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 פרוטוקול זה מיועד לשימוש פנימי בלבד במסגרת תכנית א.י.ל ומוגן בזכויות יוצרים.

 .ם בתכניתאין להעבירו לגורמים אחרים, או לעשות שימוש בו או בחלקים ממנו, ללא קבלת אישור מהגופים השותפי
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 כותבות הפרוטוקול

 .פרופ' לורה מפסוןו קלומק ברונשטייןרובין, פרופ' -זה נכתב על ידי ד"ר דפנה קופלמן פרוטוקול

מעוז, עדי לב, בתיה פלוטקין כהן, נועה וויס ושחר -ד': ליאת בן אוריאל-מפתחות תוכן לכיתות ג'

 דבש.

 :תודות

צליח )א.י.ל( פותחה מתוך רצון לבנות מודל עבודה כוללני המתאים לילדים, תכנית אני יכול לה

מתבגרים, הורים, אנשי חינוך ואנשי טיפול המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. את 

רובין.  מתוך הניסיון שהצטבר בשנות העבודה במרפאה -התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן

ר לרפואת ילדים בישראל, ומתוך המחקר, התפתחה ההבנה כי יש ללקויות למידה במרכז שנייד

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 

. ג. חשיבותו וכוחו של קשר בינאישי. ד. יש לבסס המקדמים התפתחות טובה לאורך מעגל החיים

 את מודל העבודה על מחקר.

קליניים אלו, התפיסה שהנחתה את פיתוח התכנית הינה שכדי להוביל -בנוסף לצירים תיאורטיים

שינוי משמעותי, יש לגייס לצורך התהליך את הגופים המרכזיים הפועלים בתחום.  מתוך תפיסה זו 

לקויות למידה וקשב, שפ"י, משרד החינוך, לקרן למפעלים מיוחדים באגף נעשתה פנייה לאגף 

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 

 קיימא, התואם צרכים של מגזרים שונים בחברה הישראלית.  -י ובראת מודל העבודה באופן אקולוג

בית ספרית, לתלמידי חט"ב -בשלב הראשון נבנה מודל לעבודה פרטנית ולעבודה מערכתית

המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב.  בהמשך, מתוך המשוב שעלה מאנשי החינוך 

תחה ההבנה כי הבסיס התיאורטי ומהמשפחות, וממצאי המחקר המלווה את התכנית, התפ

ותרגומו היישומי, מתאימים לכלל התלמידים ולא רק לאלו המתמודדים עם לקויות למידה וקשב.  

 ט'.-מתוך כך תכנית א.י.ל התפתחה לתכנית מניעה והתערבות, לכלל התלמידים, מכתה א'

 תודות לאנשים הרבים שנתנו בנו אמון, הצטרפו ונהיו שותפים:

 ים וההורים, ומאות אנשי החינוך שהשתתפו ועדיין משתתפים בתכנית א.י.ל.אלפי התלמיד

 השותפים לפיתוח הראשוני של תכנית א.י.ל בשלב הפיילוט:

 לשעבר, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך  -דור -ד"ר יהודית אל

 טוח הלאומי הקרן למפעלים מיוחדים בבי -גב' טניה ליף וגב' שרית מוראי 

 לשעבר, מנהל תיכון עירוני ט' ת"א  –ד"ר אבי בנבנישתי 

 פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, ופרופ' מריו מיקולינסר המרכז הבינתחומי הרצליה

 אביב-יגון, אוניברסיטת תל-פרופ' מיכל אל
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פואת פרופ' אלן אפטר, גב' הילה ארג'נטרו וצוות המרפאה ללקויות למידה וקשב במרכז שניידר לר
 ילדים בישראל

 השותפים שהצטרפו בשלב ההטמעה:

 מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך –גב' דני ז'ורנו 

 לשעבר, מנהלת ארצית של תכנית א.י.ל –גב' ליאורה גשרי רוזנסקי 

דביר,  ד"ר  ב(: גב' ליאת בן אוריאל מעוז, גב' אפרת-צוות מנהלות תהליך תכנית א.י.ל )לפי סדר א
בשמת טובין, גב' בתיה כהן פלוטקין, גב' איילת כהן גוברין, גב' עדי לב, גב' הילה קסל, גב' יעל שביט 

 ז"ל. 

 גב' נועה וייס, גב' רומי אור, גב' שחר דבש –ריכוז התכנית והמחקר  

 ים:מובילי החינוך בערים, מפקחים מטעם משרד החינוך, מנהלי חט"ב והצוותים החינוכיים בער

 ים, נשר, קריית ים, דליית אל כרמל ועוספיא -אור עקיבא, אור יהודה, בת

 ט!-תודה מיוחדת לעיר הרצליה אשר אימצה את תכנית א.י.ל כמודל לכלל התלמידים בכתות א

 מר משה פדלון –ראש העירייה 

 גב' איה פרישקולניק –סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך 

 ד"ר אבי בנבנישתי –ומנהל אגף חינוך ורווחה )לשעבר(  סמנכ''ל לנושאי חינוך

 גב' יעל יוסף חקון –מנהלת המחלקה לבתי ספר יסודיים

 ד"ר יעקב נחום –יסודי -מנהל המחלקה לחינוך על

 גב' רבקה אינגביר, גב' סיגל פתאל, גב' שלומית ברק, גב' מירית שפירא -מפקחות משרד החינוך 

 סודיים בעירמנהלי ומורי חט"ב וביה"ס הי

 שותפי המחקר: 

 קרן עזריאלי התומכת במחקרי היחידה ללקויות למידה וקשב

 פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, המרכז הבינתחומי הרצליה 

 אביב-יגון, אוניברסיטת תל-פרופ' מיכל אל

 יורק-פרופ' לורה מפסן, אוניברסיטת קולומביה, ניו

 בישראל פרופ' אלן אפטר, מרכז שניידר לרפואת ילדים

 פרופ' מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

 
 משרד החינוך
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 תכנית א.י.ל לבתי הספר היסודיים

.ל בחטיבת הביניים, היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז על רקע הצלחת תכנית א.י

את תכנית א.י.ל הגתה ויזמה ד"ר הבינתחומי הרצליה פיתחה את תכנית א.י.ל לביה"ס היסודיים. 

התכנית  רובין, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה.-דפנה קופלמן

 נוך ורשויות מקומיות. פועלת תוך שיתוף פעולה עם משרד החי

ו' הכוללת עבודה אינטגרטיבית -תכנית א.י.ל לבתי הספר היסודיים הינה תכנית מניעה לכיתות א'

חברתיים בהתאם לשלב -לשיפור וקידום תפקודים ניהוליים, תפקודים לימודיים ותפקודים רגשיים

ל חשיבותה של התפתחותי ומבוסס ע-ההתפתחותי של התלמיד. מודל העבודה הינו התערבותי

מניעה מוקדמת. ההנחה העומדת בבסיס המודל הינה שהקניית מיומנויות המעצימות את גורמי 

החוסן בקרב התלמידים ובית הספר, יעלו את תפקודם של חלק ניכר מהתלמידים, מבחינה 

לימודית, רגשית וחברתית ויספקו מענה לרוב התלמידים. לצד זאת, בתי הספר יוכלו לאתר את 

דים המתקשים בהפנמת מיומנויות א.י.ל, ולתלמידים אלו יינתן תרגול נוסף במסגרת קבוצה התלמי

קטנה. תלמידים שלמרות התרגול הנוסף עדיין יתמודדו עם קשיים, יופנו לאבחונים וטיפולים 

התפתחותי הולמת את הידע העדכני בספרות ואת יעדי -פרטניים. תפיסה זו של מודל התערבותי

 גבי טיפול תואם לתלמידים עם קשיי למידה, לקויות למידה והפרעת קשב.משרד החינוך ל

שיתמכו ב', עם הכניסה לבית הספר, התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות -בכתות א'

בתהליך ההסתגלות אל המסגרת הבית ספרית ויקדמו מוכנות ללמידה והתפתחות לתפקוד תלמידאי 

 עצמאי.

מתמקדת בחיזוק היכולת ללמוד מתוך מודעות עצמית לסגנון הלמידה האישי,  התכנית ,'ד-בכתות ג'

חיזוק אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן, ויסות רגשי, הפעלת פיקוח ובקרה בתהליכי הלמידה 

 וניהול תקשורת בינאישית יעילה.  

ועובדת  ו', התכנית מתמקדת בתלמידים שאותרו עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב-ה' בכתות

לימודיות שיסייעו להן להתמודד -חברתיות-עמם באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק מיומנויות רגשיות

טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם המעבר הצפוי 

 לחט"ב. 

 

 

 ההמשגה של משולש א.י.ל ונושא הויסות הרגשי, פותחו במסגרת העבודה על

Interpersonal Psychotherapy for Adolescents with Learning פרוטוקול 

LD)-A-Disabilities (IPT 

 

 רובין, הילה ארג'נטרו ופרופ' לורה מפסון.-ע"י פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, ד"ר דפנה קופלמןהנבנה 
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י א.י.ל, לתהליכי הלמידה מפגשהעברה והפנמה של המיומנויות הנלמדות ב

 של התלמידים:הכוללים 

 י א.י.ל.  מפגשהתלמידים מכירים ומתנסים במיומנויות השונות במסגרת  ,בשלב הראשון

כדי שמיומנויות אלו תופנמנה ותשתלבנה בתהליכי הלמידה של התלמידים, יש לשלבן 

. ככל שמורים שונים ממקצועות שונים כיתהבתחומי הדעת השונים הנלמדים במסגרת ה

כך יעלה הסיכוי שהמיומנות תופנם ותהפוך בהדרגה   ,ן מיומנויותישתמשו לאורך זמן באות

 לחלק בלתי נפרד מהרגלי הלמידה של התלמיד.

  י א.י.ל תועבר בנוסף במסגרת שיעורים בארבעה מפגשכל מיומנות שתילמד במסגרת

מקצועות רבי מלל, כגון עברית, מולדת, מדעים, ספרות, תנ"ך, גאוגרפיה בהתאם לבחירת 

 ינוכי. הצוות הח

  צוות המורים, בעזרת ההשתלמות המוסדית והליווי ממנהלת התהליך, יחשוב על האופן בו

 ניתן ליישם את המיומנויות הנלמדות בתכנית, במסגרת כלל השיעורים.  

  לצורך חיזוק תהליכי ההפנמה של המיומנות וביסוס שפה בית ספרית אחידה בנושא, ניתן

ם עם המיומנויות שנלמדות בתכנית )כגון שלבי עבודה, לתלות בחדר מורים ובכיתות פלקטי

 כרטיסי ניווט וכו'(. 

 יכול להתבצע בעזרת תגמול התלמידים על שימוש  ומנויותחיזוק נוסף בהפנמת המי

במיומנויות.  למשל, ניתן להוסיף נקודות במבחן על שימוש במיומנויות כגון חלוקת זמן, 

אפשרות נוספת, לתגמל במדבקה, כוכב או כל חיזוק עבודה לפי שלבים, ביצוע בקרה ועוד.  

חיובי אחר,  תלמידים שהשתמשו במיומנות או שיפרו את תפקודם בעקבות שימוש 

במיומנות.  אפשרות נוספת, לציין באופן חיובי שימוש במיומנות במסגרת שיעור, למשל 

את ותאמר "כל המורה מבחינה כי התלמיד עיכב תגובה, היא תציין ז כיתהאם בזמן דיון ב

נקודות". תלמיד שכעס מאוד, ישב בצד ונרגע, המורה תציין "כל הכבוד  5-הכבוד, זכית ב

נקודות". המורה תוכל  10מגיעות לך  -שהפעלת את שיטות ההרגעה והצלחת לא לצעוק 

 להחליט על היררכיית חיזוקים ובהתאם לצורך, לשתף את הורי התלמיד בתכנית.
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 א.י.ל יתתכנפרוטוקול 

הפרוטוקול בנוי באופן המפרט למורה את מהלך העבודה עבור כל אחד מהנושאים. מבנה תיאור 

 הנושאים השונים בפרוטוקול הנוכחי זהה וכולל את החלקים הבאים: 

 כותרת המציגה את הנושא. .1

 .מורהתקציר נושא ל  .2

3. CHECKLIST 

 מס' המפגשים.  .4

 מטרות הנושא.  .5

 .(גה על הלוחהמורה מצי)אותו  מפגשסדר ה  .6

 הרפיה. .7

 ים הקודמים.מפגשחזרה על הנלמד ב .8

 הקניה של נושא. .9

 תרגול. .10

 .מפגשסיכום ה .11

 מקרא: 

 = משך הנושא

 = מטרות הנושא

מספר הנספח. נספחים מצורפים בסוף כל נושא. כי לחלק זה קיים נספח, תוך ציון  מסמן למורה  

 –נספחים שתי הם לשימוש כלל התלמידים. למורה ולעיתים יש לשכפל אות הנספחים מיועדיםלעיתים 

 ים(.מפגש)כיוון שנעשה בהם שימוש בכל ה הנושאיםחוזרים בכל  - מפגשהרפיה וסיכום 

 מכוון את תשומת לב המורה לטווח הנורמטיבי לצד סימנים שעלולים להעיד על קושי בתחום.   

סימן זה יופיע כאשר  רובקול )למסמן למורה כי עליה לכתוב על הלוח את התוכן המופיע בפרוטו   

 יש מלל רב, מס' שלבים, תרשים, טבלה או אמצעי המחשה חזותיים אחרים(.

 מסמן פעילות קבוצתית. 

 .)למידה, יחסים בינאישיים ורגשי( בכל שלושת התחומים מסמן למורה לבצע מעקב אחר מטרות 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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ו דברים שהמורה אומרת לתלמידים.  כאשר מעיד על כך שאל "כתב נטוי, מודגש ועם גרשיים" סוגי הכתב:

 המשמעות היא שהמסר מופנה למורה בלבד. – למורההכתב הוא רגיל, אך מופיע קו מתחת למילה 

 דגשים לעבודה עם פרוטוקול תכנית א.י.ל

  הפרוטוקול כתוב בלשון נקבה בפנייה למורה ובלשון זכר בפנייה לתלמידים, אך הוא

 מתייחס לשני המינים. 

  התכנית מבוסס מחקר ותהליך העבודה מתבצע על ידי אנשי המקצוע והצוותים מודל

 שפותח במסגרת התכנית. זה החינוכיים בהתאם לפרוטוקול דידקטי ורגשי

  כאשר עובדים בהתאם לפרוטוקול, המבנה נשאר קבוע ואחיד, אך התכנים הינם ייחודיים

 משפחה.ושונים לכל תלמיד, לכל קבוצת תלמידים, לכל כיתה ולכל 

  הפרוטוקול הנוכחי משלב כאמור עבודה כיתתית עם כלל התלמידים בכיתה, עבודה

קבוצתית עם תלמידים הזקוקים להעמקה וחזרה על הנושא ובמקרה הצורך, עבודה 

 פרטנית עם תלמיד אשר מתקשה בנושא הנלמד. 

 פי  למרות שכל המשתתפים בתכנית ייחשפו לכל הנושאים שהוגדרו כמטרות התכנית ועל

אותו סדר שנקבע )מתוך הגיון התפתחותי ברכישת המיומנויות השונות(, הרי שקיימת 

 גמישות מבחינת בחירת הנושאים בהם התכנית תעמיק. 

  בפני המורה קיימת האפשרות לשנות, לבחור ולהוסיף פעילויות כל עוד הן מכוונות למטרה

 . מפגששל ה

  בצורה הטובה  מפגשוכך להיערך ל מפגשהחשוב מאוד לעבור וללמוד את הפרוטוקול לפני

 ביותר הן מבחינת התכנים והן מבחינת הכנת הפעילויות מראש.

 תלמידים הזקוקים לחזרה והעמקה בנושא  6-5בכל נושא המחנכת תבחר  - עבודה בקבוצות

הקבוצתי הראשון בכל נושא מופיעה רשימת קריטריונים שמטרתה לסייע  מפגשהנלמד. ב

מידים הזקוקים לתרגול נוסף.  בנוסף, במהלך הנושא ישנם סימונים למורה באיתור התל

יתכן ומתמודדים רה כיצד לבצע את איתור התלמידים אשר המנחים את המושל נורות 

עם קושי בנושא.  הרכב קבוצת התלמידים בתרגולים הנוספים בנושא נתון, יישאר קבוע. 

או קושי בהפנמת המיומנויות תלמידים חדשים במידה והר 2עם זאת, ניתן לצרף עד 

 ים הכיתתיים.  מפגששנלמדו במהלך ה

 לנוחות המורה, בסוף כל נושא מופיע סיכום קצר של מיומנויות הלמידה  - מיומנויות למידה

ישם מיומנויות אלו יאליהם נחשפו התלמידים. לצורך תהליך הפנמת המיומנות, המורה ת

 בשיעורים נוספים במגוון תחומי הדעת. 

 הפעילויות השונות. יש להיערך  אתלכל נושא מצורפים נספחים המשמשים  - יםנספח

מראש כיון שלעיתים קרובות יש צורך לשכפל דפים לתלמידים, להדפיס בצבע, לגזור, 

 לניילן, להביא ציוד כגון מספריים, דבק, בריסטולים, טושים, סטופר, שעון חול וכד'...  

  וח, התאמת והטמעת התכנית ולכן חשוב לנו לקבל הינו שותף מלא בפית בית הספרצוות 

 נות לפעילויות וכל משוב ורפלקציההערות, הארות, תוספות, רעיו
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 יישום תכנית א.י.ל

 ד'-לתלמידי ג'
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 לשלב הראשוני של תכנית א.י.ל  ארבע מטרות מרכזיות:

 תכנית א.י.ל.בסיס התיאורטי ומטרות הסברת ה .1
רוח -גה והסבר של משולש א.י.ל והרחבה על שלושת הקודקודים: למידה, מצבהמש .2

 ויחסים בין אישיים, תוך התייחסות לקשר ביניהם.
 הצבת מטרות אישיות. .3

נה עבודה כלל כיתתי ובתרגול נוסף במסגרת ב)במ הגדרת חוזה עבודה עם התלמידים
  (. קבוצות קטנות

 קבוצתי. מפגש 1מפגשים כיתתיים +  4-2: משך השלב

 :נושאים

 מפגש פתיחה -
 הצבת מטרות -

 

 

 

 

 

 

 ראשונישלב  .1
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 מפגשים  1-2 :הנושא משך

 מטרות הנושא: 

 הכרות עם מבנה מפגשי א.י.ל  וכללי ההתנהלות בשיעורים אלו. .1

 ל בסיסו יתקיימו השיעורים.הכרות עם "משולש א.י.ל" אשר ע .2

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
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 פתיחה  מפגש

 : מפגשסדר ה 

לאחר הביצוע של כל תת  במבנה קבוע ולסמן בכל מפגש יש לכתוב את סדר המפגש על הלוח 

ון של השיעור ויסייע לתלמידים לעקוב אחר הנעשה. סימון זה סימון זה יעזור לסדר ולארג נושא.

 וריכוז.קשב חשוב במיוחד עבור תלמידים עם קשיי 

 הסבר לגבי מפגשי א.י.ל. 

 י א.י.ל.מפגשכללים להתנהלות ב 

 הצגה והסבר אודות "משולש א.י.ל": מצב רוח, למידה וקשרים עם אחרים. 

 דוגמאות לשימוש ב"משולש א.י.ל". 

 ירת משולשים והבנת הקשר בין קודקודי המשולש.פעילות יצ 

 .מפגשסיכום ה 

 

"היום נתחיל בסדרה של מפגשים בהם  תלמדו להכיר טוב יותר את עצמכם, את הרגשות שלכם 

נלמד מיומנויות/שיטות שונות שיעזרו לנו להכיר יותר ואת ההתנהלות שלכם כתלמידים וכילדים. 

. לאחר שתלמדו את בצורה טובה יותר עם הלימודיםלהתמודד  תוכלו טוב את עצמנו ובעזרתן

המיומנויות הללו, תוכלו ליישם אותן בכל השיעורים הנלמדים, במבחנים וגם מחוץ לבית הספר. 

ים יתקיימו אחת לשבוע, ביום __ בשעה מפגשים נשוחח, נעשה משימות ונשחק. המפגשבמהלך ה

 ." י א.י.ל )אני יכול להצליח(מפגשה__________ ויקראו 

י א.י.ל וכל התהליך שנעבור במסגרת התכנית, היא ללמוד שיטות מפגש"מטרת הפגישות שלנו ב

שונות שיעזרו לנו להיות במצב רוח טוב, ללמוד טוב ולהיות בקשרים טובים עם אחרים )חברים, 

 משפחה, מורים(". 

ח לספר ולשתף י א.י.ל זה שיהיה לנו נעים ונרגיש נומפגש"אחד הדברים שיעזרו לנו להצליח ב

בחוויות, במחשבות וברגשות שלנו. כדי שזה יקרה, חשוב שנגדיר יחד כמה כללים שיעזרו לנו 

י מפגשלהשיג בכיתה אוירה נעימה וטובה. בואו נחשוב יחד מהם הכללים שכדאי שיהיו לנו ל

 א.י.ל".

 

ם להעלות : יש לעודד את התלמידים לציין את הכללים הבאים. במידה והתלמידים מתקשילמורה

 רעיונות, אפשר להציע להם כלל אחד או שניים מהכללים המופיעים בהמשך.  

 בקבוצה הנאמר כלחשוב לשמור על פרטיות במהלך המפגש. כלומר,  :פרטיות "שמירת -

 שמירת. לילדים מכיתות אחרות ים אלומפגשב שנאמרו דברים להעביר אין. בחדר נשאר

שילדים  לחשוש בלי חופשיות על הרגשות שלכםלכם לשוחח ב לאפשר נועדה, זו פרטיות

 .ובטחון אמון לחוש המשתתפים יוכלו מהכיתה יספרו לילדים אחרים. כך
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חשוב מאוד לכבד אחד את האחר וכאשר תלמיד ישתף, כולנו נקשיב לו, לא נדבר במקביל   -

 ולא נצחק על דבריו.

יסא ונקשיב לו עד חשוב שבזמן שתלמיד אחר מדבר ומשתף לא נצא החוצה או נקום מהכ -

 שהוא יסיים את דבריו.

: במידה והתלמידים השמיטו כלל חשוב, המורה תציע כלל זה לכיתה בסוף הדיון.  למורה

לאחר שמתגבשים הכללים, חשוב שהמורה תחזור עליהם. בהמשך התכנית, בהתאם 

י א.י.ל במטרה לשמור על אוירה מפגשלצורך, יש להזכיר לתלמידים את הכללים של 

 בלת ופתוחה המעודדת שיתוף ודיון פתוח. מק

 

 אחרי שגובשו הכללים, יש להציג את המפגשים הקבוצתיים. 

 

"מפגש נוסף בשבוע ייעשה עם קבוצה קטנה יותר אשר בה נעשה תרגול נוסף של 

י א.י.ל, צורך בהסבר נוסף או מפגשהמיומנות שלמדנו בכיתה. במידה ותרגישו במהלך 

 מרו לי כדי שאוכל להזמין אתכם לקבוצה". בתרגול נוסף, חשוב שתא

י א.י.ל ומה אנו הולכים ללמוד, אציג לכם כעת את משולש מפגש"כדי להבין מה מטרת 

 ים".מפגששילווה אותנו לאורך כל ה * א.י.ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 "אסביר כל קודקוד במשולש א.י.ל:

את החומר, מצליח  כמה אני קשוב בשיעור, מבין - : הכוונה לכל מה שקשור בלמידהלמידה 

 במבחן, משתתף כשאני רוצה להשתתף, מסודר ומאורגן, מכין שיעורי בית ועוד.

 שמח, עצוב, מתוסכל, מתלהב, כועס, נהנה ועוד. - : איך אני מרגיש במצבים שוניםמצב רוח

עם המשפחה שלי, אמא, אבא, אחותי,סבא, עם החברים שלי, עם תלמידים  קשרים עם אחרים:

 פחות מכיר, עם המורים שלי, השכנים שלי וכל מי שאני מכיר".  שאני  כיתהב
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"כפי שניתן לראות במשולש א.י.ל, מצב הרוח, הלמידה והקשרים עם אנשים אחרים משפיעים 

: אם אני יושב ליד חבר/ה שנעים לי איתו/איתה בשיעור, קרוב לוודאי שזה לדוגמהאחד על השני. 

ב רוח טוב. ייתכן ומצב רוח טוב זה, יגרום לי להקשיב ישפיע על מצב הרוח שלי ויהיה לי מצ

 על הלמידה שלי." יותר בשיעור, כלומר, ישפיע לטובהולהשתתף 

חזרתי הביתה שמח, חיבקתי  - מצב הרוח שלי השתפר - "דוגמא נוספת: קיבלתי ציון טוב במבחן

למצב בו משהו את אמא וסיפרתי לה איזה ציון קיבלתי והיא אמרה שהיא גאה בי. זו דוגמא 

 שקשור בלמידה שלי שיפר את מצב הרוח שלי שבתורו השפיע על היחסים שלי עם אמא.

קשה לי להכין שיעורי בית, אני מרגיש שאני  - אני במצב רוח כועס -דוגמא נוספת: רבתי עם חבר

 לא מסוגל אפילו לקרוא, המחשבות שלי כל הזמן עסוקות בכעס שלי.  

למידים לשתף באירועים דומים שממחישים את הקשרים בין קודקודי : יש לעודד את התלמורה

המשולש. במידה והתלמיד משתף בסיפור אישי שאינו ממחיש את הקשרים בין קודקודי המשולש, 

. בזמן שהתלמידים משתפים, מפגשיש לאפשר זאת ובעדינות לנסות לכוון את השיח חזרה לנושא ה

, האם מצב הרוח הוא זה שהשפיע? הלמידה? או הקשרים יש לעודד אותם לבחון מה השפיע על מה

עם האחר? חשוב להסביר ולציין בפניהם שכל צלע במשולש יכולה להשפיע על הצלע השנייה 

והשלישית. למידה יכולה להשפיע על קשרים עם אחרים ועל מצב הרוח; מצב הרוח יכול להשפיע 

ם יכולים להשפיע על הלמידה ועל מצב על הקשרים עם האחרים ועל הלמידה וגם קשרים עם אחרי

 דוגמאות נוספות להצגה על הלוח )חשוב שכל צלע וקודקוד יהיו בצבע שונה(.  הרוח.

 

 

 

 

 

 

 

"כיוון שדברים רבים משפיעים על הלמידה שלכם, על מצב הרוח שלכם ועל הקשרים שלכם עם 

ם. אצל כל אחד הקודקוד קצת י א.י.ל נלמד להכיר את הקודקודים האישיים שלכמפגשאחרים, ב

י מפגשדקוד.  בושונה אבל כל אחד יכול ללמוד שיטות כיצד לשפר את מה שהוא רוצה לשפר בכל ק

א.י.ל. נלמד לשפר את הלמידה בעזרת מיומנויות ניהוליות כמו: שיפור הסדר והארגון, הצבת 

שלנו ולא לתת לו להשפיע מטרות, תכנון, בדיקה ותיקון. לאחר מכן, נלמד איך לשפר את מצב הרוח 

התכנית נתייחס לקודקוד של הקשרים עם אחרים ונלמד שיטות  על שאר התחומים ולקראת סוף

   שישפרו את היכולות וההרגשה שלנו כשאנחנו נפגשים עם אחרים".

אין לי חשק 
 ללמוד

מבין את 
החומר ומצליח 

 במבחן

 עצוב וכועס רבתי עם חבר

 

אני אוהבת את 
 שמח המורה לחשבון
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: מטרתה של הפעילות היא להמחיש לתלמידים את רעיון "משולש א.י.ל".  למורה 

 יך הלמידה במסגרת תכנית א.י.ל.רעיון זה מלווה את כל תהל

חומרי עזר: שיפודים )מעץ(, מרשמלו או פלסטלינה )חבילה אחת(, תמונות, מספריים, דבק, 

 .2נספח מס' ו

שלוש תמונות של מצב רוח,  2מנספח מס' בשלב הראשון יש לבקש מהתלמידים לצייר או לגזור 

מידה. יש להביא מקלות שיפודים תמונות של מצבי ל 3 -שלוש תמונות של קשרים עם אנשים ו

ולאפשר לילדים ליצור משולש בעצמם. ניתן לחבר את הצלעות )השיפודים( עם פלסטלינה או 

 מרשמלו, כך שלכל אחד יהיה משולש שהוא יצר בעצמו. 

  1נספח מס'  

 עיגולים והניחו אותם בצד. בשלב הראשון, ציירו או 6"לפניכם דפים עם עיגולים, גזרו  ההוראה:

 הדביקו תמונה אחת שמייצגת מצב רוח טוב ואחת שמייצגת מצב רוח לא טוב

 2נספח מס'   

גזרו והדביקו שתי תמונות שמייצגות קשרים עם אנשים אחרים, אחת שמייצגת /לאחר מכן, ציירו 

תמונות של מצבי למידה, אחת  ציירו/גזרו והדביקו שתי קשר נעים ואחת קשר לא נעים. לסיום

בשלב הבא, ד". ידה טובה ואחת שמייצגת למידה לא טובה.  הניחו את התמונות בצשמייצגת למ

 ". /מרשמלוצרו משלושה שיפודים משולש והחזיקו את קודקודיו בעזרת פלסטלינה

לאורך כל הדרך על המורה להדגים לתלמידים את השלבים.  לשם כך, יש להיעזר במשולש  למורה:

 ר יש להצביע על הצלעות השונות ועל קודקודי המשולש.  גדול המצויר על הלוח ותוך כדי הסב

 מטרת התרגיל הבא הינה להמחיש לתלמידים את קשרי הגומלין בין קודקודי "משולש א.י.ל".

"כדי להבין יותר טוב איך משולש א.י.ל עובד אצל כל אחד ואחת מכם, ננסה לשחק איתו קצת.  

הכנתם שמייצג מצב רוח טוב, ושימו אותו נתחיל מקודקוד "מצב הרוח", בחרו את העיגול ש

בקודקוד הימני של המשולש. עכשיו תנסו לחשוב איזה מהסימנים שיצרתם עבור הלמידה, 

מתאים שיהיה יחד עם מצב רוח טוב. אחרי שבחרתם את הסימן המתאים, תדביקו אותו בקודקוד 

רים" את הסימן העליון של המשולש. עכשיו תבחרו סימן מתוך הקבוצה של "קשרים עם אח

שנראה לכם מתאים למשולש הזה שהתחיל עם מצב רוח טוב.  אחרי שבחרתם, תדביקו אותו 

 בקודקוד השמאלי של המשולש".

במידה והילדים מתקשים להבין, ניתן לתת להם דוגמאות כדי להמחיש את רעיון קשרי  למורה:

 הגומלין בין קודקודי המשולש. 
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כאשר משהו שקשור בלמידה )למשל, לא הבנתם את שיעורי  שבו על מקרה שקרה לכם בעבר,י"ח

הבית, הצלחתם במבחן, השתתפתם בשיעור( השפיע על מצב הרוח )למשל גרם למבוכה, לשמחה, 

ל המורה שבחה אתכם, אבא שימח, לעצב( ובהמשך, השפיע על הקשרים שלכם עם אחרים )למש

באותו אופן, נסו להיזכר במקרה בו . להיות לבד ולא לדבר עם אף אחד(עודד אתכם, רציתם  חבר

מצב הרוח שלכם )למשל, מצב רוח שמח( הוביל ללמידה טובה )למשל, השתתפות בשיעור( 

 ובעקבות זאת המורה שבחה ועודדה אתכם והרגשתם יותר קרובים אליה". 

.  כיתה: אחרי ביצוע המטלה אפשר לבקש מהתלמידים להציג את המשולשים שלהם בפני הלמורה

קחת בחשבון כי קיימת שונות בין ילדים כך שיש ילדים שיתארו מקרים בהם מצב הרוח הטוב יש ל

השפיע באופן חיובי על הלמידה ועל הקשרים עם אחרים, אך יתכנו גם מצבים שונים, למשל שילד 

שמצב הרוח הטוב שלו מקשה עליו להתרכז בלמידה.  חשוב לתת לגיטימציה למגוון תגובות.  הרעיון 

י במשולש הוא הבנת הקשרים ההדדיים בין הקודקודים וכי מטרת העל של תכנית א.י.ל המרכז

 הינה להקנות לתלמידים מיומנויות שונות שיסייעו להם להשפיע ולשלוט במשולש הזה. 

 .מפגשאת הנושאים שנלמדו ולשמוע את חוויות התלמידים מה מפגשחשוב לסכם בסוף כל  

אשון של תכנית א.י.ל )אני יכול להצליח(. כולנו יכולים הר מפגש"לסיכום, התחלנו היום ב

להצליח, כל אחד בקצב ובדרך שלו. הכרנו את "המשולש" ובעזרתו למדנו כיצד כל קודקוד  משפיע 

על האחר. בקודקוד אחד למידה, בשני מצב רוח ובשלישי יחסים עם אחרים. כל קודקוד יכול 

י א.י.ל נלמד שיטות שונות בעזרתן נוכל מפגשלהשפיע על השני והשלישי לטובה או לרעה. ב

לשלוט במשולש ולכוון אותו למקומות בהם יהיה לנו יותר טוב מבחינת מצב הרוח, הקשרים שלנו 

 ? ממה נהניתם? מה הבנתם לגביי "המשולש"?מפגשעם אחרים והלמידה שלנו. מה אהבתם ב
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  הצבת מטרות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 מפגש קבוצתי 1+ מפגשים  1-2 :הנושא משך

 מטרות הנושא: 

 הסבר על הצבת מטרות. .3

 הצבת מטרות אישית ותכנון של הדרך להשגתן. .4
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 1 מפגש | הצבת מטרות

עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל אחד יבצע דירוג " נתחיל כל מפגש עם 

וכיצד הוא מתמודד עם  אחריםהתבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

 נציב מטרות בכל אחד מהתחומים" ,מרגישים ואיך אנלאחרי שנהיה מודעים  הלמידה".

 :מפגשסדר ה   

 הבנת המשמעות. - הצבת מטרות 

 .משחק קליעה למטרה 

 .דיון 

 ' המטרות שליטבלת'. 

 מפגשסיכום ה. 

 

הצבת מטרות אישיות תורמת למוטיבציה ולמעורבות של התלמידים. לאורך תכנית א.י.ל, : למורה

רים האישיים שלהם על מנת להשיג את המטרות שהציבו יש לעודד את התלמידים ולחזק את הכישו

יש לשים דגש . . כאמור, כל מפגש יתחיל עם ניטור עצמי של שלושת תחומי משולש א.י.לםלעצמ

לקחת  יש. שכל תלמיד הציב לעצמו השגת המטרות האישיותההתקדמות בתהליך יוחד על ניטור מ

במהלך הזמן. יש לתת לכך לגיטימציה בחשבון שיתכן והתלמידים ישנו את המטרות האישיות 

ולאפשר זאת. במידה והמטרות משתנות, חשוב לנסות לעזור לתלמיד להבין את הסיבות לשינויים 

הצבת המטרות וניטורן היא הזדמנות טובה לחבר בין חלקי התוכנית כולל מודעות עצמית, הללו.  

יל )למידה, יחסים בינאישיים פיקוח ובקרה וכמובן החיבור בין שלושת קודקודי המשולש של א

 ומצב רגשי(.

 לאפשר לתלמידים לשתף.".  איך אתם מרגישים? ,"מה שלומכם? ספרו לי

 "במפגש היום נלמד לתכנן מראש את המטלות שלנו ולהשיג את המטרות שנציב לעצמנו.

הרגיש דיברנו על משולש א.י.ל ואנחנו מכירים אסטרטגיות שיכולות לעזור לנו ללמוד טוב יותר, ל

דר עם אחרים. בואו נחשוב מה אנחנו רוצים להשיג במפגשי א.י.ל? כלומר, מהן סתטוב יותר ולה

המטרות שלנו? מטרה הינה כל דבר שאנו רוצים להשיג. האם אנחנו רוצים להשיג משהו שקשור 

 ללמידה, למצב רוח או ליחסים עם אחרים? איך אנחנו מציבים מטרות?"

 טרה.: קליעה למ3נספח מס'   

והביאו מספר חיצים הקליעה למטרה דפי מספר עותקים מהכנה לפעילות: הדפיסו    

 . תלו את המטרות על הקיר או על לוח המודעות שבכיתה.מפגשל
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. הסתדרו בחמישה להסביר לתלמידים לאן לכוון בדיוק( לא)חשוב  "כעת ננסה לקלוע למטרה

. ניתן ינסה לקלוע למטרה שלוש פעמים"וכל תלמיד )תלוי במספר המטרות שתלויות( טורים 

לחלופין להניח שלושה פחים ולאפשר לתלמידים לקלוע לפחים דפים המקומטים לצורת כדור. 

