנות וויסות עומס ,מוכוונת עצמית להצלחה
ועוד .אשמח באם כל אחד בתורו יציין איזו אסטרטגיה הייתה טובה לו במיוחד והרגיש איתה
בנוח?"
לאחר הדיון והסיכום של השנה ברמת הכוחות והמיומנויות שנרכשו
לחונך:
מטרת הפעילות המוצעת הנה לעודד פיתוח מיומנות של מתן משוב בין חברי הקבוצה ועידוד יחסי
הקרבה והערכה בין המשתתפים בקבוצה.
אפשרות  :1החונך יחלק לכל משתתף פתקים קטנים (ניתן צבעוניים) ,כמספר המשתתפים.
ההוראה למשתתפים היא לכתוב לכל משתתף ,כולל לו עצמו ,איחולים או ברכה אישית הקשורים
לאישיותו או התנהגותו של המשתתף (שינוי לטובה שחל בו) .הכתוב צריך להיות בעל אופי חיובי.
בסיום כל משתתף יקבל את כל הפתקים משאר המשתתפים וידבק אותם על דף  A4למזכרת.
אפשרות  :2החונך ידביק ,בעזרת ניר דבק ,לכל ילד על גבו דף  A4הילדים יסתובבו בחדר כאשר
חבריהם כותבים להם את האיחולים על הניר המודבק .בפעילות זו רצוי לצייד כל משתתף בטוש
בצבע שונה.
חשוב כי גם החונך יכתוב דבר מה אישי לכל משתתף על התהליך ,הדרך והכוחות שגילה בו.
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את הפגישה אפשר לסיים עם השיר "סוף זה תמיד התחלה"/לאה נאור

כשהסרט נגמר החיים מתחילים,
הצלילים מתחילים כשאין כבר מלים.
כשנגמור את הצליל אז נתחיל צליל אחר.
כשנגמור את השיר אז נתחיל לדבר.
סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
 טוב יותר? רע יותר? לא יודעת מה יותר.משהו אחר.

סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
 טוב יותר? רע יותר? לא יודעת מה יותר.משהו אחר.
כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל,
כשהלילה נגמר אז הבוקר מתחיל,
כשנגמרת שעה ,עוד שעה מגיעה,
רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה.
סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר,
כל חלום משומש מחליפים באחר.
כשנגמרת שנה ,עוד שנה מתחילה,
כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה.
כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר

לחונך :בסיום המפגש יש למלא דיווח על מהלך הפגישה ולשלוח אותו במייל
לפסיכולוגית המדריכה עד יום שישי בבוקר של אותו השבוע.
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נספחים לנושא  – 9סיום שנה
נספח מס'  :1השלמת משפטים

לפני שהגעתי היום לקבוצה הרגשתי _________________________________________
הכי אהבתי בקבוצה ____________________________________________________
הכי לא אהבתי בקבוצה__________________________________________________
אני שמח לסיים את הקבוצה כי ____________________________________________
עצוב לי לסיים את הקבוצה כי______________________________________________
הקבוצה נתנה לי_______________________________________________________
הרגע שהיה לי הכי קשה__________________________________________________
אני מרגיש עכשיו הרגשה דומה למה שהרגשתי כש________________________________
אני רוצה לסיים את המפגשים כי____________________________________________
יחסר לי ש____________________________________________________________
עכשיו אני מרגיש________________________________________________________
אני רוצה להגיד לקבוצה___________________________________________________
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נספח מס'  :2משפטים המתייחסים לתהליך  -התמודדות וכוחות

הנושא שעבדנו עליו בקבוצה והיה עבורי הכי משמעותי

כוחות ויכולות שלמדתי על עצמי השנה

הדבר החשוב ביותר שלמדתי השנה

הקבוצה והמפגשים עזרו לי להאמין בעצמי ש..

הנושא שהכי התחברתי אליו מהנושאים שעלו בקבוצה

אני חושב שהתקדמתי השנה ב..

מה עזר לי השנה להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי?
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אלו מטרות הרגשתי שהצלחתי להשיג?

מה השתנה במהלך השנה הנוכחית מבחינה חברתית/לימודית/
קשר עם הורים ,מורים
ניתן לבחור דבר אחד ולהתייחס אליו

אני גאה בעצמי על..

לא האמנתי בתחילת השנה ש ..והיום אני מאמין ש..
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נספח מס'  :3רשימת הנושאים

נושאים

תיאור

מודעות עצמית

הכרות עם החוזקות והחולשות שלי

הצלחה ומכוונות עצמית

הגדרת המושג הצלחה עבור כ"א
מהמשתתפים.
הצבת מטרות וחשיבה על הדרכים להשיגן

אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן

אסטרטגיות תוך אישיות
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סיכום מפגש
שם ביה"ס:

הסטודנט/ית:

נושא הפגישה:

תאריך ומס' הפגישה:

מהלך הפגישה (כולל הבטים התנהגותיים):

נקודות לחיזוק ולעבודה נוספת בקבוצה:
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נושאים שחוזקו בהתאם לנושא הפגישה.

האם עלו נושאים משמעותיים לדיווח?
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