 לאחר מכן, יש לערוך שיחה על הפעילות.

אפשר להדגים את הרעיון מהי מטרה ראלית, בכך שמבקשים ממתנדב אחד או שניים לקלוע לפח 

לוע )הוא יכול לבחור( ואז לקיים דיון על בחירת המקום כמשל כאשר לא אומרים לו מאיפה לק

  לבחירת מטרה )קלה מדי, קשה מדי, אפשרי, אצליח בקלות, אצליח אבל מאתגר(.

? האם תכננתם לפני (או את הניירה שלכם? לאן ניסיתם לכוון את החץ )"מה הייתה המטר

ה תלויה הקליעה למטרה/ הזריקה/הקליעה? האם למדתם משהו מקליעה לקליעה? במה היית

 או לסל?"

חשוב שנבין האם זו מטרה שאנחנו יכולים לבצע. כלומר, מטרה  ,כאשר אנו מציבים לעצמנו מטרה

מה אנו צריכים לעשות כדי להשיג אותה. אנו יודעים ו בשלב זה שאנו מסוגלים להשיג אותה

חשוב שהוא יציב לעצמו  אז , והוא מעוניין לשפר ציון זה,60אם ציונו של תלמיד הוא למשל: 

כמטרה כיוון ששיפור הוא  100אך לא כדאי להציב את הציון  80או  70שבמבחן הבא הוא יקבל 

, האם הוא צריך ללמוד 80תהליך. חשוב שהוא יחשוב מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את הציון 

ן? מהם יותר? האם הוא צריך להיות מרוכז יותר במבחן? האם הוא צריך לבדוק את המבח

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".

 : טבלת המטרות שלי4מס' נספח  

שאני מחלקת את המטרות שלו בתחום יחסים עם אחרים, למידה "כעת כל תלמיד ימלא בטבלה  

ומצב רוח. ביחסים עם אחרים הכוונה למטרות הקשורות למערכת היחסים שלכם עם חברים, 

 משפחה, מורים, שכנים וכדומה. לדוגמא, מטרות בתחום זה יכולות להיות להשלים עם חבר

שרבתי איתו, להתווכח פחות עם חברים, לא לשקר לחברים וכן הלאה. מטרות בתחום למידה 

קשורות לתפקוד הלימודי שלנו בבית הספר ובבית. המטרות לא חייבות להיות קשורות לציונים, 

אלא להרגלי הלמידה שלנו ולאסטרטגיות בהן אנו משתמשים. לדוגמא, להתרכז טוב יותר בכיתה, 

יונים כיתתיים, לעבוד לפי טבלת זמנים, לזכור להביא את כל הציוד הנדרש לבית לקחת חלק בד

להיות פחות  הספר וכן הלאה. מטרות בתחום מצב רוח קשורות לדרך בה אנו מרגישים. למשל,

 לחוות יותר עניין והנאה במטלות לימודיות. מתוח או

שמילאו ולשוחח איתם על לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה, יש לאפשר להם לשתף במטרות 

 כך. חשוב לבדוק האם התלמידים מצליחים להציב מטרות. 
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: לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב עלול להיות קושי בהצבת מטרות. הם למורה

יציבו מטרות קלות  ןיכולים להציב לעצמם מטרות לא ריאליות, שיתקשו לעמוד בהן או לחילופי

אמון בכוחותיהם, דימוי עצמי נמוך, תחושת חוסר אונים וכד'(. לכן, מידי )שעשויות לשקף חוסר 

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. 

אחר שהצבנו לעצמנו מטרה, אנו יכולים להתחיל ולתכנן את דרך הפעולה שלנו בהשגת המטרה.  "ל

ותכנון משך הזמן הנדרש לביצוע כל פעולה ופעולה,  בדרך של הצבת שלביםכדאי שנעשה זאת  

בחשבון את משך הזמן הנדרש לביצוען, יש  חאם נתכנן את הפעולות מראש וניק כפי שלמדנו.

 ר שנצליח להשיג את המטרה שהצבנו לעצמנו. סיכוי טוב יות

בית באופן קבוע, בכל יום. כפי שלמדנו, ראשית ה המטרה שלי היא להכין את  שיעורי :לדוגמה

 צריך לחשוב האם זו מטרה שאני מסוגל לעמוד בה? אני מסוגל.

כלומר, אני מסוגל  ,6האם זו מטרה שקשה להשיג? זו מטרה שרמת הקושי שלה היא למשל 

כמה זמן ייקח לי להשיג אותה?  אני מתחיל אותה  שיג אותה, אך צריך להתאמץ לשם כך.לה

 יד, אשיג אותה כבר בימים הקרובים. מה/מי יכול לסייע לי?מהיום ואם אתמ

כדי להשיג את המטרה שהצבנו, חשוב לחלק אותה למשימות קטנות יותר, למשל: לארגן את 

עה קבועה לשעורי בית, לכתוב ביומן בכל יום, למצוא המקום שבו אני מכין שיעורים, לקבוע ש

דרך להזכיר לעצמי להכין שיעורים )למשל תזכורת בסלולרי(. ככל שתכינו את כל אלו מראש, כך 

 ר הבית בצורה טובה יותר".יתוכלו להתמודד עם משימת שיעו

לעשות זאת. : תלמידים מתקשים לעיתים לפרק מטרות לתתי מטרות, לכן חשוב לעזור להם למורה

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.

רה, לא הצלחנו להשיג אותה. במצבים כאלו כדאי לעבור על "לעיתים למרות שהצבנו לעצמנו מט

תתי המטרות, השלבים שהצבנו לעצמנו, ולראות מה מקור הקושי. בהתאם לכך שנזהה באיזו תת 

   מטרה נתקענו/לא הצלחנו, נוכל לחשוב על פתרונות לבעיה זו".

על איזה נושא שוחחנו מי יכול לומר לי מה למדנו היום?  ,מפגש"כעת, נסכם את ה: מפגשסיכום ה

לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן  "?היום?  מה היה לכם מעניין? איזו פעילות אהבתם ואיזו פחות

 לסכם. 

"למדנו היום מהי מטרה, למה כדאי לנו להציב מטרות ואיך מציבים מטרות אשר מתאימות לנו. 

ו לעבוד בהתאם לשלבים בימים הקרובים נסמו מטרות בתחום הלימודי והאישי. כל אחד הציב לעצ

שאתם מתכננים, במטרה להשיג את המטרות שהצבתם לעצמכם, נסו לחלק מטרות לתתי מטרות 

 שהן שלבי ביניים בהשגת המטרה שהגדרתם לעצמכם".
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 : סיכום השיעור5נספח מס'  

 דקות הבאות".ה 5במהלך  מפגשבדף סיכום  ה מפגש"כעת סכמו את ה 
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 קבוצתי  טרות | מפגשהצבת מ

 קריטריונים הבאים:גש זה יש להזמין תלמידים העונים על הלמפ: למורה

 הכיתתי. מפגשתלמידים שלא הצליחו להגדיר מטרות אישיות ב -

 תלמידים שהגדירו מטרות שאינן ריאליות )או קשות מדי או קלות מדי(. -

 תלמידים שמתקשים לתכנן. -

 

נערוך מפגש א.י.ל בקבוצה קטנה. בדיוק כמו במפגש  "מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום

 הכיתתי, גם כאן חלים החוקים שהגדרנו במפגש הראשון. מי זוכר מהם החוקים?"

 למורה: במידה והתלמידים מתקשים לזכור את החוקים, יש לחזור עליהם.

תף "במפגש הקבוצתי, אפשר להקשיב לכל אחד ואחד מכם ואולי חלקכם תרגישו יותר בנוח לש

 במחשבות ובחוויות ולקחת חלק בשיחה ובפעילות כאשר אנחנו בקבוצה קטנה יותר.

 בכיתה או בקבוצה קטנה? למה?" –איפה אתם מרגישים שאתם מעדיפים לשתף  

א.י.ל הכיתתי האחרון דברנו על הצבת מטרות אישיות וחלוקה לתתי מטרות. כדי להבין  מפגש"ב

נהניתם במשחק הקליעה? מי הצליח לקלוע לפח/למטרה? מה זו מטרה, קלענו למטרה/לפח. האם 

לאפשר לתלמידים לשתף ולהתייחס אילו כללים חשוב להגדיר מראש לפני שקולעים למטרה?

"ראינו שכדי להצליח להשיג את המטרה, חשוב לתכנן מראש, למשל במשחק קליעה  לדבריהם.

ים, כמה נקודות מרוויחים בכל למטרה חשוב לתכנן את המרחק שממנו קולעים למטרה, לאן מכוונ

 קליעה". 

 : כדי לבסס אוירה נעימה, ניתן לשחק שוב במשך כמה דקות בקליעה לסל.למורה

 : קליעה למטרה.3נספח מס'  

חשוב לתכנן את הצעדים אלו מטרות היינה מטרות בחיים וכדי להשיג "חשוב שלכל אחד מאיתנו ת

ייתכן שתלמיד יציב מטרה מסוימת, למשל להיות להשגתן. כדאי לזכור שמטרה יכולה להשתנות. 

שוער במשחק כדורגל, ולאחר זמן מה, הוא יחליט שהוא אוהב להיות חלוץ ובהתאם לכך מטרתו 

 תשתנה". 

 .מטרות: טבלת ה6נספח מס' 

תנו יש מטרות שונות בתחומים שונים. כדי לסדר ולארגן את המטרות שלכם על י. "לכל אחד מא

לו לתת לי דוגמאות לשימוש בטבלה. זוכרים מתי כדאי להשתמש בטבלה? תוכפי תחומים נשתמש 

 בטבלה?"

 ". לתחום היחסים עם אחרים, התחום הלימודי ומצב רוחנסו לחלק את המטרות שלכם 
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: טבלה זו דומה לטבלה שמילאו התלמידים בכיתה, אך פשוטה יותר ודורשת העלאת רעיונות למורה

ת בתלמידים, לשים לב לכתיבתם, לסגנון החשיבה שלהם, לשים לב למטרות. בזמן המטלה יש לצפו

 מי מתקשה להעלות רעיונות ומי מגלה קושי בשלב כתיבתם.

במידה ותלמיד התקשה לכתוב, יש לעודד אותו להתבטא ף במטרות שלו. כל ילד ישתלאחר המטלה, 

 בע"פ.

 מטרות שאתם הכי רוצים להשיג מתוך המטרות שכתבתם. 4"בחרו 

 דף נייר, חלקו אותו לארבע. בכל חלק כתבו מטרה אחת,  מתוך המטרות שבחרתם. קחו 

כעת, בחרו מתוך ארבעת הפתקים פתק אחד, שעליו כתובה המטרה שהכי פחות חשובה לכם וזרקו 

 הסבירו"אותו לפח. מדוע זרקתם פתק זה? 

מטרה הכי פחות את התלמידים לבחור פתק נוסף, עליו כתובה ה לאחר הסבב הראשון יש להנחות

חשובה ולזרוק אותה לפח.  עשו זאת עד שלכל תלמיד יישאר פתק אחד עליו כתובה המטרה הכי 

 . חשובה עבורו. שוחחו עם התלמידים על המטרה שהם בחרו

מדוע חשוב לך להשיג מטרה זו? במידה ותצליח להשיגה, מה "האם זו המטרה שתרצה להשיג? 

תתי  איזהעשות כדי להשיג מטרה זו? כיצד תפעל להשגתה, ליהיה שונה בחייך?  מה אתה מוכן ל

  "?מטרות אתה יכול לחלק מטרה זו

"כעת שיש לנו דרך להגת המטרות, חשוב לחשוב על האנשים שיכולים לעזור לנו להשיג את 

 מטרותינו האישיות. אולי אחד מחברי המשפחה? חברים? מורים?

ולים להזיכר לך את הצעדים להשגת המטרה? לעודד תחשוב איך הם יכולים לעזור לך? אולי הם יכ

 אותך להמשיך גם כשקשה? לתת לך רעיונות טובים?

לתכנן דרך  ,להשיג ומדוע בין מה הכי חשוב להםלה ים: מטרת הפעילות היא לסייע לתלמידלמורה

ריאלית להשגת המטרה ולגייס אדם משמעותי שיכול לסייע לו בתהליך. לאורך מפגשי א.י.ל, יש 

עודד את התלמידים לעקוב אחר תהליך השגת המטרות האישיות ועל מנת לערב גם את ההורים ל

השיג את מטרותיו, ניתן להעצים התלמיד במידה ו מומלץ לדבר על התהליך ביום הורים. ,בתהליך

. ההוכחה שהתלמיד להשיגה עשהשדרך ואת האת המטרה שהציב בפני הוריו ולהראות להם  אותו

במידה ולא הצליח, תחזק מאוד את הדימוי העצמי שלו. רה והצליח לעמוד בה, הציב לעצמו מט

ה, אלו תתי מטרות לא הוצבו כראוי ו/או התעורר מדוע לא הושגה המטרביחד ניתן יהיה לבחון 

גם  ב יחד עם התלמיד והוריו על פתרונות מתאימים.התאם לכך, ניתן יהיה לחשובקושי בהשגתן. 

 נקודות חוזקה של הילד ולחזק את הדימוי העצמי שלו.  במקרה זה, חשוב להעלות

למדנו  .ניהןימב "לסיכום, היום למדנו מהי מטרה, מהן המטרות שלכם ומה המטרה הכי חשובה

כיצד לתכנן את הדרך להשגת המטרות האישיות שלנו ומי יכול להיות מעורב בתהליך כדי לעזור 

, נבחן וכיצד אנו מתקדמים ור המטרות שלנלנו. ככל שנתקדם במפגשי א.י.ל, אנו נעקוב אח

נוכל בהמשך לראות  בתהליך להשגתן ונחשוב האם צריך לשנות משהו כדי להתקדם טוב יותר.

נסתכל על כל תתי המטרות  מידה ולא, נוכל לנסות להבין מדוע.יחד אם השגתם את המטרה וב
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לנו יחד על פתרונות נוכל לשתף את ההורים ולחשוב כו ונבין באיזה שלב נתקלתם בבעיה.

 מתאימים".

   .: סיכום השיעור5נספח מס' 

 "כעת, סכמו אתם את המפגש במילים שלכם".
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 לשלב הביניים של תכנית א.י.ל  שתי מטרות מרכזיות:

 אישי.והבינל אסטרטגיות בתחום הלימודי, הרגשי שלמידה ותרגול  .1
 .ים הבין אישייםרוח והיחסהניטור הלמידה, מצב  .2
 תהליך השגת המטרות האישיות.התקדמות מעקב אחר   .3

 מפגשים קבוצתיים. 21-18מפגשים כיתתיים +  35-27: משך השלב

 נושאים:

 אסטרטגיות בתחום הרגשי

  מודעות עצמית 

 ויסות עצמי 

 אסטרטגיות בתחום הבין אישי

 מיומנויות תקשורת 

 קשר עין 

 לקיחת פרספקטיבה של האחר 

  עצמילדבר בשם 

 סגור עצמי 

 תהליך קבלת החלטות 

 אסטרטגיות בתחום הלימודי

 אסטרטגיות התארגנות 

 חשיבה לפי שלבים 

 ניהול זמן 

 ניטור עצמי 

 זיהוי סגנון למידה 

 

 הערה חשובה:

בשנה הראשונה לתכנית א.י.ל, יש להעביר את הנושאים על פי הסדר המומלץ בפרוטוקול.  -
 אים שרלוונטים לצרכי הכיתה.בשנה השנייה, על המורה לבחור את הנוש

לאחר התרגול ראשוני, יש לתרגל את אסטרטגיות הלמידה כחלק אינטגראלי מתוכנית  -
 הלימודים כולה.

קשרים ההדדיים שבין ל המורה להתייחסעל לאורך הלמידה והתרגול של האסטרטגיות,  -
 ח ויחסים בין אישיים.למידה, מצב רו

 

 בינייםשלב  .2
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 מודעות עצמית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מפגשים  3-4 :נושא משך

 היכרות התלמיד עם תחומי החוזק ותחומי הקושי שלו.  :הנושא מטרות
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 1 מפגשמודעות עצמית | 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםת עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם אחד יבצע התבוננו

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 סדר המפגש: 

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 מודעות עצמית. מושגה הבנת 

 שלנו. והקשייםטבלה של החוזקות תרגול דרך יצירת בטבלה ו כיצד משתמשים למידה על 

 סיכום המפגש. 

 

 "מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם אתם זוכרים על מה שוחחנו במפגש א.י.ל הקודם?" 

בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  ו"תסתכל מעקב אחר מטרות אישיות: 

 ודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.ק

 עכשיו? תבאילו מן המטרות את מתמקד -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-יאילו תת -

 האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך? -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 את המשימה?להשלים תכוון מתי ואיך אתה מ -

 האם אתה מבין שיתכן ותתצטרך עזרה בהשגת המטרות? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

גם אם קשה או . וצריך להתמיד ולהשקיע תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן

תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית.  תוותרו!אל מייאש, 

עמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים לפ

כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע  המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות 

אתה מכיר את עצמך )המודעות העצמית  המידה בה איפה אתה נמצא בדרך להשגתן זה מגביר את 

 שלך(.

עבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים מ למורה:

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

יש לתת לגימטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור  על מנת להתקדם להצלחה.

לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי  ולהבין את הסיבות
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לחזק את הקשר כדי חשוב לנצל את הדיון של עבודה על מטרות  שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

 .שיים(יבין שלושת תחומי המטרות )לימודים, מצב רוח ויחסים בינא

 ית"."נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא מודעות עצמ

 יש לאפשר לתלמידים להתבטא. ?"מישהו מכיר את המושג מודעות עצמית"

אותיות מתחבאות  לויננסה להבין יחד את המושג מודעות עצמית. חישבו על המילה מודעות. א"

מילה באותיות האלו? מה הכוונה המ שמורכבות לו מילים דומות אתם מכיריםיבמילה הזו? א

 מודע? ידע? 

 ותר את עצמנו אנחנו צריכים להבין במה אנחנו טובים ובמה קשה לנו. כדי להכיר טוב י 

 את המילה חוזקותעל הלוח יש לכתוב למורה: 

אנו  "חוזקות" כשאנו משתמשים במילה .זקות? חזק, חזקים וכו'ואיזו מילה מסתתרת במילה ח

 ."ו טובים בו= כל דבר שאנחנ זקותוח אנחנו חזקים.מתכוונים לכוחות שלנו, הכוחות שבעזרתם 

 תמונות שניתן לתלות על הלוח בתחילת המפגש: 7מס' נספח  

  ., ליד המילה חוזקותיש להדפיס את התמונות בצבע ולתלות אותן על הלוח בכיתה :למורה

 זקות שלכםוהח מהןוחשבו מהם הדברים שבהם אתם טובים, בעצם   הביטו על התמונות בלוח"

זה  - : יוסי ילד מאוד חברותילדוגמה. בחוגים ועם חברים בבית,: ספרהבית ל מחוץבבית הספר 

כיצד לדעתכם  שהוא חברותי אומר שזו נקודת חוזק שלו, שהוא יודע להתחבר ולהיות חבר טוב.

ה כדאי לנו לארגן ולסדר את החוזקות והקשיים שלכם על דף? איך תוכלו לכתוב זאת בצור

 לאפשר לתלמידים להציע רעיונות.אחרים. מידע בשיעורים מסודרת? חשבו איך אתם מארגנים 

 , תמציתיתשימוש בטבלה מסייע לנו לארגן את המידע שלנו בצורה מסודרת"נשתמש בטבלה. 

והקשיים של כל אחד  חוזקותאת המסודרת בצורה לארגן וברורה. הפעם נשתמש בטבלה כדי 

  ."מאיתנו

 הקשיים שלכם רשמו מהן החוזקות שלכם ומהם – 2+ 1משימות  :8נספח מס'  

רשמו בעמודה הימנית של הטבלה את  ,לאחר שחשבתם והבטתם בתמונות"  .1' משימה מס

 ."שלכם חוזקותה

 לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה, יש לאפשר להם לשתף במה שהם כתבו.

זקות עלולים להתקשות תלמידים אשר ייתכן ולא הבינו את המילה ובכתיבת הח :למורה

ברים. לכן, כדאי לחזור שוב ולומר "כתבו במה אתם טובים". תלמידים נוספים למרות ההס חוזקות
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, או לא יודעים חוזקותשעלולים להתקשות במטלה זו, הם תלמידים אשר לא מאמינים שיש להם 

יהם. חוזקותשלהם, ולכן חשוב לעודד את אותם תלמידים ולעזור להם לזהות את  חוזקותה ןמה ה

 למידים עם קשיי כתיבה אשר מנסים להימנע מפעילויות הכתיבה. בנוסף, עלולים להתקשות ת

, יש דברים שקשה לנו יותר להתמודד איתם שהעליתם , כלומר הדברים הטוביםחוזקותלעומת ה"

ככל שנכיר טוב יותר  ואנחנו צריכים להתאמץ כדי להצליח או להשיג אותם. להם נקרא קשיים.

תחומי הקושי, נדע איך אנחנו יכולים להיעזר בתחומי את עצמינו, גם את תחומי החוזק וגם את 

הביטו בתמונות שעל הלוח וחישבו מהם הקשיים  החוזק שלנו כדי להתמודד עם תחומי הקושי.

 "שלכם, עם מה קשה לכם יותר להתמודד, מה אתם פחות אוהבים לעשות כי זה קשה?

  שיים שלכםרשמו מהן החוזקות שלכם ומהם הק – 2+ 1: משימות 8נספח מס'  

, לאורך כל תכנית בהמשךשל הטבלה את הקשיים שלכם.  רשמו בצד השמאלי" .2' משימה מס

 ."תמודד עם הקשייםיתן להאיך נא.י.ל נלמד דרכים שונות 

שלהם אל מול הקשיים שלהם נמשיך לשוחח על מהות  חוזקותלאחר שהתלמידים כתבו את ה

 הטבלה.

השתמשנו בטבלה.  ,והקשיים חוזקותאת ה ()להפריד לקבוצות שונות כדי למיין" 

לשם מה כדאי ליצור טבלה? באילו  באילו מקרים נוספים לדעתכם כדאי להשתמש בטבלה?

  "?להשוות למיין? בהם כדאימקרים 

 ואף לכתוב את רעיונותיהם על הלוח בתוך טבלה.  לשתף במחשבותיהםלאפשר לתלמידים יש 

ולזכור אותו טוב יותר.  ותמציתית מר בצורה מסודרתשימוש בטבלה מאפשר לנו לסדר את החו"

. בטבלה נשתמש והקשיים חוזקותכפי שמיינו את ה ,למיין נרצהבטבלה כאשר נלמד להשתמש 

השוואה בין החוזקות שלכם בבית, בחוגים, בבית הספר  ,לדוגמה ליצור השוואה, גם כאשר נרצה

כך תוכלו . במקום שזה בא לידי ביטוי Xן סמיואז  את שם החוזקה שלו יכתובכל ילד  .ועם חברים

ייתכן שיהיו לתלמיד  ,והיכן פחות. למשל לידי ביטוי יותר אותהחוזקות שלכם בלהשוות היכן 

 עם חברים, אך פחות חוזקות בבית הספר. רבותאחד חוזקות 

 של התלמיד שייתכן ולא מכירים כמומטלה זו מאפשרת לתלמידים ולמורה להכיר חוזקות  :למורה

 .'יכולת ציור, גלישה וכו

 בחוגים עם חברים בבית בבית הספר 

   X X ()קריאה 1חוזקה 

 X    ציור() 2חוזקה 

     3חוזקה 
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 "האם ברור לכם מתי משתמשים בטבלה? חשבו על דוגמאות נוספות של שימוש בטבלה".

 עריצים:כל קבוצה תבחר דמות שהם מתלמידים בקבוצה,  5קבוצות של התלמידים יתחלקו ל

 , זו יכולה להיות דמות שאתם מכירים מהחיים האישיים שלכם,"בחרו דמות שאתם מעריצים

 ןלמה אתם מעריצים אותה? מה הדמות שבחרתם כתבו לגבימכל מקום אחר.  ויזיה אווטל תכניתמ

 ."ם ייתכן שיש לה גם קשיים? נסו לחשוב מהם הקשייםכשל הדמות? האם לדעת חוזקותה

מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם ואיזו " :מפגשסיכום ה

  לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם. "פחות?

למה חשוב לנו להיות ו מה הכוונה במושג מודעות עצמית, למדנו היום מהי מודעות עצמית"

כלומר, )החוזקות שלנו  מהןלמדנו שכאשר אנחנו מודעים, הכוונה היא שאנחנו יודעים  .מודעים

תרגלנו שימוש בטבלה כפי שלמדתם בשיעורי  בנוסף,. ומהם הקשיים שלנו (מה אנחנו טוביםב

 זה גיליתם מפגשהאם ב שיש לכם? נוספות נקודות חוזקזה גיליתם  מפגשהאם ב .)אם למדו(שפה 

 "קשיים שלא חשבתם עליהם קודם?
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 1 קבוצתי מפגש|  מודעות עצמית

 : למפגש זה יש להזמין תלמידים העונים על הקריטריונים הבאים:למורה

 .מפגשולא השתתף ביחסית אל עצמו, במידה והתלמיד היה שקט במיוחד  -

 וקשיים. חוזקותהסבר נוסף לגביי המושגים: נראה כי יפיקו תועלת מתלמידים אשר  -

 .ותחומי קושי אישיים חוזקותלציין תלמידים שגילו קושי  -

 שימוש בטבלה.המיומנות  דים שנראה כי לא הפנימו אתתלמי -

א.י.ל  מפגשהיום נקיים  ,א.י.ל בכיתה מפגשמה שלומכם? איך אתם מרגישים? כפי שהתקיים "

הראשון של תכנית א.י.ל מתאימים גם למפגשים  מפגשהכללים שקבענו ב בקבוצה קטנה יותר.

  "?שלנו בקבוצה הקטנה.  מי זוכר מה היו הכללים

 התלמידים מתקשים להיזכר בכללים שנקבעו, יש לחזור על הכללים.אם : רהלמו

ולפעמים יש תלמידים שחשים  ,יותר אפשר לשמוע כל אחד ואחת מכםקבוצה קטנה "במסגרת 

היכן אתם  גשות ולהשתתף בשיחה ובפעילויות.במסגרת קטנה יותר בנוח לשתף בחוויות ובר

  "?תלמידים? מדועקטנה של בקבוצה שאתם כבכיתה או  מעדיפים לשתף?

פתח בפני המורה והתלמידים, ימאפשרת לתלמידים לה - התמונהפעילות האבן/ 

 /תמונהלו תכונות חשובות לילד ולאילו פרטים הוא שם לב. מומלץ שגם המורה תבחר אבןילהבין א

 ותסביר את בחירתה.

 אופציה א':

שמוצאת חן ל אחד מכם לבחור אבן בחצר, נסתובב בשקט ואני מבקשת מכנצא עכשיו לסיבוב "

 דקות כדי לבחור אבן. 5יש לאפשר לתלמידים  ."ולהביא אותה איתכם בעיניו

 אופציה ב':

 ". אשר מתארת אותו בצורה הטובה ביותרד יבחר את התמונה "אפזר תמונות על השולחן, כל אח

 ניתן לפתוח קלפי תמונות או תמונות מגזרי עיתונים. למורה:

התמונה ביר לי מדוע בחרתם דווקא את האבן/ונסו להס בתמונה/הביטו באבן"ה. חוזרים לכית

תמונה /במידה והייתם יכולים לבחור אבן אחרת .לאפשר לכל הילדים לשתף? מה מיוחד בה? הזו

  "?של מי מתלמידי הקבוצה הייתם בוחרים? מדועבתמונה אחרת, באבן/

, לכל אחד יש אחרת. מכיוון שכולנו שוניםנה ל אחד בחר אבן/ תמוכל אחד מאיתנו שונה ולכן כ"

האלו יש לכל אחד גם  חוזקותלצד ה. הדברים שהוא ממש טוב בהם - לומש מיוחדות חוזקות

גם תחומי הקושי, בדיוק כמו  .דברים שבהם הוא מתקשה - תחומים פחות חזקים, תחומי קושי
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יש במה אתם ממש טובים?  החוזקות שלכם? מהן. תוכלו לספר לי שונים מאדם לאדם, חוזקותה

החוזקות  מהןאת דעתו, נעשה סבב וכל אחד יגיד . לאחר שכל אחד הביע לאפשר לתלמידים לשתף

 ."קבוצהמחברי ה של כל אחד

 שלו. חוזקותה מהןיאמר הקפיד שכל תלמיד ותלמיד יש ל

ם של מישהו אחר? איך הרגשת חוזקותה מהןאיך הרגשתם כאשר אמרתם "דיון לאחר הפעילות: 

האם הופתעתם ממה שאמרו על תחומי  שלכם? חוזקותה מהןאמרו  בקבוצה החבריםכאשר שאר 

 האם הייתם רוצים להחליף את החוזקות שלכם עם חבר? מדוע? החוזק שלכם? 

לאחרים, לעצמכם ושלכם תוכלו לעזור  חוזקותעזרת הבעצם הכוח שלכם. ב הםהחוזקות שלכם "

ובים, תוכלו להיות גאים בעצמכם ותוכלו להתמודד עם תוכלו להוביל את התחום שבו אתם ט

 .התחומים שפחות חזקים אצלכם

אתם חזקים  בית הספרבאילו מקצועות לימודיים או תחומים הקשורים ל הבא, חישבו מפגשל

שיעורי בית מאשר השתתפות בכיתה או התמודדות עם האם אתם טובים יותר בלמשל, יותר? 

 חזקים במבחנים, חזקים יותר בחשבון מאשר בשפה ועוד. ותר בכיתה אך פחותמשתתפים י

 למה מתכוונים  . תוכלו להסביר לי"מודעות עצמית"נושא הלסיכום, שוחחנו היום על "

ולקשיים שלכם?  חוזקותאתם מודעים לעד כמה אתם חושבים ש ?"מודעות עצמיתכשאומרים "

  "?האם לדעתכם החברים שלכם מכירים את החוזקות שלכם
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 2 מפגשמודעות עצמית | 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי האישיות. בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

  סדר המפגש: 

 הצגת סרטון. 

 דיון בתחושות של עילאי ובהתנהגות חבריו לכיתה. 

 זיהוי החוזקות והקשיים של עילאי. 

 דף עבודה בנושא הסרטון. 

 .מפגשסיכום ה 

 

 ?תספרו לי איך אתם מרגישים היום מפגשמה שלומכם? לפני שנתחיל את ה"

הקודם  מפגשהמשך ל של היום הינו מפגשה מודעות עצמית,שעליו נדבר היום הוא  מפגשנושא ה

 שהיה לנו בנושא זה.

? המילה מודעות מורכבת הקודם? מי זוכר מהי מודעות עצמית? מאיזו שורש מפגשזוכרים את ה

 ?"מודעות עצמיתמתכוונים כשאומרים "מה ל

רגנו את המידע ירגנו את המידע בטבלה. מדוע איו גם על החוזקות והחולשות שלנו ואשוחחנ

 החולשות של הטבלה? ןמההחוזקות של הטבלה?  ןבטבלה? מה הטבלה מאפשרת לנו? מה

 הקשיים שהעלתם? םהחוזקות שלכם? ומה ןמה כם,שכתבתם על עצמ חוזקותנסו להיזכר ב

 . "הנוכחי מפגשאספר לכם מה נעשה בהקודם,  מפגשלאחר שנזכרנו מה עשינו ב

. תהיו קשובים לסרט ושמו עילאי מתמקד בתלמיד אחדש לפניכם סרט שנעשה על תלמידים"

 ."של עילאי הקשייםוובמהלכו חשבו על החוזקות 

http://bit.ly/1i9I8R4 

 1:20)עד  ולפני שעילאי יוצא להפסקה מפגשהבשלב הראשון, הקרינו את הסרט עד לשלב בו נגמר 

ממה חושש עילאי? איך הוא מרגיש לדעתכם? מה דעתכם על " :ושאלו את התלמידיםבסרטון( 

 "?תם מגיביםהתנהגותם של חבריו? איך אתם היי

מה אומרים הילדים על עילאי? מה הם חושבים עליו? מה הוא " דיון: צפו בחלק השני של הסרט.

 "? מה דעתכם על התנהגותם? איך אתם הייתם מתנהגים?מרגיש בזמן זה

הקשיים של עילאי? כיצד אתם מציעים לעילאי  ןמהזקות של עילאי? והח מהןה ראינו בסרט? מ

 "?שלו כדי להתמודד עם הקשיים חוזקותלהתמודד עם הקושי? האם הוא יכול להשתמש ב

  

http://bit.ly/1i9I8R4
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 .של חבריודף עבודה על חוזקותיו וקשייו של עילאי ו: 9נספח מס' 

 

 ."כעת השיבו על דף העבודה המצורף"

 

: ראינו היום סרטון על תלמיד שיש לו קושי אך יש לו גם נקודות חוזק, מפגש"כעת נסכם את ה

 תחומי יש מוקדי קושי וגם מוקדי כוח שמאפשרים לנו להתמודד עם מאיתנו כמו לכולנו...לכל אחד

 הקושי".

שימי לב דים שמתקשים להביע את עצמם בכתב. בשלב זה לתלמילב חשוב לשים : למורה

 . ביע זאת בכתבאך מתקשים להבצורה טובה, בעל פה את דעתם להביע שהצליחו האם יש תלמידים 

למשל: ראיתי כי לעילאי , משפטים אשר יסייעו לתלמידים אלוניתן לכתוב על הלוח התחלה של 

 י בכך ש......אני הייתי עוזר לעילא קשה.... עילאי מאוד טוב ב......

 

 .כרטיסיות השלמת משפטים :10נספח מס'  

שהם  במידה ואין אפשרות להקרין את הסרט ניתן לבצע פעילות חלופית. התלמידים יתחלקו לזוגות

בשלב השני, יש . לכרטיסיותיגזור את הדף ו 10נספח מס' כל זוג יקבל את בשלב הראשון,  .בוחרים

 .כאשר הן הפוכותלהפוך את הכרטיסיות ולערבב אותן 

על גבי ת המשפט המופיע וישלים אכרטיסיה אחת כעת כל חבר בזוג ירים "

. את המשפט המופיע על גביהוישלים  יה נוספתלאחר מכן, החבר השני ירים כרטיסהכרטיסייה. 

כל אחד בתורו, עד שכל הכרטיסיות נהפכו והתלמידים השלימו את המשפטים הכתובים  כך

יספר לכל הכיתה על לדבר על כל הכרטיסיות, כל זוג יבחר נציג והנציג  מותסיי. לאחר שעליהן

 . לפי בחירתו" ,הכרטיסיותמאחת 

תחומי חוזק של למגוון לתלמידים להיחשף  מעבר לחיזוק מודעות עצמית, התרגיל יסייע :למורה

 . כיתהכלל התלמידים ויעודד יחסי קרבה ועזרה בין התלמידים ב

 

כרים מה למדנו היום? אילו פעילויות עשינו היום? מה הכי אהבתם? האם האם אתם זו" סיכום:

 .לאפשר לתלמידים לשתףמשהו שעשינו היה קשה? 

 חוזקותנו לשים לב למחוץ לבית ספר. למדחיים, גם בבי"ס וגם למדנו נושא שמאוד חשוב לנו ב"

נו מכירים אותם, חשוב מאוד להכיר את התחומים האלו כי ככל שאנח. שלנו וגם לתחומי הקושי

צריכים עזרה ומה יכול לעזור לנו.  אנחנו יכולים לעזור לעצמנו  ואנחנו יודעים טוב יותר מתי אנחנ

זה תהליך חשוב שאנחנו מתפתחים בו עוד ועוד, לאורך  .  להכיר את עצמנוטוב יותר וגם לאחרים

 ".כל החיים
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 2קבוצתי  מפגשמודעות עצמית | 

בנושא  הקבוצתי הקודם מפגששנבחרו לימשיכו אותם תלמידים זה קבוצתי  מפגשב: למורה

השני הבחנת בתלמידים נוספים שזקוקים לתרגול  מפגשבמידה ובמהלך ה. עות עצמיתדמו

חשוב להציע את ההצטרפות לקבוצה כהזדמנות למפגש הקבוצתי הנוכחי.  קבוצתי, ניתן לצרפם

 ןידה והילד נרתע מכך, יש לנסות לברר מהלתרגל מיומנות חשובה וליהנות ממפגש מצומצם.  במ

 הסיבות לכך.

 

הקודם של  מפגשדיברנו בעליו מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם אתם זוכרים את הנושא "

זכר במשפחת מילים של המילה מודעות, מאיזו יא.י.ל? שוחחנו על מודעות עצמית. עזרו לי לה

הזכירו לי  גיע יחד למודע, ידע, יודע על עצמי.חשוב לה ?היא דומה איזומילה הגיעה המילה או ל

 החוזקות שלכם?  מהןמה אתם יודעים על עצמכם? 

הספר,  כל אחד יספר על חוויה של תחושת סיפוק או הצלחה מהשבוע האחרון שחווה בבית, בבית

 .", חוג מורה או הורהעם חבר

התמודדתי עם החומר למבחן, עושים סבב, ניתן לסייע לילדים למצוא נקודות חוזק )הגעתי בזמן, 

 הכנתי לחבר הפתעה ליום הולדת וכו'(.

שלכם ובמפגש הנוכחי נשוחח על הקשיים. לכל אדם יש  חוזקותבמפגש הקודם שוחחנו על ה"

כל תחום בו יש לנו קושי יש תמיד חשוב לזכור שבקשיים בתחומים שונים ובעוצמות שונות. 

 שי שלו בתחום החברתי או בתחום הלימודי? מי רוצה לשתף בקואפשרות לתרגל ולהשתפר. 

אנחנו צריכים לכבד  אחר חשוב לדעת שכאשר חבר בקבוצה משתף אותנו בקושי שלו או בכל דבר

אותו, כלומר להקשיב לו, לא לצחוק או להפריע בזמן שהוא מדבר ולא לספר לאף אחד מחוץ 

בן שאם אתם רוצים לשתף קבוצה. כמומסגרת העל ידי ילדים אחרים בלקבוצה דברים שנאמרו 

את ההורים שלכם או חברים שלכם בדברים שאתם חשבתם או אמרתם על עצמכם בקבוצה, זה 

 אפשרי בהחלט". 

 

האם " יש לאפשר לכל תלמיד לשתף בקשיים שלו. לאחר השיתוף יש לדון בקבוצה בשאלות הבאות:

האם  יכול לעזור כאן?מה  להתמודד עם הקושי?הייתם מציעים  ? איךאתם מבינים מהו הקושי

להתמודד עם לכם תוכלו לסייע בקושי אחד של השני? מהם הכלים שלדעתכם יכולים לסייע 

  "?הקושי? למי תפנו כדי לקבל עזרה

 

בשלב זה מומלץ לבצע את הפעילות שלא בוצעה בכיתה. אם הוקרן הסרט ניתן לדון בו : למורה

לא הוקרן הסרט אז מומלץ להקרין אותו  לעומת זאת, אם. 10מס' נספח ולעבור לכרטיסיות 

 ולדון בו על פי הפרוטוקול הכיתתי.
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ם על דרכי האישים של כל אחד מאתנו.  חשבנו גם על הקשיים ו חוזקותעל הלסיכום, שוחחנו "

? מפגשהאם הכרתם טוב יותר את החוזקות שלכם במהלך ה. קשיים אלו ניתן להתמודד עםכיצד 

עזרו בהם? אילו קשיים הבנתם שיש לכם? למי תפנו ייליתם? האם תג חברכםאילו חוזקות של 

 "?עזר ולהתמודד עם הקשיים שלכם? מה יכול לעזור לכםיכדי לה

 

 בטבלה מסכמת: מפגשניתן לסכם את ה

 מה יכול לסייע הגורם לקושי קושי
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 ויסות רגשי

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ויסות רגשי: 5 מס' נושא
 

 

 

 

 

 מפגשים 4-5 משך נושא:

 : הנושאמטרות 

 . הבנה מהו ויסות רגשי ומה הוא כולל:1

 הכרת כל טווח הרגשות. .א

 זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים. .ב

 ויסות רגשות. .ג

 ות רגשי.. הקניית מיומנויות לויס2

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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 תקציר נושא למורה   

את  סביר תציג את תכני הנושא וכן תתחילה, המורה  .בויסות רגשייעסוק  זהנושא 

 ה והכרת הרגשות שלי.הבנשבהחשיבות 

 בהמשך תתייחס המורה לחשיבה על עוצמות הרגש תוך לימוד שיטות לויסות רגשי.  
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 1ויסות רגשי | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסף, יש לבצע מעקב אחר מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 חזרה על הנושאים שנלמדו עד כה. 

 הסבר לגביי ויסות רגשי. 

 היכרות עם הרגשות השונים. 

 מיון רגשות חיוביים ושליליים בטבלה. 

 .מפגשום הסיכ 

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 שלך? האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 האם אתה מבין שיתכן ותתצטרך עזרה בהשגת המטרות? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

 תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או

מייאש, אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. 

לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות  כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע 

דרך להשגתן זה מגביר את המידה בה  אתה מכיר את עצמך )המודעות העצמית איפה אתה נמצא ב

 שלך(.

מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים  למורה:

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

ה. יש לתת לגימטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור על מנת להתקדם להצלח

ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי 
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שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר. חשוב לנצל את הדיון של עבודה על מטרות כדי לחזק את הקשר 

 .)לימודים, מצב רוח ויחסים בינאישיים בין שלושת תחומי המטרות

האם מישהו רוצה לספר לי על מעשה טוב שהוא עשה "מה שלומכם? איך אתם מרגישים? 

 "השבוע? על חוזקות שהוא גילה בעצמו? עלאיך הוא השתמש בחוזקות?

מהן החוזקות ומהם הקשיים שלנו. יחד, חשבנו כיצד אנחנו יכולים להשתמש  "עד כה למדנו

כדי להתמודד עם הקשיים וכיצד אנו יכולים לעזור זה לזה. בנוסף, למדנו על מהי מודעות  בחוזקות

 עצמית ולמה חשוב שנהיה מודעים לעצמנו".

התלמידים יבינו מהו ויסות רגשי ויכירו את מגוון הרגשות השונים.  נושא זה: בלמורה

וריכוז. לתלמידים עם הפרעת פעילות זו חשובה לכלל ילדי הכיתה ובפרט לתלמידים עם קשיי קשב 

יסות רגשי והם עלולים להגיב שד להפרעה זו, לעיתים יש קושי בוקשב וריכוז או לתלמידים עם ח

יסות, לעיתים יטואציה. בנוסף, כאשר יש קושי בובצורה מוגזמת או בצורה שאינה מותאמת לס

תלמידים שמתקשים זה  מפגשהילד מתקשה להבין את רגשותיו של האחר. לכן, במידה ונצפים ב

יסות, יש שמוכרים לך כתלמידים עם קושי בו להתמודד עם התוכן/אינם מבינים את הנושא או

 להפנותם לקבוצה הקטנה לתרגול המיומנויות.

רגשות ותאפשר לתלמידים סביב המילה יש לצייר על הלוח שמש אסוציאציות  למורה: 

 כל אסוציאציה שעולה להם. לומר

 

לרגשות? אילו סוגי רגשות  הלזהות ולשלוט ברגשות שלנו. מי יכול לתת לי דוגמ נלמד כיצדהיום "

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?)טובים(? רגשות שליליים )לא טובים(רגשות חיוביים  אתם מכירים?

 לאפשר לתלמידים לשתף."מה קורה כאשר אנחנו מרגישים? 

לרגש שמוביל  ה. תוכלו לתת לי דוגמכאשר אנו חווים רגש כלשהו, הוא מוביל להתנהגות מסוימת

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 

קים ועוד. היום נלמד ויסות ושבים בצד בשקט, לא צוחמעוניינים לדבר עם האדם שהכעיס אותנו, י

האם אתם  היכולת לווסת או לשלוט ברגשות של עצמנו ובהתנהגות שנובעת מהרגש.רגשי, שזוהי 

מכירים את המושג ויסות? נסו להבין את המילה הקשה על פי השורש שלה. מה השורש של 

גמאות המילה ויסות? אילו מילים נוספות אתם מכירים ממשפחת המילים? תוכלו לתת לי דו

לויסות שאנו מבצעים: אם אני רוצה במקלחת לכוון את הברז למים פושרים אז  הלויסות? דוגמ

ים: קרים עד שאני מגיע לחום המים הרצוי. דוגמא נוספת, רכיבה על אופני/אני מוסיף מים חמים

את קצב הדיווש בכדי לנסוע באותה מהירות שנסעתי במישור אם אני רוכב בעליה עלי להגביר 

 בירידה עלי לדווש פחות כלומר, אני מוסתת את המהירות. ,הפךוה

 רגשות 
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רחב של רגשות ומותר להרגיש כל סוג של רגש, גם אם מדובר ברגש יש לכל אחד מאיתנו טווח 

שלילי. חשוב מאוד, לא לתת לרגש לגרום לנו להתנהג בצורה שאינה רצויה באותו הזמן ולדעת 

ד, זה בסדר להרגיש מאוכזב אבל אם בגלל האכזבה לשלוט בו. למשל, אם אנחנו מאוכזבים מאו

אנחנו רבים עם מישהו אחר או מקללים אותו, זו התנהגות שחשוב שנלמד לשלוט בה ולא לעשות 

  לאפשר לתלמידים לשתף ולהגיב בהתאם לשיתוף.אותה. 

 כפי שאמרנו קודם,  לכל אחד מאתנו יש את כל טווח הרגשות, חיוביים ושליליים. כל ילד וכל

מבוגר לפעמים שמח, מאושר, מסופק, גאה ומתרגש אך כל אחד גם לפעמים מפחד, כועס, עצוב, 

מתוסכל, מקנא ומתאכזב. 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 

ת שנובעת מהרגש. העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל חשוב בהתנהגו

 לוודא שהרגש לא גורם להתנהגות לא יעילה או התנהגות שפוגעת במישהו אחר או בעצמי".

יש לפתח דיון על מגוון הרגשות שאנו חווים. המטרה שהילדים יעלו בצורה חופשית את כל  למורה:

 .11בנספח מס' להיעזר וניתן לבצע זאת בזוגות או בקבוצה הגדולה. אפשר הרגשות שהם מכירים. 

 רשימה אפשרית לרגשות.: 11נספח מס'  

, לרגשות חיוביים 11שבנספח מס'  דים יתבקשו לנסות לחלק את הרגשותלאחר מכן, התלמי

 .12שבנספח מס' בטבלה  ומעורבים שליליים

 יים ומעורבים.טבלת רגשות חיוביים, שליל: 12נספח מס'  

בטבלה, אך חשוב להבין שמותר ורצוי  חיוביים, שליליים ומעורביםמנם מיינו רגשות א"לסיכום, 

להרגיש גם רגשות שליליים. מותר וצריך להרגיש את כל הרגשות, אך צריך וחשוב לשלוט 

 הנובעות מהם". בהתנהגויות
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 1| מפגש קבוצתי ויסות רגשי 

המורה תבחר לקבוצה הקטנה תלמידים הזקוקים לתרגול וחזרה בנושא וויסות רגשי.   למורה:

 הסימנים שיכולים להעיד על הצורך בתרגול נוסף הם: 

 לספר מה הם מרגישים.תלמידים אשר מתקשים להביע רגשות ו -

תלמידים אשר מתקשים לווסת רגשות, למשל מגיבים בתוקפנות כשכועסים, בוכים,  -

 לחוצים יותר מהמצופה לגילם. משתוללים או 

קשיים בלימודים מקשים עליהם ביחסים עם חברים ועם התלמידים אשר המורה יודעת כי  -

 ההורים.

 תלמידים אשר מגיבים באופן לא פרופורציונלי לציונים, מבחנים, יחסים עם חברים וכו'. -

ספר ים הקודמים? האם תוכלו למפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב 

אתם לי מה תכננתם כדי להשיג את המטרה שלכם? האם אתם חושבים ומיישמים לפי שלבים? 

 לאפשר לתלמידים לשתף.? עוקבים אחר טבלת המטרות האישית

היום נשוחח על רגשות. אילו רגשות אתם מכירים? מה קורה לנו כשאנחנו חווים רגש מסוים? 

 היכן מרגישים את זה? מתי אנחנו מרגישים? 

  : יש לגזור את שמות הרגשות לכרטיסיות ולפזרן על השולחן.11נספח מס'  

כרטיסיות: כרטיסיה אחת של  שתי"לפניכם כרטיסיות עם שמות של רגשות. כל תלמיד יבחר 

רגש שהוא מרגיש לעיתים קרובות וכרטיסיה אחת של רגש שהוא לא מכיר או לא הרגיש אף פעם. 

 ו על הרגשות שהוא בחר".נעשה סבב וכל אחד בתורו יספר לנ

 שאלות לפעילות:

"מדוע זה הרגש הכי נפוץ אצלך? האם תוכל לשתף במקרה שבו הרגשת ככה? האם   :הרגש הנפוץ

 אתה אוהב את הרגש הזה? מרגיש נוח איתו? היית רוצה להרגיש ככה יותר? פחות? 

 להרגיש אותו? האם אתה יודע מהו הרגש? מתי מרגישים אותו? האם תרצה  :הרגש הלא נפוץ

א.י.ל הקודם בכיתה, בדרך כלל יש אירוע שגורם לנו לרגש מסוים, ואז אנו  מפגש"כפי שלמדנו ב

 . "התנהגותשמוביל ל רגשל מוביל מתנהגים בהתאם לרגש זה. אירוע

 : קוביית רגשות13נספח מס' 

צא לו לפי הבעת י לפניכם קובייה של רגשות. כל אחד בתורו יזרוק את הקובייה, יאמר איזה רגש"

 למשל: הזה, ואיך זה גרם לו להתנהג. רגשאת האירוע שעורר אצלו  עלפרצוף ויספר הפנים/

חזרה". בקיללתי  -אליה  כעס, ההתנהגות שהרגש הוביל אותי - חבר קילל אותי, הרגש - האירוע

 לאפשר לתלמידים לעשות סבב של שיתוף. 
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עשית כאשר הרגשת כך? האם פעלת נכון?  מה"מדוע הרגשת ככה? איך פעלת/שאלות מנחות: 

  האם היית פועל אחרת היום?

? ממה נהניתם? מה היה קשה? למדנו היום על רגשות, על כך שיש מפגש"לסיכום, מה למדנו ב

המקרים והאירועים השונים בחיינו. למדנו שמקרים  בעקבותרגשות רבים שאותם אנו חווים 

 ביל אותנו להתנהגות".מסוימים מובילים אותנו לרגש והרגש מו

 סיכום מפגש.דף : 14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה 
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 2ויסות רגשי | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםחסיו עם אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים י

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 פעילות "פרצופוני רגש". 

 זיהוי עוצמת הרגש. 

 חזרה על מה שנלמד עד כה. 

 .פגשמסיכום ה 

 

"מה שלומכם? האם בשבוע האחרון שמתם לב לרגשות שלכם? ספרו לי אילו רגשות הרגשתם 

רגש  ואילו התנהגויות נבעו מהרגש? מי יכול לספר לי על מקרה שבו הוא הבחין כי הוא מרגיש

 ?להתנהג בחרת? באילו התנהגויות כלשהו

גיש קצת אחרת. בנוסף, כול להרתנו ייהקודם למדנו שיש לנו רגשות שונים וכל אחד מא מפגש"ב

אנחנו מרגישים, אנחנו מתנהגים בהתאם לרגש. אירוע מוביל לרגש שמוביל למדנו שכאשר 

 ."להתנהגות

 תהליך הרגש.: 15נספח מס'  

גזרו והדביקו תמונות ונסו ליצור אירוע, שהוביל  )יש להביא עיתון(. "לפניכם עיתונים ותמונות 

 ". השמתואר בדוגמ לרגש, שהוביל להתנהגות כפי

יש להביא גזרי עיתונים ולאפשר לילדים לגזור או לצייר. לאחר מכן, כל ילד יציג את התוצר  למורה:

 שלו.

"היום נתקדם עוד ונלמד איך מזהים רגשות. לפעמים יש רגש מסוים שאנו מרגישים, למשל כעס, 

לפעמים יש שני רגשות  , למשל תסכול או הרגשה של עלבון.אבל מתחתיו מסתתר בעצם רגש אחר

 סותרים אחד את השני כמו שמחה ועצב או התרגשות טובה שנדמה שהםשמופיעים יחד אפילו 

מתח או פחד. נלמד גם שחשוב לשלוט בהתנהגויות שאינן יעילות לנו או פוגעות בנו או יחד עם 

 במישהו אחר".

רשימה של סיטואציות  בפעילות הבאה, התלמידים יתחלקו לקבוצות ובכל קבוצה תהיה למורה:

ומקבץ פרצופונים. הפעילות נועדה להדגיש את ההבדל בין הרגשות השונים אצל אותו ילד ואת 

  ההבדל ברגשות בין הילדים.
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 פרצופוני רגשות.: 16מס' נספח   

 סיטואציות. :17נספח מס'    

ואז כל אחד  "כעת נתחלק לקבוצות. לכל קבוצה רשימה של מקרים, תלמיד אחד יקריא מקרה, 

יסתכל על פרצופוני הרגשות ויחשוב איזה רגש מעורר אצלו המקרה שהקריאו. ברגע  מכם

שהחלטתם כקבוצה איזה רגש המקרה עורר, רשמו על הדף שלכם את מס' המקרה ואת הרגש 

 עצב. - 1ונציג הקבוצה יאמר לכולם מה הרגש שבחרתם. למשל מקרה מס' 

רגיש בכל אחת מהסיטואציות, יש לקיים דיון בכיתה, הוא ה לו רגשותילאחר שכל תלמיד ציין א

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. 

שנמצאים באותו מצב או אירוע,  "כפי שראינו, הרבה פעמים, אנשים דיון בעקבות המטלה:

מרגישים אחרת. כפי שאנו שונים זה מזה במראה החיצוני, ויש לכל אחד אף אחר, פה אחר ועוד, 

ב. בנוסף, לרגשות יש וכל אחד מרגיש רגשות שונים אפילו באותו מצ ,ברגשות גם כך אנו שונים

 גם במידת העוצמה אנחנו שונים אחד מהשני".  עוצמה שונה.

 .100-0 להאבסק שימוש – הרגש עוצמת רוגיד

 מד הרגשות.: 18נספח מס' 

 

נלמד  כעת נדבר על עוצמות שונות של רגשות.  שונים, רגשות יש שונים שבמצבים שראינו "לאחר

כדי לשלוט  .100-0-מ להאבסק נשתמשלשם כך . הרגשות של עוצמתם את להעריך שניתן

 אני מה ולזהות, נתון רגע בכל הרגש עוצמת את להעריךבהתנהגות שלנו שנובעת מהרגש, חשוב 

 להימנע כדי לעשות יכול אני ומה שלי הרתיחה נקודת מהי: 100-ל 0 בין השונות בנקודות מרגיש

האם קורה לכם לפעמים שאתם מגיעים למצב שמרוב שאתם עצובים או . נקודה זו אל מלהגיע

 "?ר קורה מצב כזהשמחים קשה לכם להתרכז ולתפקד בכיתה? מה אתם עושים כאש

 

 ,האל חזור נקודת ומהי הרגש של שונות עוצמה בדרגות מרגיש הוא איך לזהות צריךאחד מכם  "כל

 תלמיד למשל,. להתפרצות, 100-ל קופצת עוצמת הרגש אוטומטית כבר אליה שכאשר הוא מגיע 

 תפקדל ממשיך אך כעס מרגיש הוא 20-10 של כעס בדרגות כי יתאר מסוים במצב כעס שמזהה

 ובדרגת מפגשב להקשיב לו מאפשרת שאינה ברמה כועס כבר הוא 50-40 של כעס בדרגות, כיתהב

 שסביר כועס כל כך הגיע לנקודת האל חזור, כלומר בעוצמת כעס זו הוא כבר הוא 80-70 של הכעס

 .    "100 עוצמה המקסימלית, כלומר הגיע למפגשמה יצא או/ו יקלל ,שיתפרץ להניח

 

 על עבודה אצל התלמיד והתחלת האל חזור נקודת זיהוי הוא הרגשי בויסות יבותהחש למורה:

 שליטה על לעבוד התלמידים את ללמד נרצה, אחרות במיליםלנקודה זו.  שמגיעים לפני הויסות
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  האל חזור, זה לנקודת קרובים הם שכאשר כיון) להאבסק לעלות מתחילים רק כשהם עצמית

 (.מידי מאוחר

זיהוי ושיום רגשות, יש להרחיב ולציין שויסות רגשי כולל את היכולת לשלוט  לאחר הדיון על

ברגשות כדי לשלוט בהתנהגות. כאמור הרגש הוא לגיטימי, כל רגש ובכל עוצמה, אבל המטרה היא 

 שאנחנו לא נתנהג בצורה קיצונית בעקבות הרגש. לכן, נלמד לשלוט בהתנהגות שנובעת מהרגש.

 הרגש, נפעל לפי שלבים:כדי להחליט על עוצמת 

  .יבחר" שהוא שלילי אחד רגש על רגשי ויסות יתרגל אחד כל "כעת

 .לעבוד תרצה עליו רגש : בחר1שלב 

 : סמן מהי עוצמת הרגש שלך כרגע.2שלב 

כדי להירגע ולעבור למצב שאתה  ויסות של מיומנויות להפעיל תצטרך באיזה מספר : זהה3שלב 

 לא פועל מתוך הרגש.

 .  בטלפון או פתק על אותן לעצמך וכתוב איך הצלחת להירגע זהה :4שלב 

 בדוק האם פעלת נכון, הגבת נכון ומה למדת לפעם הבאה. -בקרה : 5שלב 

 

"נתחלק לזוגות. אחד התלמידים יבחר סוג של רגש והתלמיד השני יתבקש לספר  

 ו בתפקידים".פמתי הרגיש ככה לאחרונה ומדוע. לאחר מכן התחל

 בשלב זה עוברים ללמד את הילדים מס' מיומנויות של ויסות רגשי.   :למורה 

"לאחר שהבנו את סוגי הרגשות שקיימים, ואת עוצמות הרגש השונות ננסה לחשוב באילו דרכים 

 נשלוט בהתנהגויות שנובעות מהרגשות". 

עליהם  כדי לסייע לתלמידים לשלוט ברגשותיהם, צריך להבין איתם מהי הדרך המועדפת למורה:

 כדי להירגע.

אתן  עצמכם. את להרגיע כדי לתרגל לנסות שאתם יכולים לדברים הכוונה: עצמית . "הרגעה1

לכם כעת כמה דרכים להירגע ותנסו לחשוב מה הכי נכון בשבילכם. ניתן לכתוב את הדרכים על 

הלוח או לחלק כרטיסיות עם הדרכים המומלצות להירגע, כך שהתלמידים יוכלו להשתמש 

 בכרטיסיה גם בבית.

 דברים שאתם עושים בעצמכם: 

. הכוונה להרפיה )קפיצה, ריצה( גופנית פעילות, למוסיקה הקשבה, הרפיה, נשימות 

 כדי להירגע. מפגשכפי שאנחנו עושים בתחילת כל 

 במבוגר או בחבר להיעזר: 

 חשוב לפנות למבוגר לשוחח עם חבר או עם אחד ההורים פנים מול פנים או בטלפון.

 בכבוד וברוגע וללא כעסים.

 להירגע כדי החושים מחמשת אחד בכל להשתמש ניתן: 
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למשל להסתכל על  משה, לראות , ציוץ ציפורים ועוד.למשל מוזיקהו, משה לשמוע 

 . להריח או משהו לטעום, , בכדור גומי למשלבמשהו לגעת, הנוף

 מרגיעה אמירה/מחשבה לעצמכם לומר: 

 שלמדתי לעצמי להזכיר יכול אני, מחר שיגיע בחןמהמ מפחד מאוד כשאני, למשל

 אלא טיפש לא שאני לעצמי מזכיר אני במבחן נכשל כשאני.  המקסימום את ונתתי

 ל.קושי שיש לי בקריאה למש בגלל זה

 את להסיח כדי לעשות שאתם יכולים דברים כוללת עצמית הסחה :עצמית הסחה 

 צפייה הינם םפיינייאו הסחה אמצעי. אתם מרגישים אותו דעתכם מהרגש

, ספורט פעילות, חברתית משחק במחשב, פעילות, למוסיקה האזנה, בטלוויזיה

   ."מרגיעה אמירה/מחשבה

הטכניקות השונות יכולות לשמש או להרגעה עצמית או להסחה או לשניהם. לא חשוב מהי 

  תנסות.הטכניקה, חשוב לבקש מהתלמידים לתרגל בבית ובפגישה הבאה לשאול איך הייתה הה

למדנו גם מספר שיטות  .100עד  0-את עוצמת הרגש שלנו מ זה למדנו כיצד לדרג מפגש"לסיכום, ב

י להתמודדות עם הרגש. איך לדעתכם תוכלו ליישם את מה שלמדנו בבית? מה תוכלו לעשות כד

 לווסת את עצמכם כדי שלא תגיעו לנקודת האל חזור? האם היה קושי?"

 מפגש. דף סיכום :14נספח מס' 

  ".מפגשכעת סכמו במילים שלכם את ה"
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 2| מפגש קבוצתי  ירגשויסות 

זה יישארו אותם תלמידים שנבחרו לקבוצה בנושא ויסות רגשי ויצטרפו תלמידים  מפגשב למורה:

 השני הכיתתי כי הם זקוקים לתרגול נוסף בנושא זה. מפגששהיה ניכר ב

 פיה של מספר דקות. יתחיל בהר מפגשה למורה:

 אסטרטגיות לויסות רגשי. :22נספח מס' 

הקודם? אילו רגשות יש לנו? למדנו עד כה  מפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב

להכיר את מגוון הרגשות השונים ואף חילקנו אותם לרגשות חיוביים ושליליים. דיברנו על 

שמוביל להתנהגות. כדי לשלוט שמוביל לרגש  ירועהתהליך שקורה לנו לפני שאנו מתנהגים. יש א

 להרגעה?" על ההתנהגות שלנו אנו יכולים לפעול במספר דרכים להרגעה. תוכלו להזכיר לי דרכים

 : רמזורים.46נספח מס'  

ים הקודמים השתמשנו ברמזורים שסייעו לנו להבין כי לפני שאנו מגיבים יש צורך לעצור מפגשב

לנו רגש מסוים והוא בעוצמה גבוהה, נשתמש ברמזורים כדי להירגע ולווסת ולחשוב. גם כאשר יש 

כעסה עליי. אירוע זה גרם לי לכעוס, כיוון שאמי חדר ולכן אמי : לא סידרתי את הלדוגמהאותו. 

יודעת שהיו לי שיעורי בית רבים ולא נותר לי זמן כדי לסדר את החדר. מאוד רציתי לכעוס על אמי 

מר ר, לאחר מכן, הרמתי רמזור צהוב שאוהרמתי רמזור אדום שאומר לי לעצו בחזרה, אך בתחילה

להודיע לאמי שלא הספקתי  צריך לי לחשוב: אולי הייתי קודם צריך לסדר את החדר? אולי הייתי

חדר? ולבסוף הרמתי לסדר את החדר? אולי הייתי צריך לוותר על משחק המחשב ולסדר את ה

 לאמא ברוגע מדוע לא הספקתי לסדר את החדר". מר לי להסביר רמזור ירוק שאו

"חשבו על מקרים שבהם הגבתם בהתאם לרגש שלכם ולאחר מכן, הצטערתם או הבנתם שלא 

פעלתם נכון. ספרו לנו על המקרה וננסה לחשוב ביחד האם זה היה נראה אחרת אם היינו מפעילים 

 את הרמזורים". 

 . יה יכול להראות אחרתהזה יש לדון בכל מקרה ולחשוב איך   למורה:

 תרגיל בלונים.: 19נספח מס'  

 (.בבלונים בבית הספר מאושר להשתמשובמידה פוח בלונים כאמצעי לויסות רגשות )ני

"כיצד הרגשתם במהלך הפעילות עם הבלונים? באיזה דרך אתם יותר  דיון לאחר הפעילות:

זכור שהבלון עלול להתפוצץ? האם מעדיפים לנפח: לבד או בעזרת ההוראות? מדוע? מדוע חשוב ל

אתם זוכרים את עוצמת הפיצוץ? מה הרגשתם כשהבלון התפוצץ? נסו לחשוב על רגע שבו מישהו 

 ."הכעיס אתכם או העליב אתכם עד שהרגשתם כמו הבלון לפני שהוא התפוצץ
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מנת הם פעלו על וכן כיצד  ,את עוצמת הפיצוץ מפגשחשוב להזכיר לתלמידים אלו מחוץ ל למורה:

 .שהבלון לא יתפוצץ

? ממה נהניתם? מה היה לכם קשה היום? מדוע ואיך חשוב לווסת מפגש"מה הרגשתם ב לסיכום:

 את ההתנהגות שלנו כאשר אנו חווים רגש מאוד חזק?".

 : סיכום המפגש.14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה
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 3ויסות רגשי | מפגש 

יל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש להתח

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יהעצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ את המודעות עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי. 

 חזרה והפנמה של הנלמד בנושא ויסות רגשי. 

 שלבים בויסות רגשי. 

 סרטון. 

 דיון לאחר הסרטון. 

 מפגש.סיכום ה 

 בצע הרפיה. המורה ת

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 אסטרטגיות לויסות רגשי. :22נספח מס' 

האם בשבוע האחרון שמתם לב לרגשות שלכם? להתנהגויות שנובעות מהרגשות? "מה שלומכם? 

האם הצלחתם לדרג  .לו רגשות היו לכם בשבוע האחרון ואיך התנהגתם כתוצאה מהרגשיספרו לי א

תם להרגעה לו כלים השתמשיבא ך עשיתם את זה? מה עזר? מה הקשה?את עוצמת הרגש שלכם? אי

 עצמית?" 

מדנו שרגש מוביל ים הקודמים למדנו מהו ויסות רגשי. האם תוכלו לומר לי למה הכוונה? למפגש"ב

להרגיש את כל הרגשות,  בסדר שיש מגוון רחב של רגשות, חיוביים ושליליים ושזה להתנהגות. למדנו

התנהגות, למדנו כיצד אך לעיתים אנחנו צריכים לשלוט בהתנהגות שנובעת מהרגש. כדי לשלוט ב

לזהות את עוצמת הרגש ולהכיר את נקודת האל חזור שלנו. למדנו דרכים להירגע בטווח שלפני נקודת 

חזור ומה עלינו לעשות כדי לא להגיע לנקודה זו. האם ניסיתם לתרגל במהלך השבוע את שיטות -האל

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?ההרגעה וההסחה שלמדנו

שיש שונות טבעית בין תלמידים מבחינת עוצמות הרגש וכתוצאה מכך מידת  חשוב לציין למורה:

יסות רגשי. אם בדיון תלמידים משתפים כי כמעט מידת התדירות של שימוש בשיטות לוהצורך ו

שיך ולבחון ואין להם צורך לבצע ויסות רגשי, יש לתת לכך לגיטימציה ולצד זאת לעודד אותם להמ

רגשי. חשוב להדגיש שויסות רגשי אינו חשוב רק להתפרצויות זעם  יסותאת התועלת שבשימוש בו

או התנהגות תוקפנית, הוא חשוב גם במצבים בהם ילד מאוד חרד או מתבייש ומתקשה לווסת רגש 

 זה.



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

 53 

ניתן לבקש מתלמידים שיכתבו את שלבי הוויסות הרגשי על פלקט גדול, יקשטו ויתלו בכיתה. ניתן 

 או אחר הצהריים.לעשות זאת בשיעור אומנות 

"כפי שלמדנו אודות שלבי חשיבה ושלבים להשגת מטרה, כעת נשתמש בשלבים גם   

 כדי ללמוד לווסת את הרגש ואת ההתנהגות הנובעת מרגש זה. 

 שלבים לויסות רגשי ולשליטה בהתנהגות:

 לזהות ולתת שם לרגש. :1שלב 

 להחליט מהי עוצמת הרגש.  :2שלב 

 .ברגש זה חזור שלי-האל : להכיר את נקודת3שלב 

, האזנה למוסיקה, עזרה של מבוגר ועוד. לתכנן באיזו הרפיהלבחור דרך להרגעה עצמית:  :4שלב

 דרך אני מרגיע את עצמי. 

להפעיל את הדרך  חזור, יש-צמת רגשות רחוקה מנקודת האלבעועדיין בזמן שאנחנו  :5שלב 

 .שבחרנו להרגעה עצמית

)לאחר ההרגעה( ולהפעיל פיקוח. האם אני מגיב בהתאם? האם אני להגיב במידת הצורך  :6שלב 

 צריך לדבר על זה? האם אני שולט בהתנהגות שלי או שהרגש שולט בה?

 האם פעלתי נכון? האם בפעם הבאה אתנהג אחרת?  - בקרה :7שלב 

 : חשוב שהשלבים יהיו כתובים על הלוח במהלך הקרנת הסרטון. למורה

שלבים ננסה לתרגל אותם על הסרטון הבא שנראה. נסו לבצע את "כעת לאחר שהבנו את ה

השלבים שלמדנו על הסיטואציה של בן. כאשר אתם צופים בסרטון, חשבו אילו רגשות מעורבים, 

מהי עוצמת הרגש של בן ונקודת האל חזור שלו? האם הוא הגיע אליה? רשמו לכם בצד כל מה 

 לך הסרטון.שחשוב לרגשות ולהתנהגות שנובעת מהרגש במה

http://bit.ly/1ifaKZ2 

 שאלות על הסרטון.: 20 נספח מס' 

 "?"מהם לדעתכם הרגשות של בן? מה מרגישים חבריו לכיתה דיון לאחר הסרטון: 

לאחר שהתלמידים ענו על השאלות, "כעת אחלק לכם דף עבודה שמתייחס לסרטון שצפיתם בו". 

רו להם לשתף, לזהות ולשיים את הרגש, לזהות את סף הרתיחה של בן, את הרגשות של חבריו אפש

 לכיתה ועוד.

http://bit.ly/1ifaKZ2
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מתחת לכעס היה רגש של תסכול.  עוצמת  כפי שראינו בסרטון לבן היה קושי שהוביל לכעסו"

אם בן היה מרגיע את הכעס שלו לפני  מאוד ובן עבר את נקודת האל חזור.תה גבוהה יהרגש הי

 ,  ייתכן שהוא לא היה מתנהג כך".ודת האל חזורנק

התעצבנתם, הייתם גאים, "חישבו כעת על מקרה שקרה לכם וממש ממש כעסתם, שמחתם, 

אפשרו שתמש בשלבים שלמדנו לפני שהגבתם? חישבו האם היה עוזר לכם לה .ומתוסכלים

. אפשר להמליץ לתלמידים לשתף ובעזרת המקרים שהם מעלים ניתן ליישם את השלבים השונים

רגשי להחזיק בכיס דף עם השלבים/לכתוב את זה בטלפון יסות לתלמידים שיש להם קושי בו

 רי או כל דרך אחרת שהפתק יהיה נגיש להם בזמן אמת.הסלול

"בנושא זה למדנו להכיר את הרגשות שלנו, לזהות אותם ואת עוצמתם וכיצד לפעול כדי  לסיכום:

היום תרגלנו את יישום השלבים לוויסות רגשי על בן גיבים. רגיע את עצמנו לפני שאנו מלה

? האם הכל היה ברור? האם מפגש? מה היה קשה במפגשמהסרטון ועל עצמנו. ממה נהניתם ב

 לכולם ברור כיצד מבצעים את השלבים? 

 דף סיכום מפגש. :14 נספח מס'

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה 
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 3קבוצתי | מפגש  ויסות רגשי

רגשי והשתתפו זה יישארו אותם תלמידים שנבחרו לקבוצה בנושא ויסות  מפגשב למורה:

 במפגשים הקודמים.

 בתחילת המפגש, יש להנחות את הלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי. למורה:

 אסטרטגיות לויסות רגשי :22נספח מס'  

י א.י.ל? האם אתם מרגישים פגשמ"מה שלומכם? איך עובר השבוע? איך אתם מרגישים עם 

ארגון שלכם, החשיבה והתכנון? האם אתם זוכרים מה למדנו השאתם משתפרים ביכולות הסדר ו

 ים הקודמים? מה למדנו על רגשות? מפגשב

 אני מבקשת שכל תלמיד יראה לי איך הוא מרגיש היום מבלי לדבר, רק באמצעות פרצוף או תנועה

וא מרגיש, ובהמשך התלמידים שכבר אזהה את הרגשתם, יעזרו מסוימת. אני אנסה לזהות מה ה

 לי לזהות את הרגשתכם".

הקודם דיברנו על שיטות להרגעה כאשר עוצמת הרגש שלנו ממש גבוהה. כל אחד יספר  מפגש"ב

 בבקשה באילו שיטות הרגעה הוא משתמש ואף ינסה להציג לנו אותן".

על כל קבוצה לבחור ברגש אחד התחלקו לשתי קבוצות כאשר " :משחק תפקידים 

בלבד ולתאר מקרה שבו רגש זה היה מעורב בעוצמה גבוהה. בנוסף, עליכם לתאר את התמודדותו 

 ."של התלמיד )השחקן( עם רגש זה

 שלבים בויסות רגשי. :21נספח מס' 

רשמו מהם  )מומלץ שהמורה תכתוב מקרה שלקוח מאירוע שהתרחש לאחרונה(. "לפניכם מקרה

 להתמודדות עם מקרה זה. מלאו את התרשים המצורף".השלבים 

"האם הבנתם את השלבים להתמודדות עם המקרה? האם לדעתכם תוכלו לפעול לפי  :לסיכום

 עסים, עצבניים או מאוכזבים מאוד?"שלבים אלו כאשר אתם כו

 : סיכום המפגש14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה
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 ם קבוצתיים.מפגשי 2כיתתיים +  מפגשים 3-4 :נושא משך

 : הנושא מטרות

הגברת רמת המודעות של התלמידים לחשיבותן של מערכות היחסים והשפעתן  .1

 על מצב הרוח ועל הלמידה.

רכישת מיומנויות יעילות לתקשורת בינאישית שמטרתן לשפר את היכולת  .2

 ליצור קשרים חדשים, לחזק ולשמר קשרים קיימים. 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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 תקציר נושא למורה

. המורה תפתח עם התלמידים את המודעות  יחסים בינאישייםבנושא זה  עוסק 

לחשיבותם של מערכות יחסים בחיינו ותתייחס להשפעתם של קשרים עם אחרים  

על מצב הרוח ועל הלמידה )משולש א.י.ל(. התלמידים ילמדו מיומנויות תקשורת  

שמיועדות לסייע להם בשיפור יכולתם ליצור קשרים חדשים, ולחזק ולשמר  

 קיימים. קשרים
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 1יחסים בינאישיים | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי ש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסף, ימתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי. 

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 נלמד מהן מערכות היחסים ומה תפקידן בחיינו. 

בתחזוק קשרים טובים עם חברים חדשים ו ביצירתמיומנויות תקשורת דון בתפקידן של נ 

 )חברים, משפחה, מורים(. הקשרים שיש לנו 

 "שמירה על קשר עין".מיומנות  

 מיומנות "לקיחת פרספקטיבה". 

 .מפגשסיכום ה 
 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי22נספח מס'  

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  שיות:מעקב אחר מטרות אי 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך? -

 השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך?מהי המשימה שעליך לעשות  -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או 

ת. מייאש, אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופי

לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

קלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות. כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע המטרות מושגות ב
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איפה אתה נמצא בדרך להשגתן זה מגביר את המידה בה  אתה מכיר את עצמך )המודעות העצמית 

 שלך(.

מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים  רה:למו

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

על מנת להתקדם להצלחה. יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור 

יבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי ולהבין את הס

 שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם שמתם לב למצב הרוח שלכם? האם הצלחתם לווסת 

בהמשך  הראשונים למדנו על מודעות עצמית.י א.י.ל מפגשרגשות? איך הצלחתם לעשות זאת? ב

למדנו שיטות לשיפור קודקוד "מצב הרוח" במשולש א.י.ל, למדנו איך לווסת את ההתנהגות שלנו 

שמגיעה בעקבות הרגש ואיך לא לעבור את נקודת האל חזור. מיומנות זו נקראת "ויסות רגשי". 

היום נתחיל ללמוד דברים שקשורים בקודקוד השלישי של משולש א.י.ל, קודקוד העוסק 

לנו עם אחרים, חברים, משפחה ומורים. קודקוד זה נקרא "יחסים בינאישיים". בקשרים ש

 שבעזרתן נוכל ליצור קשרים חדשים י א.י.ל שעוסקים בנושא זה נלמד מיומנויות שונותמפגשב

 עם חברים חדשים ולחזק ולשפר קשרים שיש לנו".

יש לכם? עם מי יש  "לכל אחד מאתנו יש קשרים שונים עם אנשים שונים. חישבו אילו קשרים

 .לאפשר לתלמידים לשתף "?לכם קשרים

"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?" 

לפתח דיון בנושא מערכות יחסים ולעודד לגיטימציה למגוון מערכות היחסים הקיימות  למורה:

בחיינו, החל מקשרים קרובים מאוד ועד לקשרים רופפים. אם מישהו מהתלמידים מציין דמות של 

יש תלמיד שחווה אובדן, חשוב להתייחס לכך  כיתהאדם שנפטר )סבים למשל( או אם ידוע לך שב

טימציה לחשיבותם של קשרים עם אנשים אחרים גם אם הם אינם בחיים. חשוב לומר ולתת לגי

"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 

 . תי אתו בקשר"שיש לי מאותו אדם שהיי

לפתח דיון בנושא חשיבותם ותרומתם של קשרים עם אנשים אחרים. חשוב להתייחס לכך  למורה:

שיש קשרים שמספקים לנו תחושה טובה של הגנה, קרבה, ביטחון וכו', ולעומתם יש קשרים 

 שגורמים לנו להרגשה לא טובה כמו פחד, תסכול, אכזבה. 

עם הרבה אנשים ושלקשרים הללו יש השפעה עלינו. יש "ראינו שלכולנו יש מגוון קשרים  

קשרים שנותנים לנו הרגשה טובה, הרגשת ביטחון, הנאה, שמחה, גאווה ולעומתם יש קשרים 

ו ים הקרובים נלמד איך אנחנמפגשבנעימים כגון פחד, אכזבה, עלבון. שגורמים לנו לרגשות פחות 

זרו לנו לשמור על מערכות היחסים שגורמות נלמד שיטות שיע יכולים להשפיע על הקשרים האלו.
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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"

כשאומרים "שמירה . ב לשמור איתו על קשר עין"כאשר אנו משוחחים עם חבר או עם כל אדם חשו

קשר עין" מתכוונים למצב בו אני מביט בעיניו של האחר בזמן שאני משוחח או משחק איתו.  על

כאשר אנו מביטים בעיניו של האחר, אנו מסמנים לו שאנו מקשיבים לו ומתענינים בדבריו וגם 

זה אומר שהוא מקשיב לנו. לעומת זאת,  ההיפך, כאשר אנו מדברים והאדם שמולנו מביט בעינינו,

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". 

רי או לקראת המפגש, בעזרת טלפון סלול מוזיקהערך להפעלת יחשוב לה למורה:  

 אם מספר התלמידים אי זוגי, המורה תשתתף ואם זוגי, המורה לא תשתתף. מכשיר אחר.

"אני עומדת להפעיל מוזיקה, בזמן השמעת המוזיקה תסתובבו בחדר, ברגע שאפסיק את 

 המוסיקה, תחפשו בן זוג ותפעלו על פי ההוראות שאתן לכם". 

, הסתכלו שלום אחד לשני אך אל תביט זה לזה בעיניים מדו אחד מול השני,  אמרו"עי :1סבב 

 לצדדים או לרצפה".

 "עימדו אחד מול השני, הביטו אחד לשני בעיניים ואמרו שלום".  :2סבב 

"עימדו אחד מול השני, אל תביטו אחד לשני בעיניים, אך שאלו אחד את השני מה שלומך  :3סבב 

 והקשיבו לתשובה". 

 "עמדו, הביטו אחד לשני בעיניים, שאלו מה שלומך והקשיבו לתשובה". :4סבב 

שאלו מה עבר עלייך בשבוע ת"עימדו אחד מול השני, אל תביטו אחד לשני בעיניים, אך  :5סבב 

 האחרון".

 שאלו מה עבר עלייך בשבוע האחרון והקשיבו אחד לשני".ת"הביטו אחד לשני בעיניים,  :6סבב  

ספות לסבבים: מה הסרט האהוב עלייך? איזה ספר קראת לאחרונה? ספר אהוב? אופציות נו

 תחביבים ועוד. 

"איך הרגשתם במהלך התרגיל? האם היה נחמד לשתף? האם הרגשתם  דיון לאחר הפעילות:

זוג? אילו מחשבות עלו לכם כאשר הבן ם הייתם רוצים להמשיך ולשוחח עם שמקשיבים לכם? הא

ים? איך הרגשתם כאשר הביטו לכם בעיניים? מתי הרגשתם שהחבר מקשיב לא הביטו לכם בעיני

 יותר לדבריכם?

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 
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להעיר בנימוס ולבקש: "תוכל בבקשה להסתכל עליי כשאני מדבר איתך, זה אי נעימות, אפשר 

 מסמן לי שאתה מקשיב ומתעניין". 

נסו לחשוב ולשתף במקרים שאתם זוכרים שהביטו בעיניכם ובמקרים שהפריע לכם שלא הביטו 

  .לאפשר לתלמידים לשתףבעיניכם". 

 מיומנות "לקיחת פרספקטיבה"

שני וחושבים אחרת, חשוב לנסות ולהבין כל מקרה וכל מצב לא רק "כיוון שאנו שונים אחד מה

)איך  של האחר מנקודת המבט שלנו )איך שאנחנו רואים ומרגישים( אלא גם מנקודת המבט

האחר, חברה או אמא מרגישות בזמן הזה(. כאשר אנחנו מתבוננים מנקודת המבט שלנו, אנחנו 

לנו להבין את נקודת המבט של האחר. בעיקר  מרוכזים במחשבות וברגשות שלנו ולפעמים קשה

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 

טוב יותר אחד את השני ואז יש יותר גם מתוך נקודת המבט של האחר, כי זה מאפשר לנו להבין 

סיכוי שהקשר שלנו עם האדם האחר יהיה טוב יותר. השיטה הזו בה אנו מנסים להבין את המצב 

ה: מנקודת המבט של האחר נקראת לקיחת פרספקטיבה. כדי להבין את הרעיון, אתן לכם דוגמ

מבחן בחשבון לאחר , ממש רצה לשתף את המחנכת שלו בכך שהצליח ב2-אריאל תלמיד בכיתה ד

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 

דוע המורה לא יכלה להתפנות אליו באותו הרגע. אולי היא צילמה דפי עבודה לקראת השיעור מ

הבא? אולי בדיוק שוחחה עם מורה אחרת? אולי הייתה זקוקה לכמה רגעי מנוחה לפני השיעור 

הבא? ברגע שאריאל מסוגל לחושב על כל מיני סיבות להתנהגות המורה, הוא יכול להבין את המצב 

בט שלה. דרך החשיבה הזו תעזור לו להבין שלמורה לא הייתה כל כוונה לפגוע בו. מנקודת המ

 הבנה זו תגרום לו לא להיעלב ובכך יישמר הקשר הטוב של אריאל עם המורה".

 אופציות לפעילויות:  

 (. 23נספח מס' . משחק תפקידים )1

 (.24נספח מס' . תיאור מקרה )2

 תלמידים בקבוצה.  6-7של יש לחלק את הכיתה לקבוצות  למורה:

 סיטואציות בין אישיות: 23נספח מס'  

כל קבוצה תקבל סיטואציה חברתית, תבחר שחקנים ותציג את הסיטואציה. הילדים הצופים 

המבט של כל אחת מהדמויות  יתרגלו "לקיחת פרספקטיבה", כלומר ינסו לחשוב מהי נקודת

תלמידים שחקנים. תלמיד אחר  2קבוצה תבחר למידים. כל ת 7-6"התחלקו לקבוצות של  בהצגה.
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יקרא את הכרטיסיה וכולם יחשבו יחד מה חושב התלמיד ומה חושב הצד השני )האמא, המורה, 

 החברה(. לאחר מכן, התלמידים שנבחרו יציגו את המקרה שלה". 

 כתיבת סיפור מנקודות מבט שונות: 24נספח מס'  

שמוצגות ויכתוב את הסיפור מנקודת המבט שלה  "כל תלמיד יבחר דמות אחת מבין הדמויות

  כדי לסייע לתלמידים ניתן לכתוב על הלוח שלבים לכתיבת קטע.למשל...." 

"איך הרגשתם לחשוב כמורה? כאמא?/ ככלב?  כמישהו אחר? האם זה  :לאחר הפעילותדיון 

ם אחר מתנהג יכול ללמד אתכם מה האחר מרגיש? ומדוע הוא מתנהג כך? אם נדע ונבין מדוע אד

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".

היום? מהן המיומנויות  "מה למדנו היום? על איזה קודקוד של המשולש דיברנו  :לסיכום

שלמדנו? ממה נהנתם? ממה פחות? למדנו היום את הקודקוד של קשרים עם אחרים/יחסים 

בינאישיים. הבנו שהקשרים שלנו עם אחרים משפיעים עלינו, הם משפיעים על מצב הרוח שלנו 

ים ועל ההרגשה שלנו לגבי עצמנו ולגבי אחרים. למדנו שיטות שיעזרו לנו ליצור קשרים חדש

ולשפר ולחזק את הקשרים שיש לנו עם אנשים אחרים. למדנו היום שתי שיטות: "שמירה על 

"לקיחת פרספקטיבה". למדנו להביט בעיניים של האחר כשאנחנו מדברים או -קשר עין" ו

משחקים איתו, כי זה נותן לו תחושה טובה של עניין בו ובדבריו. בנוסף, למדנו איך אפשר לרגע  

ר כדי להבין מה הוא חושב ומדוע הוא התנהג כפי שהתנהג. הבנה כזו עוזרת לנו "להתחפש" לאח

 להרגיש יותר טוב עם עצמנו ומשפרת את הקשר שלנו עם אנשים אחרים." 

 : סיכום מפגש.25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 
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 1יחסים בינאישיים | מפגש קבוצתי 

 מעורבים בהצקות.  זמין תלמידים היש להזה  מפגשל למורה:

 סימנים לאיתור תלמידים לקבוצה זו:

 תלמידים המגלים אי נוחות בסיטואציות חברתיות. -

 תלמידים המתקשים לרכוש חברים חדשים ו/או לשמר חברויות קיימות. -

 תלמידים אשר משתמשים בכוחנות מול אחרים. -

 להעליב תלמידים אחרים בכיתה.תלמידים שנוטים להציק/ -

 תלמידים שנוטים לריב. -

 תלמידים שאינם סבלניים לאחר.  -

 תלמידים שהינם קורבנות לבריונות. -

 

 יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.בפתיחת המפגש, למורה: 

 : אסטרטגיות לויסות רגשי.22נספח מס' 

ונה? האם "איך אתם מרגישים? האם תוכלו לספר לי במה הרגשתם שאתם משתפרים לאחר

י מפגשמישהו שם לב לשיפור הזה? ההורים? חברים? מורים? אולי חל שיפור בתחומים שלמדנו ב

א.י.ל? למשל, האם מישהו מרגיש שהוא מסודר יותר, מרוכז יותר, מתוכנן יותר, בודק את עצמו? 

ים הקודמים למדנו כיצד להיות מסודרים יותר גם במחשבות, איך לחשוב לפי שלבים מפגשב

יצד להיעזר בתמרורים כדי לעצור, לחשוב ורק אז להגיב. האם אתם עושים שימוש בשיטות וכ

האלו שלמדנו? מי יכול לספר על מקרה בו עשה שימוש באחת מהשיטות הללו? כל מה שלמדנו 

 ."יעזור לנו גם בנושא שעליו נדבר היום. זה עד כה

חרים. ספרו לי מדוע אנו צריכים הנושא שעליו נשוחח היום הוא קשרים שיש לכם עם אנשים א"

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?קשרים עם אנשים סביבנו? מדוע זה טוב לנו? במה זה עוזר

"האם אתם מקפידים להביט לאדם שאליו אתם מדברים בעיניים בזמן שאתם מדברים? האם 

אתם מקפידים להביט בעיניים גם כשמדברים אליכם? נסו לחשוב מה מרגיש מישהו שמדבר 

? או שאתם מסתכלים על משחק בחצר? האם אתם יאליכם ואתם באותו זמן מביטים בסלולר

 מביטים לכולם בעיניים או רק לאנשים מסוימים? מדוע?

כאשר אנו מביטים בעיניו של האדם שמדבר אלינו, אנו משדרים לו שאנו מקשיבים לו ומתעניינים 

 שלנו עם אותו אדם.  בדבריו, מסר זה נותן לו הרגשה טובה ומחזק את הקשר

הכיתתי. במידה  מפגשבמידת הצורך ניתן לתרגל שמירה על קשר עין בעזרת התרגיל מה למורה:

והנושא מובן ע"י התלמידים, ניתן לעבור לתרגיל הבא )שמהווה הקדמה למיומנות "לקיחת 

 פרספקטיבה"(.
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במקום "האם אתם מכירים וזוכרים את המשחק "טלפון שבור"? נשחק אותו, אבל  

המורה תצייר או תראה תמונה של להעביר את המילה או המשפט בסוד, נעביר זאת בציור". 

לומדים יחד וכו'( לאחד התלמידים. אותו ואציה חברתית )שני חברים משחקים/מתווכחים/סיט

תלמיד יתבקש לצייר מה שהוא ראה והבין ויתבקש להראות את הציור שלו רק לילד שלידו שגם כן 

 ייר את מה שראה ולהראות לזה שלידו וכך הלאה.יתבקש לצ

תוך כדי המשחק . ""כל אחד יאמר מה הוא ראה בתמונה ומה העביר הלאה דיון לאחר המשחק:

 התלמידים יבינו שכל אחד ראה את הדברים וצייר אותם קצת אחרת לפי תפיסותיהם השונות.

בצורה קצת שונה. לכן,  הסיטואציהלמיד חושב אחרת ומתרגם את המקרה/כפי שראיתם כל ת

ש" אליו ולנסות להבין כדי להבין איך האחר חושב ומדוע הוא מתנהג כפי שמתנהג, צריך "להתחפ

 .)מאפשרים לתלמיד להסתכל דקה ולצייר שתי דקות( מה הוא חושב

 : דף עבודה. 26נספח מס'  

 . "פניכם מקרים שונים. לאחר שתקראו את המקרה, ענו על השאלה שאחריו"ל

? אילו שיטות יכולות לסייע לכם ביצירה ושמירה על קשרים מפגש"מה למדנו היום ב סיכום:ל

 "עם האנשים סביבכם? מאיזה חלק נהנתם? מאיזה פחות?

היום למדנו את חשיבות הקשרים בחיינו. למדנו וחזרנו על טכניקות שתסייענה לנו לשפר את "

ן וכן למדנו לחשוב ולהיות בנעליו של הקשרים שלנו עם אחרים, למדנו על שמירה על קשר עי

ככל שנצליח להבין יותר את הצד השני, האחר: לחשוב מה הוא מרגיש ומדוע התנהג כפי שהתנהג. 

 ."הקשר בינינו יהיה חזק וטוב יותר

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה
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להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.ידעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינאת המו עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 תרגול ויסות רגשי. 

 חזרה על הנושא: מהן מערכות היחסים ומה תפקידן בחיינו. 

 מיומנות "לדבר בשם עצמי". 

 מיומנות שנקראת "סנגור עצמי". 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 רטגיות לויסות רגשי: אסט22מס' נספח 

הקודם למדנו שתי שיטות/מיומנויות  מפגש"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע האחרון? ב

 שחשוב להשתמש בהן כדי לחזק ולשפר את הקשרים שלנו עם אנשים אחרים.

לאפשר לתלמידים לשתף ולעודד זוכרים את השיטות שלמדנו? מה זה "שמירה על קשר עין"?  

  הם הבחינו שאינם שומרים על קשר עין עם האחר ושינו זאת.אותם לתאר מקרים ב

"שמירה על קשר עין" זה מצב בו אנו מקפידים להביט בעיניו של האחר כאשר אנו משוחחים או 

 משחקים איתו. המבט בעיניים מעיד על כך שאני מקשיב לו, מתעניין בו ואכפת לי ממנו. 

לאפשר לתלמידים  "?י זוכר מהי השיטה הזומשיטה שנקראת "לקיחת פרספקטיבה".  למדנו גם

לשתף ולעודד אותם לתאר מקרים בהם ניסו לקחת את נקודת המבט של האחר ואיך הדבר השפיע 

"לקיחת פרספקטיבה" היא מצב בו אני מנסה להיכנס לנעליו של האחר ולהבין   על הקשר ביניהם.

הוא חושב? מה הוא מרגיש? ככל מדוע הוא התנהג אליי כפי שהתנהג, מה הוביל אותו לכך, מה 

שנצליח להבין טוב יותר מה חושב האחר ונבין את ההתנהגויות שלו, הקשר בינינו יהיה טוב יותר 

 וחזק יותר.

ולשפר את הקשרים נוספת אשר תסייע  לנו ליצור קשרים חדשים, ולחזק  היום נלמד מיומנויות

 חברים, משפחה, מורים...(". שלנו עם אחרים )

. כאשר אנו פונים לדבר עם חבר, "(I statements)"לדבר בשם עצמי נקראת  ראשונה מיומנות

הורה, מורה או כל אדם אחר, חשוב שנאמר את הדברים תוך כדי שאנו מדברים בשם עצמנו: מה 

אני מרגיש, מה אני רוצה לומר, לדבר בשם עצמי ולא להאשים אחרים גם אם אנחנו יודעים שהם 

"אתה ממש מעצבן שאתה מאחר" נאמר לו: "אני נפגעתי כשאיחרת כי  היו לא בסדר: במקום
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מה אני הרגשתי כשאתה  -" אני"נאמר  "אתה" – במקום .חיכיתי וחיכיתי ולא ידעתי מה לעשות"

ר ועשית את המעשה. כך אנו מסבירים לחבר איך הרגשנו ובפעם הבאה לפני שהוא יאחר הוא יזכ

המתין. בשיטה זו אנו מסבירים מה הרגשתנו ולא מחפשים מה הרגשנו וכמה היה לנו לא נעים ל

 אשמים".

 : לדבר בשם עצמי 27נספח מס'  

 .ברים בשם עצמםעזרו לתלמידים לומר את דבריהם כאשר הם מד 

"לאחר שהבנו כיצד לדבר בשם עצמנו נלמד מיומנות של "סנגור עצמי" הכוונה  במיומנות זו היא 

 יש דרך לפנות לאדם לבקשת עזרה".שאנחנו צריכים לבקש עזרה, אך 

סנגור עצמי זו היכולת שלכם להסביר  ."סנגור עצמי" שיטה/מיומנות שנקראת היום נעבוד על"

בצורה טובה ויעילה למה אתם זקוקים. כך אתם מדברים בשם עצמכם, מבקשים מה שאתם רוצים 

תרצו, יש סיכוי טוב ומסבירים מדוע זה חשוב לכם. אם תבקשו בצורה מכובדת וברורה את מה ש

 שתוכלו לקבל מענה לבקשותיכם". 

 : כרטיסיות לסנגור עצמי 28נספח מס' 

ישנן כרטיסיות המתארות מצבים שונים. על התלמידים להציע דרכים בנספח זה  למורה:

"מה להתמודדות עם המצבים המתוארים. המורה תקריא את המקרה ותשאל את התלמידים: 

ד ניתן לפתור את הבעיה? במי ניתן להיעזר? איך כדאי לפנות אליו? אתם ממליצים לעשות? כיצ

בשלב הדיון יש להתייחס ליתרונות  "?מה אתם מציעים לבקש? מה תעשו אם לא תמצאו פתרון

 ולחסרונות של כל אחת מדרכי ההתמודדות המוצעות ע"י התלמידים.

הצלחתם? למשל רציתם  "האם תוכלו לספר לי על מצב בו ניסיתם לבקש משהו ממישהו אך לא

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 

רכים האלו, יש יותר סיכוי שהצד השני ירצה לעזור לנו ולתת לנו את מה שאנו מבקשים ממנו. בד

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

עזרה ממישהו אחר. יש כמה חלקים לפניה לאדם אחר כשאתה  לגייס יעילה"עכשיו נלמד דרך 

 תדגיש כי אתה מעוניין להצליח. .מה אתה רוצהכדאי שראשית תסביר ך בפניה של מבקש עזרה:

בשלב וחשוב שתסביר באופן ברור מהו הקושי.  .הקושיבשלב הבא אתה צריך לתאר בפירוט את 

מה סביר שיעזור , פתרון הטוב ביותר עבורך. לומר מהו האת הפתרוןהאחרון אתה צריך להציג 

 . "לך
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אני רוצה שהמורה תאפשר לי להגיש עבודה כמה ימים אחרי המועד שבו היא ביקשה  לדוגמה:"

 דרך הפניה בעזרת סנגור עצמי תראה כך:להגיש את העבודות". 

 מאוד חשוב לי לבצע את העבודה שנתת בצורה טובה ויסודית. : רוצה נימה א"

אני חושש שלא אצליח להשקיע בעבודה מספיק זמן כי בשבוע הבא אנחנו חוגגים : ושהקפירוט 

 בר מצווה לאחי.

זה מאוד יעזור לי אם תוכלי לתת לי עוד זמן ולאפשר לי להגיש את העבודה בעוד : הפתרון הצגת

 .עשרה ימים"

 : שלבים לסנגור עצמי. 29נספח מס'  

לבקש משהו ממישהו. משתמשים בדוגמה קרה בו רצו מבקשים מכמה תלמידים לספר על מ למורה:

השלבים בפניה. מבקשים מהתלמידים להגדיר מה הם רוצים, מהו הקושי לצורך המחשת שלושת 

, כפי שמופיע בנספח מס' את הפניה על שלושת מרכיביהורושמים על הלוח מנסחים ומה הפתרון. 

29. 

רגלו מקרים אישיים דים ולבקש מהם שיתלתלמי 29 מס' נספח, יש לחלק את אחרי כמה דוגמאות

 יתכוננו לקראת משהו שהם רוצים לבקש.שקרו להם/

כדי שיהיה זמין להם במצבים שונים בהם ירצו לבקש  לתלמידים לצלם את המודל אפשר להציע

 מאחרים דברים באופן יעיל. 

 סנגור לפי שלבים: 

 _______________________________אני רוצההרצון להצליח: 

 _: אבל _______________________________________הקושי

 אני מציע ש___________________________________ :הפתרון

י שתחשוב מראש מה עשויים להיות הקשיים שתתקל בהם א"לפני שתיגש לסנגר על עצמך, כד

 ה.תוכל להיערך לקראתם ולתכנן תגובה מתאימ שבמהלך הסנגור העצמי, כך

מה תהיה  וב: מה יכול לעזור לך במהלך הסנגור העצמי? במה אתה יכול להיעזר?חשוב וכת

  ?"התגובה שלך לכל הצלחה? מה יכול לאפשר הצלחה

ים לצלם את הפתרון )דרך לכתוב על הלוח את השלבים והפתרונות ולהציע למשתתפ למורה:

 הטלפון(.
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 המורה תדגים את השלבים על אחת מהדוגמאות שבכרטיסיה. 

  "?"בוא נחשוב מול מי תסנגר

 אני אסנגר על עצמי בפני ___________________________________

 מה יכול לעזור לך להצליח?_________________________________ 

 האדם שאסנגר בפניו יכול להגיד ש ___________________________

 ___אני אענה לו ש_______________________________________

"מה למדנו היום? על איזה קודקוד של המשולש דיברנו היום? מהן המיומנויות   לסיכום:

זה למדנו שיטה נוספת  מפגששלמדנו? ממה נהניתם? ממה פחות? האם היה משהו שהיה קשה? ב

שזוהי דרך יעילה  'סנגור עצמי'כדי לשפר את מערכות היחסים שלנו. השיטה שלמדנו נקראת 

רוצים ואת העזרה שלה אתם זקוקים. איך אתם מרגישים עם המיומנות של  לבקש את מה שאתם

 סנגור עצמי? האם היא ברורה לכם? 

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 
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 ם.הקוד מפגשאת אותם תלמידים שנבחרו ל זה יש לבחור מפגשל למורה:

 למורה: בפתיחת המפגש, יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי. 22נספח מס' 

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם תוכלו לומר לי באיזה נושא אנו עוסקים? באיזה 

יחסים שלכם עם ים האחרונים שוחחנו על הקודקוד של מערכות המפגשקודקוד של המשולש? ב

האנשים בחייכם. תרצו לספר לי מי האנשים הקרובים אליכם? האם חשוב לכם לשמור על קשרים 

אלו? מדוע חשוב לכם? מה תוכלו לעשות כדי לשמור על מערכת יחסים טובה עם האנשים 

הקרובים לכם? האם זכורות לכם שיטות שלמדנו ויכולות לעזור לכם? זוכרים מה הכוונה לקשר 

מצב בו אנו מקפידים להביט בעיניו של האחר כאשר אנו משוחחים  ו"שמירה על קשר עין" זה עין?

 תו. המבט בעיניים מעיד על כך שאני מקשיב לו, מתעניין בו ואיכפת לי ממנו. יאו משחקים א

לאפשר לתלמידים  "?למדנו גם שיטה שנקראת "לקיחת פרספקטיבה". מי זוכר מהי השיטה הזו

פרספקטיבה" היא מצב בו אני מנסה להיכנס למחשבות של האחר ולהבין מדוע "לקיחת לשתף. 

הוא התנהג אליי כפי שהתנהג, מה הוביל אותו לכך, מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? ככל שנצליח 

להבין טוב יותר מה חושב האחר ונבין את ההתנהגויות שלו, הקשר בינינו יהיה טוב יותר וחזק 

 יותר".

די לשמור על קשרים טובים חשוב שנשתמש גם בשיטות הרגעה שלמדנו "חשוב שנזכור שכ

בנושא של ויסות רגשי. אם אנחנו כועסים על חבר, כדאי שנירגע קודם, ננסה לחשוב מה הוא 

 חושב, נביט לו בעיניים ונירגע. 

". כאשר אנו פונים לדבר (I statements)"לדבר בשם עצמי המפגש הכיתתי, למדנו את השיטה של

חבר, הורה, מורה או כל אדם אחר, חשוב שנאמר את הדברים תוך כדי שאנו מדברים בשם  עם

אם אנחנו עצמנו: מה אני מרגיש, מה אני רוצה לומר, לדבר בשם עצמי ולא להאשים אחרים גם 

 יודעים שהם היו לא בסדר.

ם עם האם אתם חושבים שזה חשוב לדבר בשם עצמנו? מדוע? איך זה יכול לסייע לנו בקשרי

 לאפשר לתלמידים להביע את דעתם ולפתח דיון בנושא.אחרים?" 

כלומר,  "לאחר שהבנו את החשיבות של לדבר בשם עצמנו, נדבר על המיומנות של "סנגור עצמי".

 כשאנו זקוקים לעזרתו של מישהו, יד דרך לבקש את העזרה".
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ליח במבחן, אני רוצה להצליח למשל, אני רוצה להצ - מה אתה רוצהצריך להסביר  לב ראשון:ש

 . בלימודים, אני רוצה לעזור לחבר

: קשה לי עם תרגילי כפל, קשה לי להבין מה לדוגמה - הקושיצריך לתאר בפירוט את  שלב שני: 

 . אני קורא, קשה לי לדבר בשקט

מה סביר שיעזור , . לומר מהו הפתרון הטוב ביותר עבורךאת הפתרוןצריך להציג  שלב שלישי: 

 ".. למשל: אני מציע שתעבירי אותי מקום, אני מציע שאקבל עזרה בקריאהךל

השלבים ובכל שלב הילד ירים את הסמל  שלושתניתן להכין סמלים חזותיים שייצגו את  למורה:

ויציג את השלב למשל: שלושה דגלונים בצבעים שונים. צבע אחד ייצג רצון, צבע שני ייצג קושי 

ו לחילופין שלושה כדורים בצבעים שונים. הכנסת אופנות נוספת תסייע א פתרוןוצבע שלישי ייצג 

 להם בזכירת השלבים.

"נחשוב כעת על סיטואציות שבהן ביקשנו עזרה וננסה לחשוב באילו שלבים נפעל כדי לקבל עזרה 

 יש לאפשר לתלמידים להעלות דוגמאות ואם הם מתקשים המורה תוכל להציע רעיונות.. זאת

יחה לסיים מבחנים בזמן. בכל מבחן, כאשר המורה אוספת את המבחנים, למיכל "מיכל לא מצל

יש השלבים שאתם ממליצים למיכל כדי לפתור את הבעיה? מהםנשאר עוד חלק שלא סיימה. 

 לאפשר לתלמידים להציע דרכי פתרון למיכל.

 להלן השלבים שמומלץ למיכל לבצע כדי לפתור את הבעיה:   

 החלטתי לפנות למורה. - אני פונה לעזרה:  להחליט למי 1שלב 

 :  להביט למורה בעיניים.2שלב 

 : לדבר בשם עצמה ולא להאשים אחרים.3שלב 

 "אני רוצה להצליח במבחנים". - :  להסביר מה היא רוצה4שלב 

 "אבל אני לא מצליחה לסיים את המבחנים בזמן". - : להסביר את הקושי5שלב 

ציעה שלאחר שכולם מסיימים את המבחן, אקבל עוד מספר דקות "אני מ - : להציע פתרון6שלב 

 כדי לסיים אותו ולכתוב את כל מה שלמדתי".

הבעיה. אני אציג את הבעיה ולפי סבב ננסה לחשוב יחד מהם השלבים לפתרון  "לפניכם מקרים:

 כל אחד מכם יאמר לי שלב".

ובכל פעם להניח את הכרטיסייה יש להציג את המקרים על כרטיסיות מקרים לבחירתה של המורה: 

 כך שכל התלמידים יראו אותה.
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 . קשה לי עם הכנת שיעורי הבית ואני רוצה לבקש מאמא עזרה.1

 . אני לא מצליח לבנות מטוס צעצוע שקיבלתי ואני רוצה שאבא יעזור לי לבנות אותו. 2

 .. נעלבתי כאשר חברי הכיתה לא בחרו אותי לקבוצות הכדורגל בשיעור ספורט3

 . כשיש טקסט ארוך, אני מתקשה לקרוא אותו ולא מבין מה קראתי.4

מערכות יחסים/קשרים עם  - הקודם שוחחנו על קודקוד המשולש מפגש"היום וב לסיכום:

הקשרים שלנו סייע לנו לשפר את מערכות היחסים/אחרים. למדנו שיש שיטות שונות שיכולות ל

 םטות? במה תשתמשו ובמה לא? ממה נהניתים אלו? אילו שימפגשעם אחרים. מה למדנו ב

? למדנו שצריך לשמור על קשר עין כדי שיבינו שאנחנו מקשיבים םים? ממה פחות נהניתמפגשב

, למדנו שצריך לחשוב במקרים מסוימים מה האחר חושב ומרגיש ומדוע הוא מתנהג םומתענייני

 אני צריך... וחשוב שנדע לבקש אני רוצה, - בצורה מסוימת, דיברנו היום שחשוב לדבר בשם עצמנו

 ."עזרה על פי השלבים שלמדנו

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 
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 אסטרטגיות התארגנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגשים קבוצתיים 3מפגשים כיתתיים +  2 :נושא משך

 : הנושא מטרות

 לשיפור סדר וארגון ברמת המרחב וברמת החשיבה.שיטות  תהקניי -
 לערך הזמן ולחשיבות הסדר והארגון בהתנהלותו השוטפת. תלמידהרחבת מודעות ה -
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 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

 73 

 

 

 תקציר נושא למורה   

יבות של תסביר את החש תחילה, המורה .סדר וארגוןאסטרטגיות בה עוסק נושא ז

יעילות לשיפור הסדר אסטרטגיות  הסדר והארגון בחיינו. בהמשך, היא תלמד

 .  והארגון הסביבתי והקוגניטיבי

 

 

 

: הקשר בין רמה טובה של סדר וארגון )הן ברמת הסביבה הפיזית והן ברמת החשיבה( לבין רקע למורה

ות. כאשר תלמיד מתנהל בצורה מעורבות ויעילות בלמידה, מוכר בתחום החינוך ובמחקר מזה שנים רב

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

רים לרמה גבוהה יותר של שליטה בחומר הנלמד.  מיומנויות ארגון וסדר הינן חלק ממטריה של כישו

ם לשיא סביב ים ומתפתחים עם הגיל ומגיעיהתפקודים הניהוליים הולכהמכונה "תפקודים ניהוליים". 

ב התלמידים מפתחים באופן טבעי הרגלים של ארגון וסדר, הרי ובעוד שרגיל הבגרות הצעירה. 

להקניה וחיזוק מיומנויות אלו,  שתלמידים עם קושי בתחום, עלולים שלא לפתח הרגלים כאלו וזקוקים

ם לתרגול ואזכור עם קושי בתחום זה זקוקי גם לאחר שנעשה שלב ראשוני של הקניה, הרי שתלמידים

לפיכך, עיסוק פעיל בנושא ושיפור מיומנויות סדר וארגון, תורם לכלל התלמידים וחשוב חוזרים ונשנים. 

 במיוחד עבור תלמידים עם קשיי התארגנות.  
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 1 מפגש|  אסטרטגיות התארגנות

שת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלו

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יינאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ב עליםמוהמעקב 

 .חשוב לחבר את נושא המטרות הבינאישיות להתארגנות

 :  מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי 

 מעקב אחר מטרות אישיות 

 חשיבות הסדר והארגון. 

 סידור תיק. 

 סידור המרחב הלימודי בבית. 

 .מפגשסיכום ה 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 רטגיות לויסות רגשי.: אסט22נספח מס'  

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 ו הצעד הבא שלך?האם עשית את מה שתכננת עד כה? מה -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או 

וד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. מייאש, אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעב

לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

 קלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות.המטרות מושגות ב
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מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים  למורה:

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

על מנת להתקדם להצלחה. יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור 

ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי 

 יך יעבוד עבורו טוב יותר.שהתהל

סדר וארגון. תוכלו לומר לי בהצבעה על אילו דברים אתם  -במפגש היום נתחיל לשוחח על נושא חדש "

 חושבים כשאתם שומעים את המילים סדר וארגון?"

המורה יכולה לצייר על הלוח שמש אסוציאציות ולכתוב את דברי התלמידים. יש לאפשר  

שנראה להם חשוב ולחזק אותם על לתלמידים להגיד כל מה 

 העלאת הרעיונות.

 

"השיבו בהצבעה: האם אתם מרגישים מסודרים? מאורגנים? במה זה בא לידי ביטוי? האם יש תחומים 

תחומים? האם  לויבהם אתם מאורגנים ותחומים אחרים בהם אינכם מאורגנים? אם כן, ספרו מתי ובא

צמכם או שההורים עוזרים לכם? מדוע לדעתכם חשוב תיק/שולחן העבודה בעאתם מסדרים את החדר/

  לאפשר לתלמידים שיח של חמש דקות. שיהיה סדר וארגון?"

ה : במהלך הדיון שימי לב לנקודות הבאות: האם ישנם תלמידים שמתקשים בעיכוב תגובלמורה

קבל מי מ אר את עצמו עם קשיים בסדר וארגון?מי מהתלמידים מת ומתפרצים מבלי לקבל רשות דיבור?

איבוד ציוד וכו'. לתלמידים עם קשיי קשב ישנם  ר ובארגון? מי מתאר שכחה של ציוד,עזרה מההורים בסידו

לעיתים קשיים בתפקודים הניהוליים שמתוארים בפסקה זו )עיכוב תגובה, סדר וארגון, איבוד ושכחה של 

 ניהוליים.ציוד ועוד(. לכן, חשוב כבר בשלב הראשוני לשים לב לרמת התפקודים ה

"כעת נשחק משחק "הרוח נושבת לכיוון.." כללי המשחק: אני אגיד משפטים שקשורים לסדר וארגון, כל 

 מי שהמשפט נכון לגביו יעמוד בצד ימין וכל מי שהמשפט לא נכון לגביו יעמוד בצד שמאל".

 משפטים אפשריים:

 הרוח נושבת לכיוון הילדים שמסדרים את חדרם לבד. .א

 וון הילדים שמסדרים מערכת ערב קודם.הרוח נושבת לכי .ב

 הרוח נושבת לכיוון הילדים שמכינים את השיעורים ברגע האחרון. .ג

 הרוח נושבת לכיוון הילדים ששולחן העבודה שלהם בדרך כלל אינו מסודר. .ד

 הרוח נושבת לכיוון הילדים שיש להם זמן קבוע ביום ללמידה. .ה

עורי ייומן ולא כותבים את תאריכי המבחנים וש אין להםנושבת לכיוון הילדים שלא אוהבים/הרוח  .ו

 הבית.

 הרוח נושבת לכיוון הילדים הנעזרים בהוריהם לתזכורת לגבי מבחנים וחוגים. .ז

 וארגון סדר
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"סדר וארגון בסביבה בה אנו נמצאים חשוב מאוד. ברגע שיש סדר בסביבתנו, יש לנו פחות גירויים 

במצב כזה אנחנו  יכול להתרכז טוב יותר. וככה הוא ח שלנו פחות עמוסו)הפרעות( בזמן הלמידה, המ

מנצלים את הזמן טוב יותר ויכולים להיות קשובים לזמן ארוך יותר. ככל שנהיה מסודרים ומאורגנים טוב 

כך נהיה עצמאים יותר ונרגיש יותר ביטחון ביכולות שלנו.  יש ילדים שקל להם להיות  ,יותר בכוחות עצמנו

לעומת זאת יש ילדים שזה הרבה יותר קשה ו ,ברים בלי מאמץ מיוחדומסדרים ד מסודרים והם מארגנים

עבורם.  יש ילדים שמאוד רוצים לסדר דברים טוב אבל לא יודעים איך לעשות את זה.  יש ילדים שיודעים 

ים של א.י.ל נלמד כל מיני מפגשאיך לסדר ולארגן אבל הרבה פעמים פשוט שוכחים לעשות את זה. ב

 סדר ולארגן טוב יותר". דרכים שיעזרו לנו ל

"אחד הדברים החשובים בסדר וארגון הוא האחריות של התלמיד על סידור ושמירה על  :סידור התיק

הציוד שלו. כאשר אני יודע שהתיק שלי מסודר ואיפה כל דבר נמצא, אני לא מבזבז זמן בחיפוש אחרי 

הרגשה ודר, זה גם יכול לעורר כשהתיק לא מסר המורה מבקשת להוציא את הציוד. מחברת או ספר כאש

הבאתי את כל להיות שלמרות שהכנתי את השיעורים/כאשר אין סדר, יכול  לא נעימה של מתח או מבוכה.

הציוד, אני לא מוצא אותם ואז חושבים שלא הכנתי/הבאתי את הציוד.  אם זה קורה לעיתים קרובות זה 

 ".ו להיות יותר מסודריםלנ מאוד לא נעים.  לכן נלמד היום שיטה שיכולה לעזור

מומלץ לחלק את הלוח לשניים, כאשר  תרון של סדר וארגון בתחילת המטלהכדי להדגים את הי למורה:

)לא בטור אלא כל שלב במקום אחר(,  בחלק אחד כתבי באופן לא מסודר )מבולגן( על הלוח את השלבים

 ים.בחצי השני של הלוח כתבי רשימה מסודרת בטור לפי השלבים הנכונו

 שלבים לסידור התיק  

במקום מרכזי )ליד  ביום שלפני: בדיקת הציוד הנדרש, הכנסת התוכן והמערכת, בדיקה, הנחת התיק

 הדלת של החדר/הבית(.

  הכנסת האוכל, לקיחת התיק ויציאה מהבית". בבוקר: 

 חשוב להדגיש את חשיבות ההכנה המוקדמת של התיק ערב לפני.

 "ארגון התיק, ציירו את כל השלבים בארגון התיק "נסו ליצור קומיקס לשלבי

 זכר בטבלה(: יבסוף הקומיקס ניצור טבלת מיון )אפשר לחזור ולה

 הילדים שהשתמשו בשלבים   

 מרשימת השלבים שאינה מאורגנת 

 

 הילדים שהשתמשו בצד של

 הרשימה המסודרת בטור 

 שם התלמיד:  שם התלמיד:
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יאפשרו לתלמידים לראות את חשיבות הסדר והארגון, חשוב לבדוק  הטבלה ואפשרות הבחירה בצד הלוח

 איתם מדוע בחרו בכל צד. 

: מומלץ שכל מורה תתאים את רשימת החפצים והציוד בהתאם למערכת השעות של הכיתה אותה למורה

היא מחנכת. לאחר שהרשימה תהיה מותאמת, התלמידים יוכלו לקשט אותה, להוסיף דברים משלהם 

בהתאם למערכת השעות של  יש לשנות את הדוגמה .30 בנספח מס' האותה. מצורפת דוגמולניילן 

 התלמידים.

 : כרטיסיות לסידור תיק. 30נספח מס'   

בכל יום לפי מערכת השעות. תוכלו לקשט את  בית הספר"לפניכם רשימה של ציוד אותו צריך להביא ל

לבקש מההורים לניילן אותה בחנות כלי כתיבה. הרשימה ולהוסיף בה חפצים אם תרצו. לאחר מכן כדאי 

כאשר הרשימה שלכם מנוילנת, ניתן לגזור את הכרטיסיות, לחורר ולקשור אותן בסרט. אתם יכולים בכל 

בטוש מחיק את החפצים שהכנסתם לתיק ואף להראות לאמא ואבא שהכנסתם את כל  -ערב לסמן ב

 דר את מערכת השעות בעצמכם". הציוד לתיק. כך תקפידו להביא את כל הציוד ולס

 ניתן לכתוב על הלוח את שלבי העבודה ליצירת שרשרת הכרטיסיות.  

 הוסיפו לרשימת הציוד דברים נוספים שחשובים לכם. .1

 הדפיסו את הכרטיסיות בצבעוני. .2

 ניילנו את הרשימות. .3

 גזרו אותן לפי הימים. .4

 חוררו בצד ימין למעלה את הכרטיסיות. .5

 חוט וקשרו אותו.בות את הכרטיסישחילו ה .6

 סמנו בכל יום את הציוד שהכנסתם לתיק בטוש מחיק. .7

: תלמידים עם קשיים בהתארגנות, נוטים לשכוח ולאבד ציוד. הרשימה תאפשר להם ללמוד למורה

איך לארגן את התיק ולבצע בקרה על התהליך. חשוב לשים לב לשאלות שעולות מצד התלמידים: האם הם 

ישה, האם הם מעלים קשיים בהבנת סדר הפעולות, האם הם מתנגדים להשתמש מתקשים להבין את הדר

 ברשימות ועוד. יש לשים לב לכך שהתנגדות לעיתים קרובות מצביעה על קושי בתחום.

 סידור המרחב הלימודי בבית

"כעת נשוחח על סדר וארגון בפינת הלימודים שלכם בבית. האם אתם מכינים שיעורי בית במקום קבוע 

? בסלון או בחדר? האם על שולחן העבודה? האם יש לכם שולחן עבודה? איך הוא נראה? מה יש על בבית

השולחן? האם הוא מסודר? האם אתם מקפידים לסדר אותו? קחו כמה דקות וכתבו אילו דברים מונחים 

 5 לאפשר לתלמידיםעל שולחן העבודה שלכם בבית. ניתן גם לצייר את השולחן ואת החפצים שעליו". 

 דקות.
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מומלץ לכתוב את הפריטים  "?"מי רוצה לשתף בהצבעה בציור שצייר או במה שכתב 

 מהדוגמאות השונות של התלמידים על הלוח.

"כפי שבכיתה אתם לומדים באזור מסודר וקבוע, חשוב שתעשו זאת גם בבית. חשוב שתשבו במקום קבוע 

דר/פינה בבית הכי מתאימים לצורך כך.  חשוב כדי להכין שיעורי בית או ללמוד למבחן. חשבו איזה ח

שבחדר הזה תהיה אוירה נעימה וכי תרגישו שנוח לכם להתרכז בו. לגבי שולחן העבודה, רצוי מאוד שיהיה 

מסודר כיון שכאשר השולחן לא מסודר, קשה לנו למצוא דפים וכלי כתיבה ואנו עלולים לאבד ציוד. בנוסף,  

שורים לשיעורים על השולחן, זה עלול להפריע לנו להתרכז. לכן, חשוב אם יש משחקים וחפצים שאינם ק

כאשר ניגש להכין את שיעורי  מעמד/קופסא עם כלי כתיבה. ששולחן העבודה יהיה ריק מחפצים מלבד

הבית נוציא רק את היומן ואת המקצועות בהם יש שיעורים. בדרך זו נתרכז בהכנת שיעורי הבית, נחסוך 

 יותר.  זמן ונהיה יעילים

 עבודה? השולחן  את כיצד נעשה זאת? האם תוכלו לתת לי הצעות כיצד לסדר

דקות לסידור השולחן. בפעם הראשונה ניתן  5בכל יום, לפני שתתחילו להכין את שיעורי הבית, הקדישו 

להיעזר בהורים ויחד תסדרו את השולחן. מהפעם השנייה, עשו זאת לבד. הכניסו חפצים למגרות  או 

 רו אותם למקומם. רק לאחר שהשולחן נקי ומסודר התחילו את שיעורי הבית".החזי

בשאלה הקודמת נכתבו על הלוח הפריטים שמונחים על השולחן. כעת, כדי להדגים כיצד לסדר  

 את השולחן ניתן לתת דוגמאות למשל: מחברות נכניס למגירת המחברות, דפים מיותרים לפח וכו... 

התלמידים מסדרים לעצמם את התיק, דואגים להביא את כל הציוד, מסדרים כאמור, חלק מ :למורה

, יש תלמידים את השולחן וכו', באופן טבעי. חשוב לחזק ולהביע הערכה על דרך עבודתם הטובה. לעומתם

הטבעית בין התלמידים בתחום זה.  חשוב לתת לכך לגיטימציה ולהדגיש את השונותשהנושא קשה עבורם. 

, מי מפגשלבדוק מי מדווח על קשיים בארגון ובסדר, מי מתקשה להיות קשוב ל מפגשב חשוב בכל שלב

מהתלמידים מתאר כי לא מפריע לו שהשולחן בחוסר סדר, מי מכין שיעורים בספה, במיטה וכו'.  סימנים 

 אלו, מעבר לקשיי התארגנות עלולים להעיד על הפרעת קשב.

לנו יותר להתארגן כיוון שבכל שיעור מוציאים את המקצוע  בכיתה קל" :ארגון הסביבה הלימודית בכיתה

? האם אתם מצליחים לזהות מיד את המחברת בית הספרהדרוש. האם אתם זוכרים להביא את כל הציוד ל

 והספר במקצוע המבוקש?

כדי לזהות את המחברת והספר בקלות ולהוציאם מהתיק באופן מהיר, ניתן להדביק מדבקה בצבע זוהר 

והמחברת השייכים לאותו מקצוע. למשל, ספר ומחברת חשבון בצהוב זוהר, ספר ומחברת תנ"ך על הספר 

כך נוכל   . )אפשר לקנות מדבקות זוהרות או לצבוע מדבקה לבנה בטושים זוהרים..(בכחול זוהר וכך הלאה

  לזהות במהירות את הספר והמחברת ולהניחם על השולחן".

לכל מקצוע. כך תלמידים אשר מתקשים יותר בהוצאת הציוד והבאתו המורה יכולה להגדיר צבעים קבועים 

יוכלו להביט מסביב ולראות איזה צבעים שאר התלמידים מוציאים. ברור ומובן שהתלמידים מזהים 
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מקצועות גם ללא מדבקת צבע אך בדרך זו הוצאת הציוד מהירה ויעילה יותר. בנוסף, חשוב לקבוע מראש 

שמאלי של להוציא. למשל, ספר צמוד לצד הימני/ ן, בהתאם לפריטים שישאת ארגון הציוד על השולח

השולחן, לצידו מחברת, מתחת יומן ולצידו קלמר. הסדר הקבוע בשולחן יסייע לתלמידים לזכור מהו הציוד 

 הנחוץ ולהבחין האם חסר להם פריט כלשהו.

 עורי בית למפגש הבא:יש 

 לן, לגזור וליצור שרשרת כרטיסיות.בצבעוני, לניי להדפיס את כרטיסיות הימים .1

 למצוא אזור קבוע בבית לצורך הכנת שיעורי בית ולמידה. .2

 לסדר את שולחן העבודה )ניתן לצלם בפלאפון את השולחן מסודר(. .3

להדביק מדבקות בצבע זהה לכל מקצוע )ספר ומחברת חשבון בצהוב, ספר ומחברת תנך בתכלת, ספר  .4

 ומחברת עברית בירוק זוהר(. 

 שעון חול במידה ויש בבית. הבא סטופר/ מפגשיא ללהב .5

 

 מפגש? מה חידש לכם המפגשמה למדתם? מה היה נושא ה .מפגש"כעת נסכם את הסיכום המפגש: 

היום? במה לדעתכם המיומנויות והכלים שקיבלתם היום לסדר וארגון יכולים לסייע לכם? למה חשוב 

 .מפגשכם את הלאפשר לתלמידים לס "?לדעתכם להשתמש בכלים אלו

 בדיקה והפנמה של הנלמד

דקות של סדר", במהלכן המורה  5"-לדקות בכל בוקר  5: במהלך השבוע הקרוב יש להקדיש למורה

מתעניינת ובודקת האם התלמידים סידרו מערכת לבד, זכרו להביא ציוד, האם הקפידו ללמוד בפינת 

המורה תזכיר, תדבר, תעודד, תסביר ותתרגל . ככל ש'הלימודים שלהם בבית, לסדר את שולחן העבודה וכו

 מפגשאת המיומנויות שנלמדו, כך התלמידים יפנימו טוב יותר את הנלמד. חשוב להזכיר להביא סטופר ל

 א.י.ל הקרוב. 
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 1קבוצתי  מפגש|  אסטרטגיות התארגנות

 : סימנים לאיתור תלמידים לקבוצה זו:למורה

 או שהעלו תחום זה כתחום קושי שלהם. שמפגתלמידים אשר נמנעו מלשתף בזמן ה -

 תלמידים שידוע מהם או מהוריהם כי מתקשים בארגון הילקוט באופן עצמאי. -

 תלמידים ששוכחים ציוד, מאבדים ציוד או מביאים ציוד שלא נדרש. -

 תלמידים שנוטים לאחר ו/או שמתקשים להתחיל מטלות או לסיימן בזמן. -

נוטים אינם חושבים לפני שעונים על תשובה,  באימפולסיביות: יםאשר פועל יםתלמיד -

ברגשות  יםשולט ם, איניםשל אחר יהןלדבר ים, נכנסלדברנות יתר, אינם ממתינים לתורם

 ועוד.

 תלמידים אשר מתקשים לארגן את הכתב במרחב הדף. -

 

בנושא סדר וארגון. היום אנחנו נפגשים כדי לעבוד על נושא זה בקבוצה  מפגש"בכיתה הועבר 

יותר.  נתרגל ונדבר על המיומנויות שלמדנו ואף נלמד מיומנויות נוספות של סדר וארגון".קטנה   

על סדר וארגון? האם אתם מרגישים נוח יותר עם סידור  מפגשתוכלו לומר לי מה למדתם ב"

התיק? האם אתם מסדרים לבד את התיק? האם סידרתם לכם כרטיסיה לכל יום? האם מצאתם 

ה בבית? מדוע לדעתכם חשוב לשמור על סדר וארגון בשולחן העבודה? איך לכם פינה טובה ללמיד

 .לאפשר לתלמידים לשתף "?זה מרגיש כשהתיק והשולחן שלכם מסודרים

רגלו את הפעולה. כדי שהרעיון יופנם י: התלמידים למדו בכיתה על סידור התיק, אך לא תלמורה

ה עם התלמידים. בזמן הפעילות חשוב והמיומנות תילמד, חשוב לתרגל באופן מוחשי את הפעול

חשוב ק לבדו, מי עדיין מתקשה וכיו"ב. לעבור בין התלמידים ולזהות מי מהם כבר סידר את התי

 להגיב באופן רגיש ועדין שכן יש תלמידים שעשויים לחוות בכך חדירה לפרטיותם. 

מה שאינו  : חשוב שלכל תלמיד תהיה שקית ניילון שבה הוא יוכל לזרוק את כללמורה 

צריך מבלי שכל הקבוצה תראה מה הוא זורק. הפעילות תהיה יעילה יותר במידה וניתן יהיה 

 להתפזר בחדר וכל תלמיד יעבוד בפינה או גב אל גב, כיוון שכך יוכל התלמיד לשמור על פרטיות. 

סדר "הוציאו את הציוד מהתיק והניחו אותו על השולחן/על הרצפה. כעת נבדוק אם ניתן לעשות 

 בתיק לפי שלבים:

אם הם חשובים הכניסו לקלסר דפים/ניילונית, אם  .הוציאו את הדפים שנמצאים בתיק - 1שלב 

 זרקו לפח. זרקו לפח כל מה שאינכם זקוקים לו. -לא

 הניחו יחד  את הספר והמחברת ששייכים לכל מקצוע. - 2שלב 

 הניחו לחוד את היומן והקלמר. - 3שלב 

 יוד שבתיק. בדקו שהתיק ריק ונקי.לפנינו מונח כל הצ
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 הניחו לפניכם את רשימת הציוד של היום ונבדוק אם הכנסתם את כל הציוד". 

כדאי לעבור על כל פריט ברשימה, לבדוק שהוא נמצא ולסמן אותו ברשימה בטוש מחיק. תוך כדי 

 .ת הציודלבדוק אם התלמידים סידרו לבד או נעזרו בהורים, לחזק אותם על סידור התיק והבא

 סידור הקלמר

"קלמר מסודר לא פחות חשוב מתיק מסודר. כאשר הקלמר מסודר, לא נצטרך לחפש עיפרון 

בשיעור, לחדד, להשאיל מחבר ולבזבז זמן יקר. לכן, נכין מראש את החפצים בקלמר. כעת, אחלק 

 לכם רשימה. הוציאו את הציוד שבקלמר וסמנו את הפריטים שישנם בקלמר".

 : רשימת פריטים בקלמר 31' נספח מס  

תישאר בקלמר של התלמיד כדי שיוכל לעקוב ולבדוק מידי המצורפת בנספח זה רשימה המומלץ ש

 פעם שהציוד הנדרש קיים.

 "כעת פתחו את הקלמר ובדקו אם יש לכם את הציוד הדרוש, על פי הרשימה שחילקתי".

ומה חסר להם, ולאפשר להם חשוב לאפשר זמן לתלמידים לבדוק אם יש להם את כל הציוד 

 להשלים את הציוד עד המפגש הבא.

 מחברותבר ארגון וסד

הוא כיצד להקפיד על סדר וארגון במחברות. הסדר במחברת חשוב  מפגש"דבר נוסף שנלמד היום ב

ההורים או המורה. לכן נלמד  ,כדי שנוכל להבין את מה שאנחנו כותבים וגם כדי שאחרים יבינו

ניתן ליצור מהשלבים כרטיסיה ולהדביק את השלבים על מחברת מסודרת".  כמה כללים לשמירה

 בתחילתה של כל מחברת כדי שהתלמידים יזכרו את החוקים.

 

 חשוב לכתוב בכל עמוד ולא לדלג על עמודים. :1כלל מספר  

: חשוב לכתוב רק בין השוליים של המחברת מבלי לגעת בהם )יש להציג לתלמידים 2כלל מספר 

 וליים(.את הש

 חשוב שכל המילים תהיינה על הרצפה )כלומר על השורה( ולא  תרחפנה באוויר. :3כלל מספר 

 חשוב לשמור על רווחים בתוך המילים. :4כלל מספר 

 : חשוב לשמור על רווחים במרחק של אצבע בין המילים.5כלל מספר 

 

התיק. בנוסף למדנו כיצד "היום תרגלנו את המיומנות שלמדתם בכיתה לסדר וארגון של : לסיכום

 לסדר את הקלמר ולשמור על הציוד הדרוש וכיצד לשמור על סדר וארגון במחברותינו.

מה אתם מרגישים כרגע לגביי כללי הסדר? האם יש משהו שנראה לכם קשה מידי ליישום? האם 

 ?"הפגישה הקבוצתית עזרה לכם להבין טוב יותר את חשיבות הסדר והארגון
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 2 מפגש|  רגנותאסטרטגיות התא

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

העצמי הדירוג בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 :מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי. 

 חשיבה על פי שלבים. 

 כרטיס ניווט. 

 .מפגשסיכום ה 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי. 22נספח מס'  

הקודם דיברנו על סדר וארגון. האם בשבוע האחרון  מפגשך אתם מרגישים? ב"מה שלומכם? אי

סידרתם את הילקוט לבדכם? האם סידרתם את שולחן העבודה שלכם בבית? האם היה לכם נוח 

יותר כאשר לא היו חפצים רבים על השולחן? האם היה קשה לסדר את השולחן או התיק? מה 

  לתלמידים לשתף בהצלחות ובקשיים שלהם. לאפשר "?היה קשה? האם מישהו עזר לכם

דקות שהתלמידים ארגנו את התיק לבד והביאו את הציוד. לאפשר להם להראות  5לבדוק במשך 

 את המדבקות במקצועות השונים לפי הצבע.

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

את הקשיים ולהבין מה מקור הקושי. חשוב לברר האם אלו למידים , יש לבדוק עם תמפגשלאחר ה

הם ניסו ולא הצליחו או שכלל לא ניסו? האם הם מסדרים את התיק באופן עצמאי או זקוקים 

לעזרת הוריהם? האם יש להם מקום ספציפי שבו הם לומדים וכו'. במידה וישנם קשיים יש להפנות 

 לקבוצה הקטנה.

יצד לארגן את סביבתנו, היום נלמד כיצד לארגן את המחשבות שלנו. הקודם למדנו כ מפגש"ב

לשם כך, נלמד את  חשוב שהחשיבה שלנו תהיה מסודרת כדי שנוכל ללמוד בצורה יעילה יותר.

 המיומנות של "חשיבה לפי שלבים". 

האם קרה לכם שבזמן שהמורה מדברת חשבתם על דברים אחרים ולא שמתם לב למה שקורה 

על מנת שנישאר מרוכזים לתת לתלמידים לשתף. ? יםבזמן שאתה ער אתם חולמיםלו בכיתה? כאי
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חשוב שנבין מתי אנחנו שוקעים למחשבות ולחלומות בהקיץ. יש לכם רעיונות איך אנחנו יכולים 

אפשר לשים לב שאנו חולמים בהקיץ כאשר לתת לתלמידים להביע את דעתם. לשים לב לכך? 

חושבים  מבינים שאנחנו כאשר אנחנו חבר מעיר את תשומת לבנו או נו, כאשרהמורה מסתכלת עלי

על דברים שאינם קשורים לנושאים שהמורה מדברת עליהם. אם אנחנו מאבדים ריכוז במהלך 

משימה עם שלבים, אנחנו יכולים לזהות את זה ולחזור למשימה ולמצוא את השלב בו איבדנו את 

שוב בצורה מאורגנת, כדאי לכתוב את תהליך החשיבה כלומר,כדי להישאר מרוכזים ולח הריכוז.

 שלנו בשלבים, אפילו כשנדמה לנו שהמשימה קלה.

חשיבה על פי שלבים משמעותה לארגן את סדר הדברים. הארגון והידע של מה בא אחרי השני 

 ייתן להו ביטחון במה שאנחנו עושים ויעשה לנו סדר בחשיבה הפנימית.

עבדנו בשלבים וכך גם כשאנו קוראים טקסט או פותרים בעיה  כשדיברנו על סידור הילקוט,

 בחשבון, אנחנו יכולים לעבוד בשלבים כדי ליצור סדר.

: לתת לתלמידים לכתוב שלבים בביצוע של משימות לימודיות כגון פתרון בעיה למורה 

ם על בחשבון או שאלות על קטע קריאה. אם התלמידים חווים קושי, את יכולה לכתוב את השלבי

 הלוח בסדר מעורבב ולבקש מהתלמידים לארגן אותם על פי שלבים.

: "כדי שנזכור את השלבים שכתבנו לעצמנו מומלץ לכתוב אותם על דף, לקשט כרטיסי ניווט

ולשמור אותו. לדף הזה נקרא כרטיס ניווט, כי הוא בעצם עוזר לנו לנווט את דרכנו להצלחה 

יילונית כרטיסי הניווט ואם הכרטיס עוזר לכם תוכלו גם במשימה. את כרטיסי הניווט נשמור בנ

לניילן אותו. בכל פעם שנרצה לבצע משימה ונרצה לבצע אותה בדרך הטובה והמסודרת ביותר, 

 נוציא את כרטיס הניווט המתאים ונעקוב אחר השלבים".

 : כרטיס ניווט להכנת שיעורי בית. 32נספח מס' 

בכרטיס זה תוכלו להשתמש בכל יום לקראת  נת שיעורי בית.ם כרטיס ניווט להכ"כעת, אחלק לכ

  הכנת שיעורי הבית".

"כעת נתחלק לקבוצות של חמישה תלמידים בקבוצה. אני אעבור בקבוצות ואחלק  

לכם תיאורי מקרה )מקרים( של תלמידים. עזרו לתלמידים להיות מסודרים בחשיבתם והכינו 

 .להם דף ניווט, שיוכלו להיעזר בו"

 : כרטיסיות תיאורי מקרה 33נספח מס'   

מכיל תיאורי מקרה בכרטיסיות. כל קבוצה תקבל כרטיסיה. המורה תעשה סבב  33נספח מס' 

 כרטיסיות כך שהתלמידים יתמודדו עם מספר מקרים.
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: הכרטיסיות מציגות סיטואציות שונות מהתחום החברתי והלימודי שבהן התלמיד חווה למורה

התמודד טוב יותר עם המשימה. ליכים לחשוב על שלבי עבודה שיסיעו להם קושי. התלמידים צר

 ניתן לעבור בקבוצות ולתת רעיונות.

"איך סייעתם לתלמידים לחשוב בצורה מסודרת? האם לדעתכם כעת, לאחר השלבים שכתבתם 

לאפשר דיון  "?להם, הם יצליחו להתמודד טוב יותר? מה יעזור להם לדעתכם? מה היה חסר להם

 ין התלמידים.ב

"בזכות הסדר שעשיתם וארגון החשיבה, הילדים יצליחו להתמודד טוב יותר עם המשימות כיוון 

 שהם יודעים מהם השלבים להצלחה במשימה".

זה מי הם התלמידים שמתקשים לבצע רצף של פעולות,   מפגש: יש לשים לב במהלך למורה 

ק את עצמם או זקוקים לתבנית קבועה של נוטים להפסיק מטלות ומשימות באמצע, שוכחים לבדו

רצף פעולות וכן מי הם התלמידים שאינם מקפידים ללמוד למבחנים ולהכין שיעורי בית באופן 

 קבוע. תלמידים שמתקשים בנושאים שהועלו יבחרו למפגש הקבוצתי.

: כדי שהמיומנות של עבודה לפי שלבים תועבר ותופנם היא חייבת להיות מתורגלת למורה

עורים נוספים, בתחומי דעת שונים ובשיחות השונות, ולכן מומלץ לפני מבחן ובזמן מבחן לעבוד בשי

צרת ביטחון בקרב עם התלמידים על פי השלבים. הסדר והידיעה בדבר המתרחש לאחר כל שלב יו

לאפשר לתלמידים לשבת בשיעור או במבחן עם דף בו כתובים שלבי העבודה עד התלמידים. ניתן 

  .נמושאלו יופ
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 2 קבוצתי | מפגש אסטרטגיות התארגנות

 : מומלץ לעבור על מערך המפגש שהועבר בכיתה בטרם המפגש עם התלמידים.למורה

על פי המפגש שנלמד בכיתה בנושא ארגון פנימי, נבחרה קבוצת התלמידים שזהה לתלמידים 

, חשוב לעדכן אותו בנעשה מהמפגש הקודם, אלא אם מצטרף תלמיד. במידה ומצטרף תלמיד חדש

במפגש הקודם. חשוב לוודא עם התלמידים, לפני שמתקדמים, כי הם מצליחים להתמודד עם ארגון 

התיק לבדם ושהם אכן סידרו לעצמם פינת עבודה בה הם מכינים שיעורים. אם יש עדיין תלמידים 

 .שמתעכבים, חשוב לשוחח עם ההורים כדי לסייע להם להתקדם בנושא

ומכם? איך אתם מרגישים? זוכרים מה למדנו במפגש הקודם? במפגש הקבוצתי הקודם "מה של

למדנו כיצד לארגן את הסביבה החיצונית שלנו, למדנו כיצד לסדר את התיק ולארגן לנו סביבת 

 עבודה נוחה ומסודרת בבית ובכיתה.

ו, את היום, בהמשך למפגש שלמדתם בכיתה, נלמד כיצד לארגן את הסביבה הפנימית שלנ

המחשבות והרגשות. כדי לסדר את המחשבות, להיות רגועים ולהתחיל את המפגש או את היום 

בצורה מסודרת למדתם לעשות הרפיה. ספרו לי כיצד הרגשתם כשעשיתם הרפיה בכיתה? האם 

  "מההרפיה? האם היה לכם קשה לעשות הרפיה עם כל הכיתה? םנהנית

 לאפשר לתלמידים לשתף.

 ור סדר במחשבות שלנו בקבוצתנו הקטנה, נתחיל בהרפיה.""היום ננסה ליצ

 הפריה נשימתית:  34נספח מס'  

"כעת נסו לתאר ולספר כיצד הרגשתם במהלך ההרפיה. האם הצלחתם להישאר מרוכזים 

 בהרפיה? מה עזר לכם? האם היה קשה להישאר מרוכזים בהרפיה וחשבתם על דברים אחרים? 

שוב שנתרכז בהרפיה והמחשבות שלנו תהיינה מופנות רק להוראות כאשר אנחנו עושים הרפיה, ח

של המורה. חשוב שנחשוב על איברי הגוף, נתרכז בהוראות וננסה לא לחשוב על דברים אחרים 

כמו מבחן שמתקרב או ההפסקה הקרבה. ההרפיה מסייעת לנו להיות מודעים למחשבות שלנו 

, למשל, אם בזמן ההרפיה אנחנו חושבים על ולתחושות של הגוף וכן מסייעת לנו לשלוט בהן

שיעורי בית שצריך להכין או על מריבה עם חבר, אנחנו פשוט נותנים למחשבות לעבור לנו בראש 

 וחוזרים לחשוב ולהתייחס להוראות ההרפיה.

האם קרה לכם שחשבתם על משהו שלא רציתם? מה עשיתם? האם הצלחתם לסלק את 

 תף ולדון במקרים.לאפשר לתלמידים לש "המחשבות?

"כדי ליצור סדר במחשבות נצטרך ליצור חשיבה מסודרת על פי שלבים. חשיבה מסודרת תסייע 

לנו לזהות קשיים, לאתר טעויות ולבצע את המטלות בצורה טובה יותר. כדי לחשוב באופן מסודר, 

בים. חשוב לזהות מהם השלבים הדרושים לביצוע פעולה או מטלה כלשהי ולחשוב על סדר השל

לאפשר  למשל: אם המטרה שלי היא להשתפר בהתארגנות הבוקר חשבו מה השלבים".

 לתלמידים לשתף. 
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 שלבים בהתארגנות בוקר. –: פעילות קבוצתית  35נספח מס' 

"נסו לצייר את התארגנות הבוקר שלכם לפי שלבים כולל ציור של שעון שמראה מה השעה בכל  

 . "7:10, צחצוח שיניים 7:00אחד מהשלבים, למשל התעוררות 

 לאחר שהילדים ציירו את השלבים שלהם ניתן להציע את השלבים הבאים:

מי מעיר אתכם בבוקר? מתי אתם מתעוררים? האם אתם יודעים לכוון שעון?  - : להתעורר1שלב  

 האם אתם מתעוררים לבד? קמים מיד מהמיטה או מתעכבים? כמה זמן לוקח לקום מהמיטה?

 האם אתם יודעים כמה זמן לוקח לכם לצחצח שיניים? -חים שיניים : מצחצ2שלב 

האם אתם בוחרים את הבגדים לבד או בוחרים בשבילכם? האם הבגדים  -: מתלבשים 3שלב 

 מוכנים לילה קודם? כמה זמן לוקח לכם להתלבש?

ומכניסים לתיק את ארוחת העשר. האם אתם אוכלים בבוקר?  : אוכלים ארוחת בוקר4שלב 

 קחים משהו בעצמכם או שמכינים עבורכם?לו

, בודקים שהתיק איתכם, ארוחת העשר וכל מה שאתם זקוקים : מתארגנים ליציאה מהבית5שלב 

 לו.

 ניתן ליצור מהשלבים כרטיסיה ולחלק לתלמידים בסוף המפגש.

ם. "חשוב שנגדיר מראש כמה זמן לוקח לנו לבצע כל פעולה בבוקר וכך נימנע מעיכובים ומאיחורי

קרה לכם שאיחרתם כי התעכבתם בבוקר? איזה תחושות יש לכם כאשר אתם מאחרים? או לא 

 מספיקים משהו? 

נסו לחשוב על פעולות אחרות שאתם מתקשים להשיג וננסה לחשוב יחד כיצד לתכנן אותן לפי 

 לאפשר לתלמידים לשתף ובהתאם לכך ליצור את השלבים.שלבים". 

במפגש? מה ההבדל בין למידת הנושא בכיתה לבין למידת  "נסכם את המפגש. איך הרגשתם

 הנושא בקבוצה קטנה? האם הדברים ברורים יותר? איפה תעדיפו לשתף יותר ומדוע?

 : סיכום המפגש.36נספח מס'  

 נסו לכתוב את סיכום המפגש שלכם. חשבו קודם על התשובה ולאחר מכן כתבו אותה".

מנע מכתיבה, מתקשה בקריאת השאלות או בהבנתן. : יש לשים לב מי מהתלמידים נלמורה

 במידה וישנו קושי אצל מס' תלמידים יש להקריא את השאלות.
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 3 קבוצתי | מפגש אסטרטגיות התארגנות

 ים הקבוצתיים בנושא סדר וארגון.מפגש: נבחרו לקבוצה אותם תלמידים שהשתתפו בלמורה

לאפשר  "?הי חשיבה על פי שלבים"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם אתם זוכרים מ

 לתלמידים לשתף.

 למורה: בתחילת המפגש, יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי.22נספח מס'  

להכין לנו הצגה  יחד תלמיד אחד שמוכן "אני רוצה שתיקחו כמה רגעים, תבחרו  

תו, כל השאר יוכלו לשמש כשחקנים )כאבא שעוזר שתתאר כיצד הוא מכין שיעורים בבי

לאפשר לתלמידים  (.'בשיעורים, אחות שמפריעה, אמא שכועסת שלא הכין את השיעורים וכו

 ליצור הצגה שתשקף את הקשיים שבהכנת שיעורי בית וההתארגנות.

וב "האם אתם זוכרים מהם השלבים להכנת שיעורי בית? כדי להקפיד על הכנת  שיעורי בית חש

להקפיד כל יום בזמן הכנת  לי על איזה כללים חשובשנקפיד על כללים מסוימים. תוכלו לומר 

 "?בית? מהם הקשיים בהם אתם עלולים להיתקלהשיעורי 

 : כללים להכנת שיעורי בית באופן קבוע. 37נספח מס'   

בית? האם  נסו להיזכר מהם השלבים להכנת שעורי  "עכשיו, כאשר הבנו את הכללים החשובים,

ניסיתם לעבוד על פי השלבים? אילו קשיים היו? האם זה הצליח? כיצד תצליחו להתמיד עם 

יש  גורמים שעלולים להפריע לכם למרות השלבים?"שלכם? אותם  , מהם המסיחיםהשלבים

 לתרגל הכנת שיעורי בית במקצוע מסויים כדי להתנסות. 

הקבוצתי ולבדוק ביחד  מפגשהילדים שהיו ב: חשוב במהלך התקופה הקרובה לעקוב אחר למורה

איתם האם הם מכינים שיעורים, האם עולים קשיים,  האם הם מתמודדים עם קשיים אלו, האם 

מישהו עוזר להם בהכנת שיעורי הבית. כמו כן, חשוב לשוחח עם ההורים שלהם ולהבין האם יש 

 קושי ואם כן, מהו.

יכול לסייע לכם להתמודד טוב יותר עם הלימודים?  האם תכנון על פי שלבי עבודה ,"נסו לחשוב

 לאפשר לתלמידים לשתף.מה עוד תרצו לתכנן לפי שלבים? 

בתכנון לפי שלבים נוכל להיעזר גם במענה על שאלות, בפתרון תרגילים בחשבון, בהבנת מילים 

 קשות ועוד. חשבו איך ניתן להשתמש בחשיבה על פי שלבים כדי לשפר את התנהגותנו".

עבודה ב ולתכנן את שלבי הולבדוק אם יש מבחן קר -בשלב זה חשוב לעבור לשלב התרגול  :ורהלמ

חשוב לעקוב במהלך השבוע אם התלמידים עובדים על פי השלבים.  לקראת המבחן הספציפי.

בנוסף, אפשר לקחת דף עבודה שניתן בכיתה ולתרגל עם התלמידים מענה על שאלה לפי שלבים 
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 ,ון מילת השאלה, חיפוש התשובה בטקסט, מענה של תשובה מלאה ובדיקה()קריאת השאלה, סימ

או לחלופין פתרון של בעיה מילולית בחשבון או בהנדסה. חשוב מאוד לתרגל איתם את הנושא 

 ולוודא שהם הפנימו ועושים העברה לתחומי דעת ולנושאים אחרים.

ימות על פי שלבים.  בפעולות "לסיכום, למדנו כיצד חושבים על פי שלבים וכיצד מבצעים מש

שקשורות ללמידה דיברנו על שלבים בהכנת שיעורי בית, הכנה למבחן, פתרון שאלות ועוד. האם 

תיישמו את העבודה לפי שלבים במטלות לימודיות? האם לדעתכם ניתן ליישם עבודה לפי שלבים 

 ימודיות? תנו דוגמאות".גם במשימות אחרות שאינן ל

 יכום המפגש. : ס 36נספח מס'  

 במילים שלכם בדף הסיכום".  מפגשנסו לסכם את ה"
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 הערכת זמן ותכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצתיים. מפגשים 2מפגשים כיתתיים +  2 משך הנושא:

 : הנושא מטרות

 הבנה מהי הערכת זמן. .1

 הבנת חשיבות התכנון. .2
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 תקציר נושא למורה

. התלמידים ילמדו  בהערכת זמן, הצבת מטרות ותכנון זמן בהתאםנושא זה עוסק 

כיצד לבצע הערכה של זמנים, ילמדו כיצד לתכנן פעולות בהתאם למשך הזמן  

עדף מטלות על פי סדר החשיבות שלהן  הנדרש לביצוען ובהמשך, ילמדו כיצד לת

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  

 היערכות לקראת מבחן ובעת מבחן.  בית, 
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 1 מפגש|  ותכנון הערכת זמן

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםהתבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם אחד יבצע 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 תרגול ויסות רגשי. 

 ר מטרות אישיות.מעקב אח 

 פעילות בנושא סדר, ארגון וזמן. 

 חשיבות נושא הזמן. 

 /שעון חול.טופרשימוש בס 

 תפזורת על פי זמנים. 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי. 22נספח מס'  

המתייחסת לשלושת  "תסתכלו בטבלת המטרות האישית מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך? -

 יך?מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהל -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או 

מייאש, אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. 

לק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לח

 המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות 

מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים  למורה:

לערב אחרים ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים 
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על מנת להתקדם להצלחה. יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור 

ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי 

 שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

תם מתארגנים טוב יותר? מי מכם ? האם אתם מרגישים שא"מה שלומכם? איך אתם מרגישים

 מסדר את התיק באופן קבוע?  

 הקודם שוחחנו על סדר וארגון בסביבה החיצונית ובסביבה הפנימית שלנו. מפגשב

 –כדי ליצור את הסדר בחיינו אנחנו צריכים להיות מודעים לזמן ולתכנון.  את הנושאים הללו 

 נתחיל ללמוד היום". -הערכת זמן ויכולת תכנון 

פעילויות בנושא זמן, סדר וארגון: מוצגות שתי אופציות, אפשר לבחור אחת או לבצע  

 .מפגשאת שתיהן תלוי אם ניתן להביא פאזל ל

תתחיל לבנות את הפאזל  1לפניכם פאזל. התחלקו לשתי קבוצות. קבוצה מס' ": אופציה א'

 תבנה את הפאזל אך 2מהמסגרת והמורה והקבוצה השנייה ימדדו זמנים לאחר מכן, קבוצה מס' 

 ימדדו זמנים".תתחיל מחלקים אחרים ולא מהמסגרת והמורה והקבוצה הראשונה 

: המסגרת היא אנלוגיה לתמונה הכללית המאפשרת לי לראות באופן יותר ברור אלו דברים למורה

 עלי להספיק ולבצע. הפעילות יכולה להמחיש את החשיבות ביצירת מסגרת/לוח זמנים.

רת מקלה עלי בבניית הפאזל. בלוח הזמנים, המסגרת )רשימת הפעילויות שעלי בפאזל, המסג"

 לבצע בצורה מסודרת( מקלה עלי בתכנון זמנים. אני מתכנן מתי אעשה מה.

ילד שירשום לעצמו בתחילת השבוע בצורה מסודרת את כל הדברים שעליו להספיק )מסגרת 

 ."שיש לו לכל דברהדברים( ירגיש פחות לחוץ ויותר בטוח בעצמו ובזמן 

את הכיתה  מפגש: המורה תיקח את התלמידים לאזור פתוח )חצר( או תסדר בתחילת האופציה ב'

בהן  ,שתי דקות - זמןהמשך את כדי שיהיה מקום למשימה. בשלב המשימה המורה תגדיר  חבצורת 

ל לפי הגובה. הרעיון ש ,התלמידים יתבקשו להסתדר בטורים של חמישה תלמידים בכל טור

המשימה הוא שהתלמידים הם אלו שיתארגנו בזמן הנתון. המורה תיידע את התלמידים בזמן 

 שנותר להם.

מטרת התרגיל היא שהתלמידים יבינו שיש צורך להעריך זמן ולתכנן מראש כדי להצליח להתארגן 

 בזמן נתון.

שתי : "מיד כולנו נעמוד באזור זה. אני אפעיל סטופר ואתן לכם הוראות לפעילות  

דקות. בשתי הדקות האלו כל התלמידים יתבקשו להסתדר בטורים על פי הגובה מהנמוך ביותר 

לגבוה ביותר כאשר בכל טור חמישה תלמידים. חשוב שכל התלמידים הראשונים והאחרונים 

 יעמדו בקו ישר. האם כולם מוכנים? התחל"...
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אם התלמידים לא ת הבאה. רים לשבת וממשיכים לפעילוכולם חוז - אם התלמידים מצליחים

 מצליחים, המורה תאפשר הזדמנות נוספת.

"כעת נערוך טבלה. הטבלה תתמקד בדברים שסייעו לכם להתארגן בטורים בזמן  לאחר המשימה:

 נתון ובדברים שהקשו עליכם בהתארגנות בטורים בזמן נתון".

גורמים חשוב לכתוב בטבלה על הלוח את דברי התלמידים ולנתח יחד איתם את ה 

 המסייעים והמעכבים במשימה.

"נושא הערכת הזמן שנלמד היום ייתן לכם כלים חשובים בהם תוכלו להשתמש בחיים בכלל 

ובלימודים בפרט. הערכת זמן ותכנון זמן הם נושאים חשובים כיון שהם משפיעים על הדרך בה 

ן גם משפיע על הדרך אנו מצליחים לבצע את הדברים שאנחנו צריכים ורוצים לעשות.  נושא הזמ

בה אחרים רואים אותנו, כלומר, הרושם שאנו יוצרים על אחרים.  אדם אשר מצליח לתכנן באופן 

מדויק ולעמוד בזמנים בצורה טובה, נתפס ע"י אחרים כאדם אחראי וכאדם שאפשר לסמוך עליו. 

ריך כמה זמן גם בלימודים נושא הזמן הוא משמעותי ומסייע לנו להצליח. לפעמים קשה לנו להע

ייקח לנו לבצע פעולה מסוימת, לפעמים אנחנו חושבים שנסיים מטלה בפחות זמן ממה שלמעשה 

 לוקח לנו.  היום ננסה להבין כיצד מעריכים זמן.

האם אתם יודעים להעריך את הזמן כאשר מבקשים מכם להגיע בעוד חמש דקות או בעוד רבע 

בשעה?  האם  מה ניתן להספיק ק בעשר דקות,שעה? חשבו על  דוגמאות למטלות שניתן להספי

אתם מתכננים את הזמן בהתאם? כמה זמן לוקח לכם להכין שיעורי בית? כמה זמן לוקח לכם 

 "?לקרוא טקסט? להשיב על שאלה

תלמידים יש יכולת להעריך דקות ולנסות ולהבחין למי מה 10-5לאפשר לתלמידים לשתף במשך 

רים שבחמש דקות הם לומדים למשל תלמידים שמתא - זמןמי מתקשה לאמוד את ה משך זמן, ו

מקושי בתפקודים הניהוליים, קושי בקשב  יצביע על קושי בהערכת זמן, אשר יכול לנבוא למבחן

וגם מקשיים בתפיסת הכמות/ המספר. לעיתים קרובות ילדים עם לקות למידה בחשבון נתקלים 

 צעי המחשה כגון שעון חול או סטופר. בקשיים בהערכת זמן ולכן מומלץ לעבוד איתם עם אמ

ין שהזמן הוא משאב מוגבל כלומר, אין אותו בלי סוף. בכל להב זמנים חשוב "כדי ללמוד להעריך

נסו לחשוב אילו רגשות אתם מרגישים  שעות ואנו צריכים לחשוב כיצד לנצל זמן זה. 24יממה 

 מה הסביבה מרגישה כלפינו.וכן  ,מה שרציתם לעשות את כאשר אוזל לכם הזמן ולא הספקתם

. למשל: מראשנשתמש בעזרים כמו סטופר ושעון חול. נקציב לעצמנו זמנים כדי להעריך זמנים, 

לפתירת שלושה תרגילים בחשבון אני מקציב לעצמי חמש דקות. אם יש ברשותי שעון חול, אהפוך 

התרגיל הראשון,  אותו ואם לא, אפעיל סטופר. חשוב מאוד לבדוק במהלך המטלה, לאחר פתירת

כמה זמן עבר ולהבין כמה זמן נותר לי לסיים את המשימה. עם זאת, כל אחד מאתנו שונה מהאחר, 

דקות ולסיים  5לכן קצב העבודה והמהירות שונה מתלמיד לתלמיד. תלמיד אחד יכול להציב לעצמו 

המהירות  - ניםדקות. זאת בגלל שאנו שו 10דקות אך יסיים לאחר  7לאחר שתי דקות ואחר יציב 

ולעיתים בשל המהירות אנו עלולים לטעות.  יותר אנו פועלים לא מעידה בהכרח על ביצוע טובבה ש

מה  לכן, חשוב להיות ערים ומודעים לזמן אך להבין שזמן החשיבה שלנו משתנה מאחד לשני.
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להקצות , עם זאת חשוב שחשוב הוא ללמוד להעריך את משך הזמן הדרוש לי לביצוע מטלות שונות

 ".כזה של כיףזמן שבו לא נבדוק זמנים ונעשה זאת בכיף. חשבו על דוגמאות ומה נרוויח מזמן 

 : תפזורת בנושא זמן 38נספח מס'  

שתי דקות, אציין לעשות את התפזורת לפי זמנים. בתום נסו "כעת, אחלק לכם תפזורת בנושא זמן. 

חשוב להצטייד במדבקות  .בל מדבקה"מילים בשתי דקות יק 4שנגמר הזמן וכל תלמיד שמצא 

 .מפגשחיזוקים לקראת ה

"מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם : מפגשסיכום ה

  .לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם "?ואיזו פחות

ה מאחד "היום למדנו על נושא הזמן. לזמן יש משמעות בחיינו והקצב שאנו עושים דברים משתנ

לשני. לעיתים, כשאנו מנסים לעבוד במהירות, חשוב לוודא שהמהירות לא פוגעת באיכות. למשל: 

אסמן מהר מילים בתפזורת, אך לא אבחין שסימנתי מילה שלא כתובה נכון. לכן, חשוב לשים לב 

 לוודא שהזריזות לא פוגעת באיכות."לזמנים אך גם 

 : סיכום מפגש. 39נספח מס'  

 ".במילים שלכם מפגשמו את ה"כעת סכ 
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 1קבוצתי  מפגש|  ותכנון זמן תהערכ

המורה תבחר לקבוצה הקטנה תלמידים הזקוקים לתרגול וחזרה בנושא הערכת זמן.  :למורה

 סימנים שיכולים להעיד על צורך בתרגול נוסף הם: 

 תלמידים שזקוקים לזמן נוסף לביצוע מטלות. -

 ת.תלמידים שפועלים בפזיזו -

 תלמידים שנוטים לאחר. -

 עמידה בזמנים.תלמידים שמגלים קושי במעקב/ -

 תלמידים אשר נראה כי זקוקים לתרגול נוסף כדי להפנים את נושא הצבת מטרות. -

ביכולת להעריך  כיתהתלמידים אשר נראה כי זקוקים לתרגול נוסף כדי להגיע לרמת ה -

 זמנים ולתכנן זמן באופן מדויק. 

 .מפגשון חול או סטופר מאוד מומלץ להביאו לאם ברשות המורה שע

 

 למורה: בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

החוזקות שלכם? כיצד אתם משתמשים בהן?  ן"מה שלומכם? האם אתם יכולים להזכיר לי מה

חוזקות שלכם? איך אתם מרגישים בנושא הסדר והארגון? האם אתם עוזרים לאחרים בזכות ה

באילו תחומים אתם מרגישים מסודרים יותר? איזו תחושה יש לכם כאשר התיק והשולחן 

  "?מסודרים? במה עוד תרצו להשתפר ולהיות מסודרים יותר

 "האם אתם יודעים לקרוא שעון? האם אתם יודעים להעריך כמה זמן זה דקה או חמש דקות? מה

לאפשר לתלמידים לשתף ולבדוק אם קיימת הבנה בסיסית לגביי  "?ניתן להספיק בחמש דקות

 תפיסת הזמן.

 ניתן בשלב זה להציג לתלמידים שעון חול או סטופר ולשוחח על הנושא: מהי דקה. 

. בדקה זו כולנו נהיה (או נהפוך את שעון החול)"כעת נפעיל את הסטופר למשך דקה 

. דקה של שקט מאפשרת לתלמידים להרגיש כי דקה היא זמן ד על השני"בשקט ורק נסתכל אח

"האם זה נראה הרבה זמן? אילו פעילויות אתם לא מבוטל. לאחר הדקה יש לשאול את התלמידים 

  "?יכולים להספיק בדקה
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 הפעילות הקבוצתית תתבצע בשני שלבים:

. "נסו בדקה ק מודיעה שנגמר הזמןהמורה נותנת דקה לפעילות ולא מקריאה זמנים אלא ר :1שלב 

 הקרובה לשרוך את השרוכים בנעליים או  לכתוב משפט קצר או  לספר על עצמכם בעל פה".

שוב המורה מקציבה לאותן מטלות דקה, אך הפעם בזמן שהתלמידים מבצעים את  :2שלב 

 שניות ותעדכן כמה זמן נותר. 20המטלות, המורה תקרא זמנים כל 

לות: מה היה ההבדל בין המטלה שעשיתם ללא הקראת זמנים לבין זו בה "דיון לאחר הפעי

  "?הקראתי זמנים? איך נוח לכם יותר? במה הקראת הזמנים עזרה לכם? במה הפריעה לכם

כמו: שיכולות לקחת דקה, המורה תחשוב  על מטלות נוספות   - הערכת זמן מצד התלמידים

ועוד רעיונות שהתלמידים יעלו ותכתוב אותן על  הכנסת והוצאת ציוד לתיק, כתיבת סיפור קצר

 הלוח.

 )כל ילד מבצע את שתי המשימות( "בחרו אחת מהפעילויות הכתובות על הלוח: 

 לבצע את המשימה.יקח לו על כל ילד לשער כמה זמן  .א

 ."כל ילד יבצע בתורו את המשימה  .ב

 

העריך נכון את הזמן הדרוש כדאי לערוך סיכום של הדברים בטבלה על הלוח, ולראות מי הצליח ל

לו. כל ילד ילמד האם עליו להאט את הקצב או לחלופין להתנהל באופן יותר מהיר ויעיל. אפשר 

 לתת לכל ילד משימה שונה, על מנת למנוע השוואות בין אחד לשני.

כדי להצליח ולהיות אחראים על מהלך היום שלנו, חשוב שנעמוד בזמנים ונדע להקציב לעצמנו "

לכל מטרה. ככל שנעמוד בזמנים שהקצבנו לעצמנו, נשמור על שיגרה קבועה ונדע מה אנחנו  זמנים

 עושים בכל שעה.

 לסיכום, למדנו לשים לב לזמן ולהעריך מה ניתן לעשות בתוך פרק זמן מסוים".  

 : סיכום המפגש. 39נספח מס'  

 אתם מרגישים".. רשמו מה למדתם, מה תרצו ללמוד ואיך מפגש"כעת, סכמו אתם את ה 
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 2 מפגש|  הערכת זמן ותרגול

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי השגת המטרות האישיות.  בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליךמתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 :מפגשסדר ה   

 .חשיבותו של סדר יום קבוע 

 .משחק כרטיסיות או פנטומימה 

 .תכנון סדר יום 

 .תכנון לו"ז שבועי 

 מפגשסיכום ה. 

 

 ויסות רגשי.: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של למורה

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22פח מס' נס

היכולת לבצע תכנון מתפתחת עם הגיל.  ככל שתלמיד מסוגל לתכנן טוב יותר, כך  למורה: 

הוא עשוי לפתח תחושת שליטה, עצמאות ואוטונומיה.  יכולת תכנון חשובה לכלל התלמידים ויכולה 

 לסייע במיוחד לילדים עם קשיי התארגנות.   

הקודם? האם הצבתם לעצמכם מטרות  מפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב

השבוע? האם תרצו לשנות את המטרות שכתבתם בטבלה? למדנו שכדי להשיג את המטרות שלנו, 

חשוב לדעת לחלק אותן לתתי מטרות ולתכנן מראש את הצעדים הנדרשים להשגת המטרות.  כדי 

ים הקודמים למדנו מפגשב ב לדעת לתכנן את הזמן הנדרש לנו.לעשות זאת בצורה טובה, חשו

היום נלמד כיצד ניתן לתכנן את המטלות  של מפגשב .מטלות ע"י חשיבה לפי שלביםהלתכנן את 

 שלנו בהתאם ללוח הזמנים שלנו".

"כפי שאתם יודעים ורואים, לרוב האנשים המבוגרים סביבכם יש סדר יום קבוע. חלק מהפעולות 

 , שבוכן הרבה אנשים מנהלים יומןיומיוםות ואנו זוכרים אותן וחלק מהפעולות משתנות ולהן קבוע

 פגישות שקבעו וכו'.   כמו הם מפרטים את הדברים שעליהם לעשות,

שלכם, אילו פעולות קבועות אתם עושים? פעולות שאתם מבצעים בכל יום ויום.  יומיוםחשבו על ה

 ר לתלמידים לשתף.לאפשתנו  דוגמאות לפעולות כאלו". 



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

 98 

: לתלמידים עם הפרעת קשב וריכוז קשה מאוד לתכנן מראש את הדברים. כאשר אין למורה

תכנון מוקדם או כאשר התכנון לקוי, איכות הביצוע נפגעת. קושי לבצע תכנון מדויק יכול לנבוע 

קשיים  נטיה למוסחות המקשה בשימור רצף.כת זמן, קושי בקביעת סדר פעולות ו/או מקושי בהער

א לידי ביטוי בקושי בפתרון תרגילי חשבון בהתאם לשלבים, קושי בכתיבת ובתכנון יכולים לב

 תשובה המורכבת מכמה שלבים, קושי בארגון חומר למבחן, נטיה לאחר ועוד. 

 : כרטיסיות לתכנון 40 'נספח מס 

 הפעילויות הבאות:מצורפות כרטיסיות עם פעולות יומיומיות. ניתן לבחור באחת מ 40בנספח מס' 

 לשבת במעגל ולפזר את הכרטיסיות באמצע או לתלות אותן על הלוח.  :1פעילות מס' 

ויספר  אליו"כל תלמיד יבחר לעצמו כרטיסיה עם פעילות קבועה שהוא עושה כל יום, יקח אותה 

 לנו על הפעילות". 

ופן קבוע "כל תלמיד יציג בפנטומימה את הפעילות שהוא עושה בא: 2פעילות מס' 

. אפשר לפזר את הכרטיסיות או לחילופין לבצע ואתם התלמידים תצטרכו לנחש מהי הפעילות"

 את הפעילות ללא שימוש בכרטיסיות.

"האם אתה אוהב לעשות את הפעילות הזו? בזמן שהתלמיד מספר ניתן לשאול שאלות מנחות: 

יום? כמה זמן אורכת  האם אתה עושה אותה בשעה קבועה? האם אתה מקפיד לעשות אותה כל

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?"

 סדר עדיפויות

די שבוע, כל אחד יעתיק לדף אילו פעילויות ם או מדי יו"לאחר שהבנו אלו מטלות אנו מבצעים מ

 הוא מבצע מתוך כל המטלות ששוחחנו עליהן. 

. ניתן לעשות עד שלושה כעת, הביטו על רשימת המטלות ומחקו את המטלה הכי פחות חשובה"

סבבים בהם התלמידים מבטלים את המטלות הכי פחות חשובות. כך ניתן ללמד אותם לוותר על 

 ת סדר העדיפויות הנמוך ביותר. המטלות בעלו

"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 

 ".1לידה את המספר 
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טלה הכי חשובה במהלך היום, לוודא ם בחרו כמה חשוב להביט בסימון של התלמידים, לבדוק מה

מלישון?(. לאחר מכן, יש להמשיך ולסמן חשוב )האם זה יותר חשוב מלאכול? איתם אם אכן זה הכי 

את המטלה השנייה הכי חשובה וכך הלאה. לאחר שהתלמידים דירגו את העדיפות שלהם במטלות 

 חשוב לדון איתם בתעדוף שלהם.

אותו תלמיד בזמנים נה מתלמיד לתלמיד ויכול להשתנות אצל "חשוב לציין שסדר העדיפויות משת

יש לכם מבחן או שאתם צריכים להגיש עבודה. היכן תשלבו  על שבוע שבו שבושונים. למשל, ח

  "?כיצד הן תשתלבנה בסדר העדיפות שלכם? ר?את זה? האם מטלות כאלו יהיו החשובות ביות

מבצעים כל יום? מה יקרה אם לא תבצעו את  "האם הפעולות שמספרתם אלו פעולות שאתםדיון: 

או שאתם זוכרים אותן מבלי  לכם לעשות אותןהפעולות האלו? האם אתם צריכים שיזכירו 

  "?שיזכירו

 תכנון סדר יום

 שאת יכולה לשאול את התלמידים כדי לעודד דיון בנושא. לפנייך מספר שאלות למורה:

וא יהיה יותר מתוכנן וקבוע, כך הוא יהיה מוצלח "קיימת חשיבות רבה לסדר היום שלכם. ככל שה

לאחר שכתבנו את המטלות, מספרנו אותן  יותר, תספיקו יותר ואיכות הביצוע תהיה טובה יותר.

לפי סדר החשיבות שלהן והורדנו את הדברים המיותרים, נותר לנו להעריך כמה זמן אנו משקיעים 

 בכל מטלה וכיצד לסדר את המטלות במהלך היום".

לו דברים אתם חייבים לעשות במהלך היום? באילו שעות אתם מרגישים מרוכזים יותר? האם י"א

מתי אתה חוזר הביתה מבי"ס ומה אתה עושה? מתי אתה  יש פעולות שאתם חוזרים עליהן כל יום?

מכין שיעורי בית? מתי אתה לומד למבחנים? האם יש זמן קבוע ללמידה? מה קורה כשאין שיעורי 

ם תוכל לתכנן זמן קבוע ללמידה בכל יום, שיוקדש ללמידה גם אם אין שיעורים? אילו דברים הא ?בית

? מאילו בשבתות ובחגים לסדר היום ? מה יכול לקרותבו כדאי לעשות ומה בזמן הזה תוכל לעשות

 זמנים ופעילויות אתה נהנה? מתי יש לך זמן איכות עם המשפחה? או פגישות עם חברים אחה"צ?

 ו"ז שבועי קביעת ל

פעילויות קבועות של יצירת לו"ז בטכניקה זו דורשת שיתוף פעולה עם ההורים. מדובר : למורה

 מוקצבים.יהיו . כמו כן, זמן טלוויזיה ומשחק במחשב הלמשל ארוחת ערב וזמן השינ ,לאורך השבוע

. בנוסף, התלמיד יבנה את הלו"ז השבועי שלו לפי תעדוף המטלות שעשה קודם לכן יחד עם הוריו

חשוב לשים לב לתלמידים שמתקשים ליצור לעצמם לו"ז כיוון שהם אלו שהכי זקוקים לו. יש 

 להקפיד על זמני ארוחות, שינה, שיעורים. 

 : סדר יום שבועי 41נספח מס'  

 לפי השלבים הבאים: עליו "כעת אני מחלקת לכם לוח זמנים שבועי ונעבוד

, בית הספרחוגים,  צעים במהלך השבוע למשל:סמנו את הפעילויות הקבועות שאתם מב .1

 ., קריאת ספר ועוד, שינה, ארוחותצהרון, שיעור פרטי, צפייה בסרט
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אם יישאר זמן  לבצע את הפעילויות הקבועות, העלו השערות מה יקרה אם לא תספיקו .2

 פנוי ועוד.

בית, כמו: הכנת שיעורי  שיהיו לכם נוחות,סמנו את המטלות שחייבים לבצע לפי שעות  .3

 ועוד. קריאת ספרערכות למבחן, סידור החדר, יה

סמנו את פעילויות הפנאי שלכם כמו: צפייה בטלוויזיה, פגישה עם חברים, משחקים  .4

 במחשב ועוד. 

 צבעו כל סוג פעילות בצבע אחר. למשל,  כל מה שקשור בלימודים בצהוב זוהר. .5

שינויים בהתאם. הקפידו לשמור במהלך השבוע הקרוב תתבקשו לעקוב אחר לוח הזמנים ולערוך 

 על זמנים קבועים ועל מדידת זמנים במהלך השבוע". 

זמנים השבועי של התלמידים. לבדוק אם הם הלוח דקות על  5חשוב לעבור כל בוקר במשך : למורה

כמו זמן ספציפי  "עוגנים"ביום שלפני, מה הספיקו ומה פחות. חשוב להקפיד על פי שכתוב התנהלו כ

 ורי בית.להכנת שיע

כמו כן, חשוב שההורה יאשר את לוח הזמנים שהתלמיד תכנן לעצמו על ידי חתימתם על הלו"ז. 

במידה וישנו קושי מצד ההורים, התלמיד ישנה את הלו"ז עד שההורה יחתום או ישוחח עם המורה 

ויגיעו להבנה. ההקפדה על הלו"ז דורשת גם הקפדה מצד ההורים ולכן, ניתן להתקשר בימים 

בתם התקשו בבניית הלו"ז, לברר מהו המקור לקושי ולנסות ונים למספר הורים שבנם/ראשה

 למצוא דרכים לפתרון הבעיה. 

 בהתייחסות ללוח זמנים יש להדגיש שלושה נושאים מרכזיים:

חשוב להסביר לתלמידים ולהורים כי בבניית הלו"ז היומי חשוב להדגיש את  - שעות שינה .1

שעות שינה בלילה ולהבין  11-10חשוב לבדוק שלתלמיד יש בין  השעה בה הולכים לישון.

  את ההשלכות של מחסור בשעות שינה.

קיימת הסכמה רחבה בין אנשי המקצוע על כך ששינה מספקת ואיכותית : למורה 

לתי מספקות יש חשובה לבריאות לפחות כמו תזונה טובה ופעילות גופנית. לשעות שינה ב

ב כאשר למעשה תים קורה שתלמיד מאובחן בטעות עם הפרעת קשלעי; השלכות על הלמידה

לאחר שמטפלים בהרגלי השינה שלו, הביטויים של קשיי הקשב הוא לא ישן מספיק. 

נמצא שתלמידים בעלי ציונים גבוהים דיווחו על שינה ממושכת יותר ועל נוסף, בנעלמים. 

 .נים הנמוכיםכך שהם הלכו לישון מוקדם יותר לעומת התלמידים בעלי הציו

בגיל צעיר, כשהגוף והמוח אינם מקבלים את שעות המנוחה הרצויות, הילד עלול לחוש   

יכולת הקשב והריכוז, הלמידה  עייפות ולהיות ישנוני )להירדם בשיעור(. יתרה מכך,

והחשיבה עלולות להיפגע. ילדים הסובלים ממחסור בשינה אינם מצליחים למלא אחר 

ם מקבלים בצורה מדויקת והמשמעות היא ירידה בביצועים בבית ההוראות וההנחיות שה

 .                                                הספר
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בשינה עלול להוביל להפרעות התנהגותיות שתבואנה לידי ביטוי בנטייה מוגברת  מחסור 

שניים להתפרצויות ולחוסר משמעת. ילדים הלוקים במחסור בשינה נוטים להיות יותר עק

ווכחניים, אפילו אם מדובר בבעיה פעוטה, או להתרגז בקלות מכל שטות. חוסר השינה 

והעייפות, במיוחד כשהם ממושכים, עלולים לגרור התנהגות היפראקטיבית ולהוביל 

                                           )לקוח מאתר "כללית"(.                                                        במצב הרוח לשינויים קיצוניים

להם חשוב שהתלמידים יבינו ויגדירו את "מבזבזי הזמן" שלהם, כי אלו גורמים  - מבזבזי זמן .2

דוגמאות למבזבזי  להסחה ולהערכה לא מדויקת של משכי הזמן הנדרשים להשלמת מטלות.

 .'וכו  WhatssAppאתרי אינטרנט, טלוויזיה, זמן: משחקי מחשב, 

אלו הם הדברים והפעילויות שמסיחים אותנו מהדברים החשובים ולכן חשוב מבזבזי הזמן "

מהם או להגדירם לשעות ספציפיות. למשל, כאשר אתם מכינים שיעורי בית  עלהימנ

ולעיתים מתעסקים בדברים נוספים כמו: הודעה או שיחת טלפון. כיון שאי אפשר להימנע 

לקחת אותם בחשבון כאשר אתם יוצרים לעצמכם לוח זמנים. לחלוטין ממבזבזי הזמן, חשוב 

 למשל".   WhatssApp -ב ייתכן וכדאי להוסיף לכל פעילות כמה דקות שמבוזבזות על שימוש

 קביעת זמן לימוד

, בכל יום לצורך הכנת מטלות לימודיות שהגדיר לעצמולהחליט מהו הזמן  התלמיד: על למורה

בית ד לאחר הוא לא מילהכנת שיעורי הבית הזמן הטוב ביותר  ,בולר .וזמן קריאה שיעורי בית

יוקדש ש התלמידגם אם אין שיעורי בית יש לעודד את . אלא לאחר מנוחה קצרה והתרעננות, הספר

 חזרה על השיעורים, קריאה וכו'. שינוצל ל ללמידה זמן

מה עושים במצבים  איתםיחד זמני למידה קבועים, ככל האפשר, ולחשוב התלמידים יש לתכנן עם 

 בזמני חופשות או חגים.  , כמושינויים שבהם יש

היום? על איזה נושא שוחחנו מי יכול לומר לי מה למדנו  ,מפגשנסכם את ה "כעת: מפגשסיכום ה

לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן  "?מה היה לכם מעניין? איזו פעילות אהבתם ואיזו פחות היום?

 לסכם. 

ות לוח זמנים שבועי, כאשר אנחנו דואגים למטלות הקבועות, המשתנות "למדנו היום כיצד לבנ 

את מבזבזי הזמן. במהלך השבוע הקרוב אתם תבדקו יחד עם הוריכם אם  גם ולוקחים בחשבון

 נערוך שינויים בהתאם".בהתאם לכך הלו"ז שיצרתם מתאים לכם ו

 : סיכום מפגש. 39נספח מס' 

 הדקות הבאות" 5בדף הסיכום במהלך  מפגש"סכמו את ה
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 2קבוצתי  מפגש|  תכנון זמן

ים הקבוצתיים מפגשזה תהיה זהה לקבוצת התלמידים ב מפגש: קבוצת התלמידים בלמורה

  הקודמים.

  למורה: בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס' 

הקודם? מי יכול  מפגשיך אתם מרגישים? תוכלו להזכיר לי מה למדנו ב"מה שלומכם? ספרו לי א

 לשתף במטרה שהוא הציב לעצמו? מדוע זו המטרה שהכי חשובה לך?

הקודם למדנו כיצד להציב מטרה והיום נלמד כיצד להשיג את המטרה בעזרת תכנון זמן  מפגשב

 ופירוק המטרה למטלות קטנות".

משחק הדורש תכנון. ניתן להשתמש בכל משחק ב מפגש: יש להתחיל את הלמורה

, משחק קלפים, משחקי לוח או פאזל שיתאימו לכמות המשחק קופסכגון  בית הספרהנמצא ב

 התלמידים בקבוצה. יש לבקש מהתלמידים לרשום על דף, כל צעד במשחק אותו תכננו. 

תם צעד "האם המשחק דרש מכם תכנון? כמה פעמים להערכתכם תכננ דיון לאחר המשחק:

 במשחק? האם שמתם לב בכל פעם שתכננתם? תארו צעדים שתכננתם.  

לא מתכננים ומסתדרים עם  ברוב הפעולות שאנחנו עושים נדרש תכנון, עם זאת, לפעמים אנחנו

ככל שתתכננו את הזמן והפעולות קודם, כך תוכלו להשיג את המטרה שהצבתם לעצמכם המטלות. 

 בצורה היעילה והטובה ביותר".

שלב. למשל, אם  שלב"כדי להשיג מטרה חשוב ליצור מטלות קטנות, להשיגן וכך להתקדם 

המטרה שלי היא שיהיו לי הרבה חברים אז לא ניתן להשיג מיד המון חברים וכדאי להציב 

בהתחלה מטרות קטנות שאצטרך לעמוד בהם. למשל: להיות יותר סבלני ואכפתי לחבריי, 

כיתה, לספר לחבר אחרי הלימודים, להציע עזרה לחברים בלהיפגש פעמיים בשבוע עם חבר 

המטרה רים ועוד. לאחר שנפרק את המשימה/לי וחשוב לי שנישאר חב מהכיתה שהוא יקר

 ".אחת מהמשימותנקצה זמנים לכל  ,הגדולה למשימות קטנות

 נוספת לפירוק מטרה למטלות קטנות: דוגמה

מה לדעתכם יכול לעזור לי כדי להשיג  ,לילהשתפר בהתארגנות הבוקר ש היא המטרה שליאם "

לאפשר לתלמידים לשתף, לחזק את מי את המטרה? נסו לחלק אותה ליעדים ולמשימות קטנות". 

 שנתן רעיונות טובים ולהציג בפניהם רעיונות נוספים.

הרעיון הוא לנסות לבסס הרגלים וזה פחות מאיים כשלפחות בהתחלה תוחמים את זה  למורה:

 א מאוד ארוך כמו שבוע.  בפרק זמן ל
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 המשימות הקטנות: 

 התחלנו כבר לתרגל את זה במהלך שלושת השבועות האחרונים. –. להכין את התיק יום קודם 1

 אפשר להחליט שהשבוע נכין את הבגדים ערב קודם. - ערב קודם בית הספר. להכין את הבגדים ל2

 זאת גם בשבועיים הקרובים.אפשר לנסות לעשות  - דקות לפני בבוקר 10. להתעורר 3

דק' התלבשות,  5דק' צחצוח,  5 , לדוגמה:להקציב זמנים לכל פעילותו . להשתמש בסטופר בבוקר4

את מטלת הסטופר נתחיל לתרגל רק כשנסיים את השבוע בו הכנו את הבגדים  ו'.וכלאכול  דק' 10

 ערב קודם כדי שלא נתבלבל ונשכח פעולות.

גדולה מחולקת למספר משימות קטנות והזמנים ברורים יותר, מה דעתכם? האם כשהמטרה ה 

יהיה לי קל יותר להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי? מדוע? בעיקר כי תכננתי ואני יודע מה אני 

 מצפה מעצמי בטווח הזמן הקרוב". 

 5-שבו כעת על המטרה שהצבתם לעצמכם וכתבו אותה בגדול על דף שלם. כעת, חלקו דף לי"ח

 ל חלק כתבו תת מטלה )מטלה קטנה( בדרך להשגת המטרה". חלקים ובכ

לאחר שהתלמידים הכינו את השלטים והמטרה על דפים רצוי לצאת לאזור עם מדרגות. בסוף גרם 

המדרגות יש להניח את המטרה ולאפשר לתלמידים לחלק את תתי המטלות בדרך כך שהתלמידים 

 מטרת העל צריך לבצע משימות נוספות בדרך. יבינו באופן מוחשי שכדי להגיע למעלה ולהשיג את

"אם כך, כדי לעמוד במטרות שהצבתם לעצמכם, אתם צריכים לתכנן את היום שלכם ואת השבוע 

שלכם. כדי לתכנן את היום ואת השבוע, אתם צריכים להבין מהן הפעולות הקבועות שלכם במהלך 

ה פרטית... לצדן יש פעולות משתנות, , חוגים, מורבית ספרכאלו שלא ניתן להזיזן, כמו  - השבוע

ן או בשביל שאנו מבצעים מתוך רצו ולפעולות את הפעולות הללו נחלק לפעולות שאנו חייבים לבצע

 .". שבצו בלו"ז השבועי הקרוב את המטלות שהצבתם לכם להשגת המטרההכיף

 טבלה להבנת סדרי עדיפויות. :42נספח מס'  

 ה שאחלק לכם".תוך הטבלבמטלות רשמו את ה"כעת, 

לוח זמנים השבועי.  :41בנספח מס' : לאחר שהתלמידים ממלאים את הטבלה יש להשתמש למורה

 ."כעת שבצו בטבלה את הפעולות שחייבים לבצע"

ולאחר מכן להמשיך ולמלא את לוח הזמנים במטלות התלמידים כתבו,  לאחר שמילאו יש לבדוק מה

 יצרו לעצמם לו"ז שבועי. חובה ומטלות בחירה, וזאת עד שהתלמידים 

"לסיכום, היום שוחחנו על הדרכים להשגת המטרות שהצבתם לעצמכם, למדנו על חלוקת המטרה 

זמנים השבועי שלנו. איך אתם מרגישים? איך לדעתכם הלמשימות קטנות ושיבצנו מטלות בלוח 

 ח הזמנים.סו השבוע להתנהל לפי לותוכלו להקפיד ולהיצמד ללוח הזמנים שקבעתם לעצמכם? נ

 ויחד נראה איך ניתן לעשות את השינוי הנדרש". בסיכום אם מתעורר קושי, כתבו זאת
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  : סיכום מפגש 39נספח מס'  

 במילים שלכם בדף המסכם". מפגשכמו את ה"כעת ס
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 פיקוח ובקרה

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  וצתייםמפגשים קב 3כיתתיים +  מפגשים 3 :נושא משך

 : הנושא מטרות

 התלמיד יכיר ויבין מהם תהליכי פיקוח ובקרה ומהי חשיבותם. .1

 התלמיד יבצע תהליכי פיקוח ובקרה. .2
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https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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 תקציר נושא  למורה

בפיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה. מנגנונים אלו משפיעים מאוד על  ה עוסק נושא ז

ם לבצע תהליכי  הרגשי, החברתי והלימודי. כדי לשפר את יכולת התלמידי התפקוד

פיקוח ובקרה, התלמידים ישתמשו במיומנויות ארגון, תכנון ועבודה לפי שלבים  

ע להם לחבר בין המיומנויות השונות  סייינושא זה שנלמדו ביחידות הקודמות. 

רגשי ובתחום  -שנלמדו ביחידות קודמות ולתרגל מיומנויות אלו בתחום החברתי

 הלימודי.
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 1 מפגש|  פיקוח ובקרה

רוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש להתחיל את המפגש עם די

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יחומים ובקשרים בינאת המודעות העצמית בשלושת הת עליםמוהמעקב 

 סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי 

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 נושא הצבת מטרות, תוך שימוש בחשיבה לפי שלבים. של חזרה וחיזוק 

 משחק "הפקח". 

 מתן הסבר על תהליך הפיקוח ושימוש בו. 

 .מפגשסיכום ה 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך? האם עשית את מה -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או 

תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. מייאש, אל תוותרו! 

לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

 המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות 

כל אחד מהתלמידים מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי ב למורה:

רגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מ
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על מנת להתקדם להצלחה. יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור 

ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי 

 שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

המפגש להראות את המטרות כדוגמא ך לחבר לנושא הנוכחי ובמהל את נושא המטרות ניתן

אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים  מפגש"מה שלומכם? לפני שנתחיל את הלפיקוח ובקרה.

איך הוא ניסה לקדם חדשות שהוא הציב לעצמו לאחרונה? היום? מישהו יכול לספר לי על מטרות 

 דקות. 10-5יש לאפשר שיתוף של  "?את השגת המטרה

 -את השלב הבא  נכירהיום  ם שלבים בדרך להשגתה,"עד כה למדנו כיצד מציבים מטרה ומגדירי

עושה  פיקוח ובקרה. האם אתם מכירים את המילה פיקוח? מכירים את המילה פקח? יודעים מה

 לאפשר לתלמידים להשתתף. "?הפקח? פקח ברכבת, פקח טיסה... מה תפקידם

ובמידה ויש איזשהן בעיות, הוא  ,גיח שהכל מתנהל כפי שתוכנן"פקח הוא האדם שמפקח ומש

בהתאם באותו הרגע. למשל, הפקח ברכבת מוודא שלכל הנוסעים יש כרטיסים, ושהם  מגיב

 שומרים על הניקיון והשקט המקובל ברכבת. אם יש בעיה, הוא פותר אותה באותו הרגע".

 הפיקוח.תהליך ות פעילות ה"פקח", שתעזור להמחיש לתלמידים את חשיב 

 משחק הפקח  :43נספח מס'  

"האם תכננתם נכון מראש את הפעילות? האם  .חשוב לשוחח עם התלמידים על הפעילות בסיום,

הזדקקתם לעזרתו של הפקח? האם הפקח שינה לכם את התכנון? מדוע היה חשוב שיהיה פקח? 

חים הרגישו? האם הרגישו האם סמכתם על הפקח שהוא יוביל אתכם במסלול הנכון? איך הפק

 לאפשר לתלמידים לשתף בתחושות."?שיש צורך לפקח

 אשר, בכם שקיים הפקח את מפעילים אתם כיצד נלמד היום פקח,ב נעזרנו"כפי ששיחקנו ו

 ,. הפקח יופעל בכל פעולה שתעשו או בכל תגובה שתגיבואצלכם הפיקוח תהליכי על אחראי

לפני שאתם עונים, הפעילו את הפקח שלכם שיסייע  אם אתם רוצים להשתתף בשיעור,למשל: 

לכם לחשוב האם מה שאתם רוצים להגיד קשור לנושא, האם קיבלתם רשות דיבור, האם אתם 

אומרים משהו שעדיין לא אמרו ועוד. כמובן שגם אם השבתם תשובה שאינה נכונה, זה בסדר כי 

 עם הבאה". להבין מה לא היה בסדר ומה ניתן ללמוד לפ לכם הפקח יסייע

כדי לשתף את התלמידים ולאפשר תהליך של פיקוח ומוטיבציה, חשוב לאפשר לתלמידים  :למורה

ושא אפשרויות בחירה, כמובן  כאשר ניתן לעשות זאת וכאשר תהליך הבחירה מתאים. בחירה בנ

 אותו תרצו לכתוב את הסיפור או להציג הלימוד, בנושא השיעור, בדרכי ההוראה ועוד. לדוגמה:

לבחור פעם בשבוע תלמיד/ה  בכיתה או בכיתת מחשבים? ניתןהצגה? תרצו שנלמד את השיעור כ

את נושא השיעור  בוחרים התלמידיםלהעביר שיעור קצר בנושא כלשהו כצ'ופר. בדרך זו,  ולתת לו

כמו כן,  אפשר להכין עמם מחוון להעברת   .או מה שבוחרים( פעילותואת אופי ההעברה )מצגת, 

. השיעורבזמן הכנת והעברת  מים את כל השלבים המופיעים בופעילות ולראות האם מקיישיעור/

 על התהליך שהוא עושה.בעצמו כך הילד יכול לפקח 
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כאשר תלמידים יבחרו באופן חלקי ויעצבו לעצמם את תהליך הלמידה )דרכי ההוראה, זמן הלמידה, 

מתוך הבנה שגם שלהם, מוי העצמי מקום הלמידה בבית(, המוטיבציה שלהם תשתפר וכך גם הדי

 הם בוחרים ולא רק בוחרים עבורם.   

"מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם ואיזו  :מפגשסיכום ה

פשר לילדים לשתף יש לא "?נראה לכם חשובמה פחות? מה מכל מה שלמדנו היום זכור לכם? 

  ולאחר מכן לסכם.

נוסף  ולמדנו כיצד להציב מטרה ומהם השלבים להשגת המטרה שהצבנו. למדנו שלב "היום חזרנו

חשוב להפעיל את הפיקוח בכל מטלה שמכוונת ש שנקרא פיקוח ע"י משחק הפקח, ודיברנו על כך

 הבא, אבקש מכם לאסוף ולהביא מקלות של ארטיק". מפגשלמטרה שלכם. ל

 : סיכום מפגש 44נספח מס'  

  ".שלכם במילים מפגשה את אתם סכמו, כעת" 
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 1קבוצתי  מפגש| ובקרה  פיקוח

הכיתתי ובנספחיו  מפגשקבוצתי זה יש להשתמש ולהיעזר גם בפרוטוקול ה מפגשבהעברת : למורה

 כיוון שקיימת חזרתיות, אך גם ייתכנו שינויים בהתאם. 

 סימנים לאיתור תלמידים לקבוצה זו:

מתקשים לעכב תגובה. בין אם מתפרצים לדיבור או תלמידים אימפולסיביים אשר  -

 אימפולסיביים בקריאה ובכתיבה.

 תלמידים אשר ממעיטים לבדוק את עצמם.  -

תלמידים אשר מתקשים לעכב תגובה ולבצע פיקוח בתחום הלימודי: מפספסים שאלות  -

במבחן, מחליפים בין סימני מינוס ופלוס, מפספסים דפים במבחן, לא קוראים הוראות, 

 מבצעים שגיאות של חוסר תשומת לב.

תלמידים אשר מתקשים לעכב תגובה ולבצע פיקוח בתחום החברתי: לא מקשיבים לדברי  -

 , מתפרצים, מתקשים להמתין לתורם ועוד.הזולת

 יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.בתחילת המפגש למורה: 

   : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'   

ים הקודמים, חשוב שנקפיד על סדר מפגש"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כפי שלמדנו ב

החוזקות  מהןוארגון, נדע מה המטרות שלנו ונתכנן את הדרך להשיגן. חשוב שתמיד נזכור גם 

החוזקות שלכם? במה אתם טובים? איך אתם מרגישים  ןונשתמש בהן. תוכלו להזכיר לי מה שלנו

 מסודר? מה המטרות שהצבתם לעצמכם? כשאתם מתנהלים 

. לשתף לתלמידים לאפשר "?האחרון בכיתה? במה שיחקנו מפגשתוכלו לומר לי מה למדתם ב

את תהליך הפיקוח. שיחקנו ודיברנו על פקח שאנו מפעילים וכך  הכרנוא.י.ל האחרון  מפגש"ב

בין אם היא קשה לנו, אז לה - הוא בודק אם הפעולה שאנחנו עומדים לבצע מתאימה, ואם ביצענו

 אם אנחנו מתמודדים, צריכים עזרה ועוד.

למדנו כי תהליך הפיקוח הוא שלב מאוד חשוב בשלבים שלנו להשגת מטרה וגם בכל התמודדות 

 עם פעילות לימודית או חברתית. עכשיו נדבר על שלבים לעבודה עם טקסט". 

 : שלבים בעבודה עם טקסט45נספח מס'  

 :ולברר עם התלמידים את השאלות הבאות ולערבב את הכרטיסיות לפני הפעילותיש לגזור  :למורה

ישבו, אילו שלבים אתם כאשר אתם מתמודדים עם טקסט? חלדעתכם לו שלבי עבודה קיימים יא"

כאשר תלמיד אומר שלב מסוים,  "?שאתם קוראים טקסט ועונים על שאלותמבצעים בזמן 

. ממשיכים עד אשר אותהעל הלוח ומסבירים  מדביקים את הכרטיסייה המתארת שלב זה
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התלמידים מציינים את כל השלבים )אם קשה, יש לעזור להם ולכוון אותם לאמירת השלבים 

 הנכונים(. לאחר הדבקת כל שלבי העבודה שנאמרו על הלוח, מסדרים אותם על פי הסדר הנכון.

 שון עד האחרון". "לפניכם כרטיסיות עם שלבי העבודה. סדרו את השלבים מהשלב הרא

חשוב מאוד לבצע את השלבים על טקסט קיים. תרגול על טקסט קיים מלמד טוב יותר  :למורה

וממחיש את השלבים. לאחר שהתלמידים סידרו את השלבים, יש להשאיר את השלבים מסודרים 

 ,על השולחן ולהציג בפניהם טקסט עם שאלות )רצוי טקסט קצר כדי להספיק את השלבים(. בהמשך

מבוסס יחד עם התלמידים. תרגול השלבים לעבודה עם טקסט  אחר שלב ולבצע אותםיש לעבור שלב 

נחה שהתלמידים יודעים ומכירים את השלבים משיעורי שפה. יש לתת דגש לשלב הפיקוח הה על

 והבקרה.

יצד מסייע לנו לבדוק אם אנו פועלים נכון וכוהוא  ,"לסיכום, למדנו היום שלב נוסף שנקרא פיקוח

 לבצע זאת".  יש התמודדות עם טקסט וראינו כיצדגישים עם זה. תרגלנו את השלבים לאנו מר

 : סיכום המפגש. 44 'מס נספח 

 ". מפגש"כעת סכמו במילים שלכם את ה 
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 2 מפגש|  פיקוח ובקרה

כלומר, כל  למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל.

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

  

 תרגול ויסות רגשי 

 דוגמא להצבת מטרה של עמידה בזמנים. 

 .נלמד מה משמעות המושג "עיכוב תגובה" 

 ניצור רמזורים ונלמד כיצד להשתמש בהם. 

 פעילות מוסיקלית. 

 שימוש בפיקוח במשחק "ים יבשה". 

 .מפגשסיכום ה 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 .יסות רגשי: אסטרטגיות לו 22נספח  מס'   

 

הקודם למדנו שקיים שלב חשוב שנקרא פיקוח. מי יכול להזכיר לנו למה הכוונה  מפגש"ב

 לו מטלות כדאי לעשות זאת? יבפיקוח? מתי כדאי לבצע פיקוח ועל א

האם המטרות והמשימות מובילות אותנו  כדי לדעת חשוב לבצע פיקוח על המטלות שאנו עושים

 למטרה שהצבנו. 

חשוב לדעת לעצור ולחשוב לפני שמגיבים. התהליך שבו אנו עוצרים  ,פקחכדי להשתמש ב

מילה עיכוב? מאיזה שורש המילה? אילו מה הכוונה ב וחושבים נקרא תהליך של עיכוב תגובה.

  "?מילים נוספות אתם מכירים מהשורש ע.כ.ב

 

 

 

 

            
 ע.כ.ב
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מגיבים. בדיוק כמו "כאשר אנחנו מעכבים תגובה, אנחנו עוצרים, חושבים אם היא מתאימה ואז 

רמזור במעבר חצייה. לפני שעוברים את הכביש מה עושים? עוצרים )רמזור אדום(, חושבים 

 ובודקים )רמזור צהוב( וחוצים או מגיבים )רמזור ירוק(". 

 : רמזורים 46נספח מס'  

ור יגזור אותם, כך שלכל תלמיד יהיה רמזייקח את הרמזורים שאני מחלקת לו ו "כעת כל תלמיד 

אדום, צהוב וירוק. לאחר שיש לכל אחד שלושה רמזורים, הדביקו אותם למקלות הארטיק 

 שהבאתם. 

ים אתם עוצר אתכם שאלות, אםאני אשאל  שהכנתם, נשחק משחק עם הרמזוריםעכשיו אנחנו 

 םאת ים לפתרון הרימו רמזור צהוב ואםאתם חושבים ומגיע לחשוב, הרימו רמזור אדום, אם

 הרימו רמזור ירוק". את התושבה, מוכנים לענות

ניתן לשאול שאלות פשוטות או מורכבות ולראות את ההבדלים בשימוש בתמרורים. למשל  למורה:

 6*4או   9*6רוב הילדים אמורים להרים תמרור ירוק ולענות, לעומת זאת, אם נשאל  1+1אם נשאל 

שגות, לחשוב ולחפש שיטה חלק מהתלמידים יצטרכו להרים רמזור אדום כדי לא לענות מיד ול

לפתרון )רמזור צהוב( ולהגיב )רמזור ירוק(. ניתן לבחור תחום אחר או נושא אחר ולשאול שאלות 

כשכועסים? מה מומלץ  יםנוספות. כמו כן, ניתן לשאול שאלות מהתחום הרגשי. למשל: מה מרגיש

לאחר  .'וכו לעשות כשכועסים? למי לפנות? מה עושים כשמתרגשים ושמחים? למי מספרים

 בתנועה.ורים ניתן לבצע פעילות נוספת רגלו את השימוש ברמזישהתלמידים הבינו ות

 .מפגשמוזיקה( כלי נגינה, חשוב להביאם לבחדר  )בחדר יועצת או  בית הספראם קיימים ב למורה:

"כעת נתחלק לקבוצות. כל קבוצה תבחר נציג שהוא יהיה הפקח ולו יהיו שלושת 

חשוב שתהיה לו מאחר ו נגינה  נגן על כלילומד לרצוי שהפקח יהיה תלמיד ש הרמזורים ביד".

 שמיעה מוזיקלית.

"כל קבוצה תקבל כלי נגינה או תיצור ניגון )תיפוף על השולחן, מחיאות כפיים בקצב אחיד, או כל 

רמזור אדום, קבוצתו תפסיק את  בהרמת. הפקח ירים בכל פעם רמזור שונה: דבר שבוחרים(

 נגן". חל לרמזור ירוק קבוצתו ת בהרמתצהוב, קבוצתו תתכונן לנגינה ו רמזורבהרמת , הנגינה

ניתן לבצע את הפעילות כשאת מודיעה לפקח מתי להפסיק ולהתחיל את הנגינה וניתן  למורה:

הפעילות נועדה לעכב תגובות, לעקוב אחר הוראות ם לשלוט בקבוצה ולשמוע מה נוצר. לאפשר לה

 ת הפיקוח.ולהבין את משמעו

 יבשה. –: משחק ים  47נספח מס' 

יבשה. בזמן -פיקוח שלמדנו נשחק במשחק יםאת תהליך ה להמשיך לתרגל"כדי 

)הדרך( הכי טובה להצלחת ך של פיקוח ולחשוב מהי האסטרטגיה תצטרכו לעשות תהלי המשחק
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נסו להבין המשימה. חישבו האם קודם להקשיב ואז לקפוץ? שימו לב מתי אתם כמעט נפסלים ו

 ."למה

"לאחר המשחק ערכו דיון. מה הרגשתם במהלך המשחק? האם הרגשתם שהשתמשתם בפקח? 

? מה היה קשה? האם ניסיתם לשנות שיטות במהלך עבורכם האם המשימה הייתה קלה או קשה

 "?המשחק? האם זה הצליח

ילות אהבתם ואיזו מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פע" :מפגשסיכום ה

לאפשר  "?? במה לדעתכם תשתמשו במהלך השבוע הקרובמפגשפחות? מה תזכרו הכי טוב מה

  לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם.

אנחנו לא מעכבים  בהם רגעים"למדנו היום שהפקח שלנו עוזר לנו לעשות עיכוב תגובה. ישנם 

בלימודים, גם במשחקים, גם עם , אך לרוב, גם  1+1תגובה, כמו כששואלים אותנו כמה שווה 

ובה. למדנו שכדי לעכב תגובה תוכלו חברים ובכל תחום, אנו צריכים להשתמש בפקח ולעכב תג

וכך תוכלו להראות למורה מי עוצר לחשוב, מי חושב ומחפש תשובה ומי כבר  ,ברמזוריםלהשתמש 

 מצא את התשובה. 

האם תרצו להמשיך ולהשתמש  ? מה למדתם? מה תרצו ללמוד בהמשך?מפגשממה נהניתם ב

  "?ברמזורים גם בשיעורים אחרים

 : סיכום המפגש. 44נספח מס'  

 במילים שלכם".  מפגש"כעת, סכמו אתם את ה 
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 2קבוצתי  מפגש|  פיקוח ובקרה

 הקבוצתי הראשון בנושא זה.  מפגשמבנה הקבוצה של התלמידים צריך להיות זהה ל למורה:

 חילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.למורה: בת      

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח  מס' 

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם אתם מנסים להפעיל את הפקח שלכם יותר? במה 

 יכול לעזור לנו הפקח? מדוע הוא חשוב כל כך? 

? כיצד הפעלנו את הפקח? מפגשה אתם זוכרים מההקודם שוחחנו על תהליך הפיקוח. מ מפגשב

י א.י.ל אלא בכל מפגשבאילו פעילויות? חשוב שנזכור כי את הפקח אנחנו לא מפעילים רק ב

 השיעורים ובכל הפעילויות שאנו עושים. 

שיעזור לנו להבין שיש צורך לעכב  כדי אני מזכירה שבחלק מהמקרים אנו מפעילים את הפקח

וב ורק אז להגיב. האם אתם זוכרים את המושג עיכוב תגובה? מה זה אומר? תגובה, לעצור ולחש

  "?למה כדאי לעשות זאת

 : טיפול מתוק. 48נספח מס'  

לבצע את  )ניתן 48מס'  בנספח ההוראות לפי המתוק הטיפול את תקיים המורה

 .הכיתתי( מפגשהפעילות גם עם כל הכיתה במידה ונשאר זמן ב

הרגשתם כאשר הייתה לכם קוביית שוקולד בפה? כאשר הייתם צריכים "מה  הפעילות: לאחר

להמיס אותה לפי הקצב שלי? מה היה קשה יותר? האם זה קשה להתאפק? מתי לדעתכם חשוב 

  "?להתאפק

יש לאחר סיום הפעילות יש לנסות ולהעביר את היכולת לעכב את התגובה לחלק הלימודי.  למורה:

 :ולתרגל אותה עם כל אחד מהתלמידים ותלבחור באחת מהמיומנויות הבא

: כל תלמיד יקרא בתורו פסקה. בכל פעם שיתקל במילה שאינו מצליח לקרוא ירים תמרור קריאה

אדום, לאחר מכן ירים תמרור צהוב וינסה לקרוא את המילה בעזרת ההקשר או הניקוד ואז ירים 

 קצב הקריאה כרגע לא נמדד. תמרור ירוק ויקרא אותה מדויק. חשוב לציין בפני התלמידים ש

: המורה תכתיב לכל תלמיד מילה והוא ישתמש בתמרורים בהתאם: כאשר הוא לא בטוח כתיבה

יחשוב על השורש שלה או מאיזו קבוצת רור אדום. כאשר איך כותבים את המילה התלמיד ירים תמ

 תמרור ירוק. ירים -יכתוב אותה אחרי חשיבה וכאשר התלמיד ירים תמרור צהוב, - מילים היא
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קריאת פסקה כמו ניתן לתרגל את השימוש בתמרורים בתוך עבודת כיתה שניתנה לתלמידים, 

למבחן. כמו כן, ניתן לקחת מבחן שקיבלו חזרה ולנסות לבדוק היכן היה חסר שימוש בתמרורים 

 וש בתמרורים גם בזמן דיון כמובן.שהוביל לטעויות. ניתן לתרגל שימ

 ותרגלנו היום כיצד מבצעים עיכוב תגובה. זכרו שהפקח הוא זה שעוזר לכם"למדנו  :מפגשה סיכום

? מה היה יותר קשה? איך תרצו לתרגל מפגשומזהה את הצורך בעיכוב תגובה. מה היה כיף ב בכך

 "?בהמשך עיכוב תגובה

 : סיכום המפגש. 44' מס נספח   

 במילים שלכם". מפגש"כעת, סכמו אתם את ה  
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  3 מפגש|  פיקוח ובקרה

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי . בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיותמתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 :מפגשסדר ה 

  ויסות רגשי.תרגול 

  תרגול המיומנויות שנלמדו: ארגון, תכנון, פיקוח ובקרה על מטרה של שיפור עמידה

 בזמנים.

 ערכות לקראת מבחן.יה 

 ערכות בזמן מבחן.יה 

 מפגשסיכום ה. 

 

 חות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.למורה: יש להנ

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס' 

האם חשבתם על מטרות נוספות? האם חשבתם על שלבי הביצוע של  ,"מה שלומכם? ספרו לי

המטלות? האם במהלך השבוע האחרון הפעלתם תהליכים של פיקוח ובקרה על משימות 

 "?אם זה הצליח? האם עזר לכם להפעיל פיקוח ובקרהיומיומיות ומטלות לימודיות? ה

ומה קורה לאחר "האם אתם מבצעים תהליך של בדיקה? בודקים את עצמכם בסוף המבחן?

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?לאחר שהתנהגתם לא יפה לחבר שסיימתם שיעורי בית או

תהליך בדיקה ליך הבקרה הוא "לאחר שהבנו מהו פיקוח, אסביר לכם מהו תהליך הבקרה. תה

מכוונת למטרה.  הייתה אנו עושים לאחר המשימה. אנחנו חושבים האם המשימה שעשינושאותו 

? האם הצלחתי בית הספרדקות קודם בבוקר חוסך ממני את האיחורים ל 15למשל, האם להתעורר 

מה אעשה בפעם  האם הצלחתי לשפר עמידה בזמנים?להתמודד עם המטרה שהצבתי? כלומר, 

 "?יותר? האם התשובה שעניתי במבחן נכונה ועונה על מה שביקשו ממני הבאה טוב

"את תהליך הבקרה חשוב להפעיל מיד בתום המשימה. נפעיל תהליך זה גם במטרות לימודיות 

וגם במטלות אישיות. אם נחזור למטרת השיפור בעמידה בזמנים, בשלב האחרון של בקרה, נבדוק 

ועוד, כדי לדעת האם השגתי את  מספיק יותר דברים? האם אני לא מאחר יותר? האם אני -

נסו . יבשה-משחק יםכך יוצא שאנחנו לומדים מהתהליך שעשינו. ננסה כעת להיזכר ב המטרה.

אם הצלחתם במטלה? איך תצליחו בפעם הבאה יותר? האם הצלחתם בדברים אחרים ה ,לחשוב

  "?מלבד המטלה, למשל עזרתם לחבר? ויתרתם לחבר? שיתפתם חבר
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פיקוח ובקרה. בעיקר לתלמידים החווים של לתלמידים לעיתים קשה לעשות תהליך  למורה:

חשוב שאת תהליך הפיקוח )בדיקה והערכה( הפרעת קשב. קשיים הנובעים מלקויות למידה או 

. והבקרה )לאחר התהליך(, התלמידים ילמדו ויעשו כחלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה שלהם

להם בדרכים שונות ולהזכיר להם להפעיל פיקוח ובקרה. למשל, במהלך  כלומר, חשוב לסייע

המשימה לשאול את התלמיד: האם בחרת בדרך הנכונה? האם יש צורך לשנות את הדרך שבחרת? 

האם בדקת את השאלה לפני שהשבת על התשובה? האם קראת את כל השאלה וענית על כל חלקיה? 

דקות נוספות ותקרא את כל השאלות  10בחן? קח לאחר המטלה או המבחן: האם בדקת את המ

והתשובות שענית, תבדוק אם הכתב ברור, אם התשובות נכונות, אם התשובה עונה על מה שביקשו, 

 אם ענית על כל השאלות ועוד.

 הלימודי התחום על ובקרה פיקוח, תכנון, ארגון: שנלמדו המיומנויות תרגול

: ארגון, תכנון, עד כה את המיומנויות שנלמדו הנוכחי היא לתרגל מפגשמטרת ה למורה:

בדרך זו ניצור את הקישור והחיבור של אותה מיומנות שהפעלנו . פיקוח ובקרה על מטלות לימודיות

 בתחום האישי גם על התחום הלימודי, זאת במטרה לשפר את התפקודים הרגשיים והניהוליים. 

כולל שלב הפיקוח  ,שגת המטרה"כעת ניתן דוגמא להצבת מטרה ולשלבי הפעולה לה 

 והבקרה:

 המטרה שבחרתי היא להשתפר בעמידה בזמנים. - : בוחרים מטרה1שלב 

 רמת קושי בינונית כי לא צריך להתאמץ יותר מידי. ,5 – : רמת קושי2שלב 

שלושה האנשים -חרי כמה ימים, אך כעבור שבועייםאכבר לראות תוצאות ניתן  - : זמן3שלב 

 ו לב לשיפור. סביבנו גם ישימ

מומלץ לחלק את המטרה של עמידה  - : חלוקת מטרה מטלה מורכבת למטלות קטנות4שלב 

בזמנים למטלות קטנות שיסייעו לנו להשיג את המטרה. מה לדעתכם יכול להוביל להשגת 

 .בית הספרלמשל: נבחר בשלב הראשון שאני לא רוצה לאחר ל .לאפשר לתלמידים לשתףהמטרה? 

' כמטלה לבית הספרלא לאחר וח על המטלה הקטנה. אם הגדרתי 'אבצע פיק - : פיקוח5שלב 

העובדה שאני מתעורר  הדברים שאני עושה עוזרים לי בהשגת מטרה זו. למשל נבדוק אם קטנה,

עוזר זה  ,בלי להתעכב בדרך בית הספראם אני הולך מהר ל מסייעת לי לא לאחר? - דקות קודם 10

עמוד במשימה הזו? האם אני צריך עזרה מאמא שתזכיר לי לצאת לי לא לאחר? האם קשה לי ל

עזרה ממכשיר טכנולוגי האם אני זקוק למהבית? או מחבר שיזכיר לי להיכנס לכיתה בזמן? או 

 צף כל בוקר ותזכיר לי לצאת מהבית?כמו סטופר, שעון חול או תזכורת בפלאפון שתצפ
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אם אנחנו הצריך לבדוק  מבוגר הקציב לי(,שאו לאחר תקופה שהקצבתי לעצמי ) - : בקרה6שלב 

ומדוע?  בית הספרהאם בחודש האחרון איחרתי ל . לדוגמה,עומדים במשימות הקטנות שחילקנו

 "?האם זה מצליח? ואם לא, איך אני יכול להשתפר

 שלבים להשגת המטרה שלי –: דף ניווט  50נספח מס'  

 העבודה". ונסו לתרגל אותה על דף  אישית"כעת, בחרו מטרה  

חשוב לעבור בין התלמידים ולבדוק אם הם מתקדמים, במה קשה להם, לתת להם  למורה:

 רעיונות ולתמוך בהם כי זו משימה לא פשוטה.

 אלטרנטיבות שונות לתרגול המיומנויות:

 לקראת מבחן היערכות .1

 מהמורה לבצע בדיקה מקדימה של המקצוע בו תתקיים לקראת מבחן דורשת היערכות למורה:

 הבחינה, תאריך הבחינה וכן החומר אותו התבקשו התלמידים ללמוד.

 לקראת מבחן. היערכות

חשוב שנדע להיערך לקראת  ."בקרוב מתקיים בכיתה מבחן במקצוע __________________

 .המבחן ולתכנן את הזמנים לקראתו"

 המבחן לקראת היערכותל שלבים

 .מבחן לקראת תכנון :51 'מס נספח 

 מידים ינסו לחשוב על השלבים לפני שהמורה תציג אותם לפניהם.חשוב שהתל

האם אתם מצפים לשמור על  חשבו מה הציון שתרצו להשיג. - : הצבת מטרה1 שלב 

 הציון שיש לכם כרגע במקצוע זה או לשפר את הציון.

לקראת המבחן. רמת הקושי משתנה מתלמיד לתלמיד ולכן,  : חשבו מהי רמת הקושי שלכם2 שלב

מת אחר שיראה לו קשה. החליטו בין יתכן שלתלמיד אחד שאוהב את המקצוע, זה יראה קל לעוי

 מה הקושי בלמידה לקראת מבחן זה. 10-1

. כעת בדקו כמה ימים לכם אותו ביומןתקיים המבחן ורשמו מ: פתחו יומנים בתאריך בו 3 שלב

 א יותר(. זמן שבוע לפני המבחן ול. )חשוב לדבר על תכנון נותרו עד המבחן

: כדי להצליח ללמוד את כל החומר למבחן, חשוב לחלק את החומר כפי שחילקנו מטלה 4 שלב

 בטבלה. לארגן יחד את החומר למבחןננסה  בואו גדולה למטלות קטנות.
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: לבצע פיקוח על המטלה. למשל, האם נערכתי למבחן מספיק זמן לפני? האם אני מספיק 5 שלב

אם אני יודע כיצד נתון? האם אני מרגיש שאני מבין את החומר? האת כל החומר בזמן הללמוד 

מספיק לזכור את החומר? האם אני מתרגל מספיק? האם נעזרתי במבוגרים כדי  ללמוד? האם אני

 להבין? האם אני מעדיף ללמוד לבד או עם חבר?

בתי את המטרה שהצ כל לבצע רק לאחר המבחן. האם השגתיאת שלב הבקרה נו - : בקרה6 שלב

 לעצמי? האם הצלחתי לארגן את הזמן והחומר לפני? האם הלמידה עזרה לי? 

לאחר הפעילות יש להקצות זמן ובו לתכנן עם התלמידים את ההכנה למבחן הקרוב על פי  למורה:

הכרטיסיות. למשל, ניתן לבדוק אם הם כתבו את תאריך ויום המבחן, להציג להם לוח חודשי, 

כלי זה )ניתן לראות את כל המבחנים באותו החודש(, לבדוק מה החומר להראות להם מה היתרון ב

סיכום לקראת מבחן )בשלב זה ו למבחן, לכתוב אילו עמודים ופרקים המבחן כולל, להראות מה

שאלות ללמד איך לחפש באינטרנט/בספר הלימוד ניתן ללמד לכתוב את הדברים החשובים בקצרה, 

 .מתאימות וכד'(חזרה 

 מבחןתכנון בזמן  .2

האם  ,המורה המקצועיתעם  מראשכדי להיערך היטב בזמן המבחן, חשוב לבדוק  למורה:

הן הציפיות שלה מתשובות במתכונת בה הן יופיעו במבחן, מ היא תרגלה עם התלמידים שאלות

באופן מתאים את זמני תכנן התכונן ולכדי לסייע לתלמידים לבנוסף, . וכו' התלמידים במבחן

בקש מהמורה להציג בפני התלמידים את מבנה המבחן )כמה ניתן למבחן עצמו, העבודה במהלך ה

כך התלמידים יודעים (. 'שאלות פתוחות יהיו, כמה סגורות, תרשימים, האם יהיה מחסן מילים וכו

 . מה יידרש מהם וכיצד עליהם להיערך

 "כעת נלמד כיצד לתכנן את הזמן בעת המבחן:

ם במבחן חשוב שתסתכלו על הטופס הריק של המבחן ותחשבו כדי שתוכלו לתכנן את הזמן כשאת

הסגורות? מהשאלות מראש עם אילו שאלות אתם מעדיפים להתחיל? מהשאלות הפתוחות? 

 "?הקשות יותרמ ?לכםקלות שיותר 

 שלבים בתכנון בזמן המבחן: 

 : עושים הרפיה קצרה.1שלב 

 : קוראים את כל המבחן והשאלות.2שלב 

 ת מילות השאלה.: מסמנים א3שלב 

 : מנסחים את השאלה במילים שלנו.4שלב 

 .ן על פי רמת הקושי והמורכבות שלה: מתכננים את הזמן. לכל שאלה נקציב זמ5שלב 
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: מתחילים להשיב על השאלות הקלות יותר, כאלו שאנחנו מיד יודעים את התשובה, 6שלב 

 קשות יותר זה לשיקולו.שלמדנו אותה היטב או ראינו אותה כתובה בטקסט. מי שמעדיף 

 שאלות. יחלוקת שאלה מורכבת לתת :7שלב 

 נכון על המבחן. למשל, האם הבנתימפעילים במהלך המבחן את הפקח, שיפקח  - : פיקוח8שלב 

את הטקסט? האם כדאי שאקרא שוב? האם הבנתי את השאלה? האם אני עומד בזמנים שהצבתי 

 אלות והתשובות ובהתאם לכך לתקן במידת הצורך.לקרוא שוב את כל הש יש לעצמי? בסוף המבחן

 האם התשובה עונה על השאלה? -לבדוק 

ים האחרונים. אם תלמיד יודע מפגשחשוב להיזכר בחוזקות ובקשיים ששוחחנו עליהם במהלך ה

שהוא טוב בקריאה אז יש להתחיל בשאלות הקשורות בקריאה ולהבין היטב את הטקסט תוך כדי. 

ד יודע שהקושי שלו הוא פספוס שאלות במבחן, אז יש להפעיל את תהליכי לעומת זאת, אם תלמי

הפיקוח והבקרה בצורה משמעותית יותר ולבדוק מספר פעמים האם התלמיד ענה על כל השאלות 

 שמופיעות במבחן וכן על כל חלקי השאלה. 

דוק מה בקרה על מבחן ניתן לעשות לאחר שהמורה תבדוק ותחזיר את המבחן. לב -: בקרה9שלב 

? האם לא התכוננתי מספיק? האם את החומר היו הטעויות שלי? מדוע טעיתי? האם לא ידעתי

 איך אני לומד להשתפר לפעם הבאה".הכי חשוב, התבלבלתי כי לא הייתי מרוכז? ו

"לסיכום: בנושא זה למדנו את שלבי הפיקוח והבקרה. למדנו שכדי שהשלבים שלנו יצליחו, 

את הפקח שיסייע לנו להפעיל עיכוב תגובה ולבדוק האם אנחנו פועלים נכון אנחנו צריכים להפעיל 

ו נפעיל לאחר השגת כל משימה בזמן ביצוע המטלות. בנוסף, למדנו גם את שלב הבקרה, אשר אות

הצלחתם אם להבין אם פעלנו נכון והאם אנחנו צריכים להמשיך באותה הדרך או לשנות אותה. כדי 

כל הכבוד ולהיות גאים כפי שאנו גאים בכם שאתם  ם להגיד לעצמכםבשלב הבקרה, אתם יכולי

  )אפשר לתת מדבקה(.מצליחים" 

 

 : סיכום מפגש 49נספח מס' 

 . במילים שלכם" מפגש"כעת סכמו את ה
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 3קבוצתי  מפגש|  פיקוח ובקרה

 זה. ים הקודמים בנושאמפגשקבוצת התלמידים נשארת זהה לקבוצת התלמידים ב למורה:

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.      

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס' 

ים האחרונים של א.י.ל? אילו מפגשהקודם וב מפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב

אחד מכם פעילויות עשינו? האם כולכם הצבתם לעצמכם מטרות? מהן המטרות שלכם? האם כל 

  "?תרגל את השלבים להשגת מטרתו? מהם השלבים? האם תרצו שנעשה זאת יחד

 "?"מדוע חשוב לדעתכם לעשות שלב של בדיקה? במה זה תורם? האם אפשר לוותר על הבדיקה

ו "היום נלמד על תהליך הבקרה. הוא מאוד דומה לתהליך הפיקוח שבו מפעילים פקח, רק שאות

שהיא בעצם הבדיקה המטלה/המשימה. נשמור תמיד זמן לבקרה, מבצעים לאחר שסיימנו את 

שאנו מבצעים. אנו בודקים אם ענינו נכון על השאלה לאחר שסיימנו אותה, בודקים אם זה היה 

כל דבר כל פעולה אחרת שאנו מבצעים. לאחר להשלים עם החבר, לספר סוד או  נכון לכעוס או

לנו נכון, אם אנו צריכים כדי להבין אם פע ,שהיא הבקרהחשוב לעשות בדיקה,  שאנו עושים

  ", ועודאם אנחנו מתחרטיםלהשתפר, 

שבעה שלבים  . ניתן לשחק את המשחק "שבע בקיר"מפגש: יש להביא כדור ללמורה 

 2זריקה רגילה, שלב  -1בהם הילד צריך לזרוק כדור לכיוון הקיר ולתפוס. כל שלב הוא שונה: שלב 

יש לשלב ידיים בין  - 4זריקה כאשר עומדים על רגל אחת, שלב  - 3 זריקה במצב "דום", שלב -

לאחר זריקת הכדור יש להרים רגל ולמחוא כף  - 6כדרור הכדור, שלב  - 5הזריקה לתפיסה, שלב 

זריקת הכדור, סיבוב הגוף ותפיסת  - 7ל לרצפה, שלב פמתחת לרגל ולתפוס מהר את הכדור לפני שנו

במספר היבטים: אולי עמדתי קרוב/רחוק מדי לקיר, אולי כדאי לי ניתן להפעיל בקרה  הכדור.

 .לעמוד על רגל ימין ולא על רגל שמאל ועוד

 .47בנספח מס' יבשה לפי ההוראות -או שניתן לשחק את המשחק ים 

 שלבים להשגת המטרה שלי –: דך ניווט  50נספח מספר 

יבו לעצמם בקבוצה וניתן לבחור ניתן לתרגל את השלבים לפי מטרות שהתלמידים יצ למורה:

 מטרות ולהציג בפניהם.

רעיונות להצבת מטרות רלוונטיות לתלמידים: להיות חבר טוב יותר, להיפגש עם חברים אחר 

שאחרים יפסיקו להציק לי, לקרוא ולכתוב טוב לגרום לכך הצהריים, להפסיק להציק לאחרים, 

להסתדר עם ההורים להשתתף בשיעורים,  לא לאחר,יותר, לעמוד בזמנים, להשתפר בלימודים, 

 ועוד.
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. ניתן בשלב הנדרשים יצור את השלביםעל הצבת המטרות ולסייע להם ללחשוב עם התלמידים יש 

אח"כ, להנחות אותם לסדר את השלבים על פי השלבים, לעודד את התלמידים לומר מהם הראשון 

  שלבים אלו הלכה למעשה.  לעודד אותם לחשוב ולתכנן כיצד יבצעוולבסוף  הנכון הסדר

למדנו כיצד מבצעים פיקוח ובקרה. עשינו פעולות שונות כדי ללמוד כיצד  בנושא זה"לסיכום, 

ותרגלנו כיצד להציב מטרה ולתכנן שלבים תי עלינו להפעיל אותו. להפעיל את הפקח שלנו ומ

ים להשגת שלבן בעצמכם להשגתה. ממה נהניתם? מה היה לכם קשה? האם אתם יכולים לתכנ

  "?אישית שהצבתם לעצמכםמטרה 

 סיכום המפגש : 49נספח מס' 

 

 .שלכם" במילים מפגשה את סכמו כעת"
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 זיהוי סגנון למידה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגשים קבוצתיים 6-5כיתתיים + מפגשים  7-5 :נושא משך

 : הנושא מטרות

 התלמיד יכיר ויבין את ההיבטים השונים המשפיעים על סגנון הלמידה שלו. .1

התלמיד יזהה מהו סגנון הלמידה המתאים לו יותר, אך ידע להשתמש גם  .2

 בסגנונות אחרים.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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 תקציר נושא למורה

זיהוי סגנון  . על פי היבטים שונים הקשורים בכך בזיהוי סגנון למידהנושא זה עוסק 

למידה משפיע על המוטיבציה של התלמיד ללמידה, כמו גם על התפקוד הרגשי  

. כדי לסייע לתלמידים לבסס תנאים טובים שיאפשרו למידה  שלו חברתי-והבינאישי

יוצגו בפניהם ההיבטים השונים המשפיעים על הלמידה,   נושא זהיעילה, במסגרת 

יבטים סביבתיים, היבטים חברתיים, מוטיבציה ודרכים לקליטת מידע  ה קרי

 ועיבודו.
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 1זיהוי סגנון למידה | מפגש 

התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי. 

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 הסבר לגבי סגנון למידה. 

 הצגת הסיפור "כבשה, גדר ואיש עם בעיה". 

 דיון על הסיפור. 

 שמש אסוציאציות. 

 מיון האסוציאציות לטבלה. 

 סיכום המפגש. 

 

 מורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.ל

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22 נספח מס' 

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 עד כה? מהו הצעד הבא שלך?האם עשית את מה שתכננת  -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או 

תכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. מייאש, אל תוותרו! תמשיכו ל
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לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

 המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות 

התלמידים מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מ למורה:

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור  על מנת להתקדם להצלחה.

כדי ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר 

 שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים היום? האם 

תוכלו לספר לי על שיפור מסוים שעשיתם במערכות יחסים/בקשרים שלכם עם אחרים לאחרונה? 

 האם אתם מווסתים רגשות? מבצעים תהליכי פיקוח ובקרה?" 

 דבר היום הוא זיהוי סגנון הלמידה שלנו ומה משפיע עליו".שעליו נ הנושא"

"במפגשים הקודמים בתכנית א.י.ל למדנו כלים חשובים להתמודדות עם מצבים בהם אנו 

)שקשורים למצב הרוח שלנו(. בנוסף, למדנו כלים ואסטרטגיות ועוד  מרגישים כעס, שמחה, עלבון

שימוש בטבלה, שימוש בשמש אסוציאציות ועוד.  ללמידה יעילה כגון: סדר וארגון, שלבי חשיבה,

דקוד המשולש הקשור ללמידה. האם אתם זוכרים והיום נרחיב ונוסיף להכיר כלים ומיומנויות בק

זקות שלכם כמו גם על דברים שברצונכם לשפר ולחזק? כפי שיש חוזקות וקשיים ושלמדנו על הח

כרות עמם תסייע לכם לשפר את תהליכי יוה ,באופן כללי, קיימים חוזקת וקשיים בתחום הלמידה

 הלמידה שלכם".

בו מתוארת בעיה ודרכי התמודדות שונות המנסות לפתור את אותה בעיה.  כאשר  "לפניכם סיפור

יש לנו קושי מסוים בלמידה, למשל כאשר אנחנו צריכים ללמוד למבחן אך לא יודעים איך להתחיל 

 לשנן, ניתן לראות בכך סוג של בעיה."או איך לארגן את החומר, במה להתמקד ואיך 

. במידה ואין אפשרות ניתן "כבשה, גדר ואיש עם בעיה"מסופר הסיפור  וב סרטוןניתן להציג את ה

 לספר את הסיפור תוך הצגת התמונות. 

8https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr 

 )אם לא מסתדר דרך הקישור ניתן לכתוב בגוגל:  גדר, כבשה ואיש עם בעיה(.

: חשוב להקריא בזמן ההקרנה את הכתוביות מכיוון שהן רצות בקצב מהיר מידי עבור למורה

 תלמידים עם קושי בקריאה.

"באילו דרכים השתמשו הכבשים כדי לעבור את הגדר? באיזו דרך אתם  :דיון לאחר הסרטון

 ם בוחרים? האם יש לכם רעיונות נוספים כיצד ניתן לעבור את הגדר?" היית

"כפי שראיתם בסיפור, כל כבשה בחרה בדרך משלה להתמודד עם הבעיה. כך גם אנחנו,  :למורה

שונים אחד מהשני ובוחרים בדרכים שהכי מתאימות לנו לפתור בעיות הקשורות בלמידה או בכלל. 

ידה שהוא מעדיף, למשל: הכנת שיעורי בית בשולחן הכתיבה כלומר, לכל אדם יש סגנונות למ

בחדר או בשולחן האוכל במרכז הבית; הכנת שיעורי בית בצהריים לפני האוכל, או לאחר האוכל 

https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8
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או אולי בערב אחרי שחוזרים מהחוג; העדפה ללמוד לבד או בקבוצה; בקשת עזרה מאמא או מחבר 

ימים, לא בטוח שזהו הסגנון היעיל והנכון עבורנו, ועוד. למרות שאנחנו מעדיפים סגנונות מסו

לפעמים כן אך לפעמים אולי לא. בנוסף, אנחנו עדיין יכולים לנסות סגנונות נוספים כדי להתנסות 

 בהם ולראות אולי כדאי לנו לשנות את סגנון הלמידה המועדף עלינו". 

החשיבה שלנו בזמן למידה. נסו "ישנם גירויים וגורמים שונים אשר משפיעים על יכולות הריכוז ו

 לחשוב מה יכול להשפיע על הריכוז והחשיבה שלנו". 

 

 לגבי גורמים המשפיעים על הריכוז והחשיבה. המורה תיצור על הלוח שמש אסוציאציות 

לאחר שהתלמידים שיתפו במחשבותיהם, המורה תיצור משמש האסוציאציות טבלה ותמיין לתוכה 

וציאציות שהעלו יחד עם התלמידים את האס

 לפי הקטגוריות השונות.

 

 

 "כעת נמיין את האסוציאציות שהעלתם לתוך הקטגוריות שבטבלה" 

הבנה הגורמים בדרך  רגשות חברים סביבה 

 שלנו

 אחר

     

     

 

"כפי שמיינו בטבלה, סגנון הלמידה שלנו מושפע מגירויים שונים ומהחוזקות והקשיים שלנו.  

 .מד ממה סגנון הלמידה מושפע, כיצד נזהה אותו ואיך נשתמש במידע הזה"במפגשים הבאים נל

"דיברנו היום על סגנון למידה, על כך שלכל אדם סגנון למידה אחר, עשינו שמש אסוציאציות  

 . "ומיינו את האסוציאציות לטבלה

 : סיכום המפגש 52נספח מס'  

 .במילים שלכם" כעת, נסו לסכם את המפגש

 

גורמים המשפיעים 
 על הריכוז והחשיבה
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 1למידה | מפגש קבוצתי  זיהוי סגנון

: המורה תבחר לקבוצה הקטנה תלמידים הזקוקים לתרגול וחזרה בנושא סגנון למידה. למורה

 הסימנים שיכולים להעיד על צורך בתרגול נוסף הם: 

 במידה והתלמיד היה שקט במיוחד יחסית אל עצמו, ולא השתתף במפגש. -

 .ם והזמן המתאימים לו ללמידהתלמיד אשר המורה יודעת שהוא מתקשה לזהות את המקו -

 תלמיד אשר מתקשה לסגל לעצמו דרכים ללמידה יעילה. -

 

 למורה: בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'   

ים על "מה שלומכם? איך אתם מרגישים? במפגש הכיתתי התחלנו לדבר על הגורמים המשפיע

הלמידה שלנו. במסגרת הקבוצה הקטנה, אשמח אם כל אחד מכם ישתף אותי ואת החברים 

בקבוצה, בגורמים המשפיעים על הריכוז והלמידה שלו. למשל חשבו היכן אתם מעדיפים ללמוד? 

באילו שעות? עד כמה חשוב לכם שיהיה שקט בסביבה? האם אתם מעדיפים ללמוד לבד או עם 

 ות סבב ולאפשר לכל תלמיד לשתף.לעשמישהו נוסף?" 

(. אני סרטון"כעת אציג לכם שנית את הסיפור שראינו בכיתה )ניתן להקריא או להציג את ה

מזכירה לכם שבסיפור מתוארת בעיה וניתן לראות דרכי התמודדות שונות בניסיון לפתור את 

 הבעיה". 

https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8 

 )אם לא מסתדר דרך הקישור ניתן לכתוב בגוגל:  גדר, כבשה ואיש עם בעיה(

"כל ילד מתבקש לצייר את הגדר שלו, שמייצגת קושי סביב הלמידה. צרו גדר 

נות כלומר, אילו פתרו –ינסה לצייר את הכבשים  מי שסיים משלכם שמפריעה לכם בלמידה.

הגדר שלי זה שאני לא מצליח להשתפר במתמטיקה ולכן אפשר לצייר גדר  ,יכולים לעזור. לדוגמה

שמשתמשת במחשבון, אחת  יכולה להיות כזו שמורכבת ממספרים רבים וסימני חשבון. והכבשה

לאחר מכן, יש לאפשר לכל תלמיד להסביר מהו הקושי  "ושמציירת כדי לזכור את לוח הכפל וכ

א צייר וכיצד הוא מתמודד איתו. במידה ויש תלמידים שלא מעוניינים לצייר, אפשר שאותו הו

 להנחות אותם לחשוב על דימויים של גדר וכבשים ולשתף בדימויים האלו.

במפגש היום שוחחנו על כך שלכל אחד יש את דרך ההתמודדות שלו עם הלמידה. כל "סיכום: 

התמודדו בדרכים שונות במטרה לעבור את הגדר  אחד בוחר להתמודד אחרת בדיוק כפי שהכבשים

 שסימלה עבורם קושי".

 "כל אחד יאמר בתורו מה הוא למד מהסיפור שהצגנו במפגש".

https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8
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למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםהוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם  אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

  סדר המפגש:  

 תרגול ויסות רגשי. 

 סגנון הלמידה.היבטים סביבתיים המשפיעים על  

 היבטים חברתיים המשפיעים על סגנון הלמידה. 

 .מפגשסיכום ה 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס' 

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים היום? איך עבר 

אחרון? האם תוכלו לספר לי על מקרה שאפשר לקשר אותו למשולש א.י.ל? מקרה עליכם השבוע ה

 לאפשר לתלמידים לשתף. שהיה בו קשר בין למידה, מצב רוח ומערכות היחסים שלכם?"

 "נושא המפגש היום הוא ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו"

צא לכם להתמודד עם הקושי ולהגיע "האם בשבוע האחרון נתקלתם בקושי בלמידה? האם י

לפתרונות? באילו דרכים פתרתם את הקושי? התחלנו לשוחח במפגש הקודם על סגנון הלמידה 

שלנו וראינו את הסרטון על הכבשה והגדר, זוכרים? איזו כבשה אתם זוכרים במיוחד? כיצד היא 

לכל אחד יכול להיות פתרה את הקושי במעבר הגדר? מתוך הסיפור על הכבשים והגדר הבנו כי 

סגנון הלמידה מושפע מגורמים שונים שהעלתם באמצעות שמש  סגנון למידה משלו.

האסוציאציות ומיינו אותם לתוך הטבלה. תזכירו לי מה העלנו בשמש אסוציאציות? אילו גורמים 

 "משפיעים על הריכוז והחשיבה שלנו?

 שלנו:ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה . 1"  

  מוזיקה או רעש. או סביבה עםהאם אנו מעדיפים סביבה שקטה  - רעש 

  האם אני מתרכז טוב יותר כשהחלון פתוח ויש אויר או כשהמזגן  -בחדר  טמפרטורה

 דולק?

  האם אני מעדיף אור חזק של יום או אור מנורה בערב? - אור 
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  ו בישיבה על הספה?האם אני מתרכז ליד השולחן בחדר שלי א - צורת הישיבה שלנו 

כל אחד מתרכז באופן שונה לפי ההיבטים הסביבתיים, תלמיד אחד יעדיף ללמוד בשקט באור יום 

 .על שולחן העבודה ואחר יעדיף להכין שיעורים בערב עם מוזיקה"

 : ציורים הקשורים לגורמים סביבתיים המשפיעים על הילד. 53נספח  

מושפעים לטובה או לרעה מאחד מהגורמים הסביבתיים נסו לצייר כמה ילדים, כשבכל ציור הם 

 רעש בסביבה שמפריע לילד להתרכז ז,שהצגנו בזמן הלמידה. למשל: ילד שקר לו וקשה לו להתרכ

לאחר המטלה הילדים יוכלו להציג את הציורים שלהם  ."או צורת ישיבה נוחה שמסייעת לריכוז

 למידה.ולהסביר מהו הגורם המשפיע והאם סייע או הפריע ל

. אותם לחוות לילד לאפשר כדי השונים ההיבטים את לשנות השבוע במהלך לנסות ניתן  :למורה

 איך ולראות ,המזגן או האור את לכבות, בכיתה מוזיקה ששומעים בזמן טקסט לקרוא: למשל

 מקום האם התלמידים עם לבדוק ניתן, בנוסף. השונים התלמידים על אחרת משפיעים אלו שינויים

 מקומות בשינוי להתנסות ואפשר עבורם יותר טוב היה אחר מקום האם, להם נוח שלהם בההישי

 .השבוע במהלך הישיבה

כפי שדיברנו על ההיבטים הסביבתיים: אור, רעש, מקום וזמן אשר  - "היבטים חברתיים. 2

יכולים להשפיע על הריכוז ויכולת הלמידה שלנו, ישנם גם היבטים חברתיים. איך לדעתכם 

 .לאפשר לתלמידים לשתף" שורים היבטים חברתיים ללמידה?ק

תלמידים שונים מעדיפים ללמוד בהרכבים שונים, חלק מעדיפים ללמוד לבד כי כך הם יותר "

מתרכזים, אחרים לומדים בזוגות, בקבוצות או בצוות קבוע. כמו כן, יש כאלו שמעדיפים ללמוד עם 

יעדיפו ללמוד מקצוע מסוים לבד ומקצוע אחר יחד אמא, אבא או כל מבוגר אחר. יש תלמידים ש

עם חברים. איך אתם מעדיפים ללמוד? באיזו חברה הכי נוח לכם? האם תמיד זה כך או שזה תלוי 

במקצוע? האם אתם זוכרים  כיצד הכבשים ניסו לפתור את בעיית הגדר? לבד או בקבוצה?" 

צה. למשל: הכבשה שנעזרה בחברי "חלק עבדו לבד וחלק נעזרו בקבו לאפשר לתלמידים לשתף.

הקבוצה כדי לטפס עליהם, או כאשר כל הכבשים החליטו לעבור יחד לעומת כבשים אחרות 

 שהחליטו להתמודד לבד."

 : תמונות מהסיפור 'גדר, כבשה ואיש עם בעיה' 54נספח מס'   

תמונות? "מה ההבדל בין שלושת הלשתף  הםלאפשר לו תמונות של הכבשיםאת לתלמידים ציג לה

לאפשר התנסויות במהלך השבוע בעבודה  כיצד הכבשים מתמודדות? במה הם נעזרו?"

 בקבוצות/זוגות או יחידני.
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 : דף חקר לחוקר הצעיר 55 מס' נספח 

יש להשלים את הדף לבד או יחד עם אחד ההורים. כדף פעילות בבית:  55יש לחלק את נספח מס' 

לגלות מהו סגנון הלמידה שלכם ושל אדם נוסף )חבר,  "דמיינו שאתם חוקרים צעירים שצריכים

הורה או אח(. כחוקר צעיר, השיבו על כל השאלות במהלך השבוע ובמפגש הבא תציגו את 

 הממצאים שלכם מול כל הכיתה". 

"לסיכום, דיברנו היום על ההיבטים הסביבתיים והחברתיים המשפיעים עלינו בזמן למידה. 

בית בהיבטים השונים ששוחחנו עליהם. נסו ללמוד באור חזק לקראת המפגש הבא, תתנסו ב

עבודה שלכם או לשכב על הלעומת חלש, נסו ללמוד בשקט או עם מוזיקה, נסו לשבת על שולחן 

 המיטה ולקרוא".

  : סיכום המפגש. 52מס' נספח  

  "כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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: במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגש הקבוצתי הקודם בנושא סגנון למורה

למידה. במידה ובמהלך המפגש השני בנושא זה הבחנת בתלמידים נוספים שזקוקים לתרגול 

קבוצתי, ו/או שאת צופה שיתקשו להתמודד עם משימת החקר, ניתן לצרפם למפגש הקבוצתי 

 הנוכחי. 

 למורה: בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.      

 : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

 "נושא המפגש היום הוא ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו"

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? במפגש הכיתתי התחלנו לדבר על ההיבטים הסביבתיים 

החברתיים המשפיעים על הלמידה שלנו. האם אתם זוכרים מהם ההיבטים הסביבתיים? ומהם ו

 לאפשר לתלמידים לשתף.ההיבטים החברתיים?" 

(. נעבור על השאלות ונבדוק 55מס' נספח "כעת נעבור על משימת החקר שמילאתם בבית )

התלמידים על  מומלץ לעבור עם עליכם". את ההיבטים הסביבתיים והחברתיים שמשפיעים

. מומלץ להכין את הנספח של דף החקר מראש ולתת לתלמידים תהשאלות ולסייע בניסוח התשובו

 שחסר להם הדף. 

בנוסף למטלת הבית, חשוב לאפשר לתלמידים להתנסות בקבוצה הקטנה בעבודה  למורה:

ידה בשקט/רעש, שולחן כתיבה או מקום אחר, לבד או  בקבוצה. ההתנסות תהיה על מטלת למ

 .באחד מתחומי הדעת, למשל כישורי שפהאת התרגול מהכיתה כלומר, אפשר לשלב בשעה פרטנית 

 :בכדי"לסיכום, היום עבדנו על דף החקר שקיבלתם 

תבינו טוב יותר את ההיבטים החברתיים והסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה ש .1

 שלכם.

 שתוכלו להשתתף במפגש הבא".   .2

  המפגש. : סיכום 52מס' נספח 

          "כעת סכמו את המפגש במילים שלכם". 
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למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. ם הלמידה. מתמודד ע

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

  סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי. 

 בדיקת דפי עבודה "החוקר הצעיר". 

 סיכום המפגש. 

 

 ל ויסות רגשי.למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול ש

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

כחוקרים צעירים לבדוק את ההיבטים הסביבתיים והחברתיים  יצאתם "בשבוע האחרון

 "המשפיעים עליכם. מי מהחוקרים רוצה לשתף אותנו בדברים שגילה?

כתוב על הלוח יש לעבור כל שאלה מדף החקר ולתת למספר תלמידים לשתף. כמו כן, ניתן ל למורה:

מי מהתלמידים  - טבלה ולהציג את הפער בין התלמידים. למשל: ליצור הצבעה בכיתה לגבי השאלה

מי מעדיף ללמוד   מרוכז בשעות הצהריים המוקדמות, מי בשעות אחר הצהרים ומי בשעות הערב;

 על שולחן העבודה ומי בסלון או במיטה וכו'.

 

מרוכז בשעות הצהריים )מיד 

 הספר(לאחר בית 

מרוכז בשעות אחר הצהריים 

 בין ארבע לשש

מרוכז בשעות הערב 

 כשמחשיך

 התלמידים 'מס התלמידים 'מס התלמידים 'מס

 

: בדיקת הדפים תסייע בקבלת אינדיקציה לגבי התלמידים, ההתנהלות שלהם, תשומת הלב למורה

 לדברים שמפריעים להם וכו'. 
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ש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: י

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.ימודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינאת ה עליםמוהמעקב 

 סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי. 

 קצב חשיבה וקצב תגובה. 

 .תהליך קליטת מידע ועיבודו 

 סיכום המפגש. 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא: דרכים לקליטת מידע,  גישים?"מה שלומכם? איך אתם מר

 עיבודו ושליפתו".

"קצב החשיבה וקצב התגובה משתנים מאדם לאדם ומתלמיד לתלמיד. ישנם תלמידים שזקוקים 

לזמן חשיבה ממושך יותר לעומת תלמידים שזמן החשיבה שלהם מהיר יותר. בנוסף, יש את קצב 

אדם לאדם והוא לא תמיד בהלימה לקצב החשיבה. כלומר ייתכן התגובה שגם הוא משתנה מ

שתלמיד יחשוב מאוד מהר, אך הוא יגיב מאוד לאט, אך גם ייתכן שהוא יחשוב מהר ויגיב מהר 

וההיפך. קצב החשיבה הוא מולד ומאוד קשה לשנותו, ולעומת זאת קצב התגובה שלנו מושפע 

אם קרה לכם שהמורה הציגה בפניכם שאלה, מגורמים שונים וניתן לשנותו במידת הצורך. ה

חשבתם מיד על התשובה, אך לא עניתם וילד אחר ענה וצדק? האם קרה לכם שעדיין לא הספקתם 

לחשוב על התשובה וכבר כולם הצביעו? או שהצבעתם מיד וברגע שעניתם פתאום הבנתם שזו 

   לאפשר לתלמידים לשתף וליצור דיון.תשובה לא נכונה?" 

כדאי להיזכר ברמזורים ולהשתמש בהם שוב. כדאי לאפשר  - אופציה א'פעילות 

לילדים כמה דקות ליצור רמזור ולשאול שאלות שונות כדי להשוות את קצב התגובה של התלמידים 

השונים. ניתן לקחת את הפעילות של הרמזורים ואת ההמלצות השונות שנכתבו במטרה לסייע 

ים ולהסביר תוך כדי למידה שזה בסדר ולגיטימי להגיב לאט בשינוי קצב תגובה גם לשיעורים אחר

או מהר, אך חשוב לבדוק האם קצב התגובה מתאים או האם יש מקום לשנותו )להאט אותו או 

לזרז אותו(. למשל טעויות בשל פזיזות או חוסר הספק בשל איטיות ובהתאם להציע ולהזכיר את 

 הדרכים שהוצעו.
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לפניכם דף וכלי כתיבה. בעוד כמה רגעים אפעיל סטופר  "הניחו - פעילות אופציה ב'

ואתן לכם דקה לכתוב את מה שאבקש. מוכנים? כתבו לפניכם כמה שיותר מילים שמתחילות 

 ."עצרו )יש להפעיל את הסטופר על דקה(מ  -באות

הביטו במילים שכתבתם. האם תרצו להוסיף עוד מילים? האם יש ילדים שהתקשו למצוא מילים "

 ".מ ? האם זו הייתה מטלה קלה?–ילות באות שמתח

אם כך, אנו מבינים שלכל אדם קצב חשיבה משלו, קצב תגובה משלו וקצב קריאה וכתיבה "

שונים. חשוב שנכיר את עצמנו ונלמד מהו הזמן הדרוש לנו, לא להיות מהירים מדי כדי לא לעשות 

 די כדי שנוכל להספיק בזמן".  טעויות שנובעות מפזיזות ולעומת זאת, לא להיות איטיים מי

  תרשים לקבלת החלטה ושינוי של קצב התגובה. :56נספח מס'  

יש לעבור על התרשים עם התלמידים שלב שלב  ולהסביר להם כיצד לקרוא ולהחליט מה  למורה:

"כדי לסייע לכם לחשוב האם קצב התגובה שלכם נוח לכם או שאתם רוצים לשנותו, לגביהם.  נכון

כם תרשים. הביטו על התרשים שלפניכם, האם אתם זוכרים שלמדנו להשתמש אחלק ל

בתרשים? תרשים עוזר לנו לסכם את המידע  או להציג בפנינו תהליך. כדי להבינו אנחנו צריכים 

לעקוב אחר החצים. במקרה שלפנינו מוצג תהליך קבלת החלטה על קצב התגובה שלנו ובמידת 

על התרשים אבל בכל שלב, כל תלמיד יעשה את ההחלטה שלו הצורך, שינוי שלו. נעבור יחד 

לאחר שסיימו, יש לעבור על הדרכים המוצעות לשיפור  וימשיך בדרך שהוא יבחר על פי החצים".

 הקצב ולהאטת הקצב בפני כל הכיתה. 

  דרכים לקליטת מידע ועיבודו

ולהבינו. הדרכים בהן אדם  ישנן דרכים שונות לקלוט מידע ולעבד אותו, כלומר, ללמוד חומר חדש"

קולט את המידע ומבין אותו משתנות מאדם לאדם. חשוב להכיר את סגנון הלמידה האישי 

לבחון האם דרכי למידה אלו אכן מיטיבות עימו? האם הן נוחות לו? ו שהתלמיד בחר וסיגל לעצמו

  ,ליטת המידעמסייעות בהבנת החומר? וכו'. במפגש זה, נציג את הדרכים השונות ואת תהליך ק

דרך זו נדע מה עוזר לנו ללמוד טוב יותר. למשל, יש תלמיד שיעדיף לשיר את החומר כדי לזכור וב

 סיפור שיסייע לו בזכירה והבנה של החומר". עצמואותו ותלמיד אחר ימציא ל

 פעילות סגנון למידה על פי הדרכים השונות לקליטת מידע.: 57נספח מס'  

 

ת, כל אחד קלט את המידע בעזרת חושים שונים, אחד זכר מראייה, אחד " כפי שראינו מהפעילו

משמיעה, אחד מנגיעה וכך גם כל אחד עיבד את החומר בדרך משלו. כלומר, כל אחד בחר את 

הדרך שבעזרתה הוא יצליח לזכור כמה שיותר חפצים וגם לומר אותם )לשלוף אותם( לאחר מכן. 

 שים בכל למידה". כעת נלמד על התהליך שעשיתם ואנו עו

 



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

 137 

"לפני שנכיר את הסגנונות השונים בחרתי בתרשים כדי להציג לפניכם את תהליך קליטת 

 המידע, ארגונו ושליפתו מהזיכרון":

 

 

 

 

קושי או כשל יכול להיות בכל אחד מהשלבים בתהליך, והוא יוביל לקושי כללי  :למורה

כל שלב ושלב תוך הדגמת השלבים ומתן  יותר. חשוב להסביר לילדים את התרשים, והחשיבות של

 כלים שיסייעו לשפר כל שלב.

 

 פעילות לשלב הקליטה 

 חפצים שיש בכיתה, מגירה או קופסה על שולחן המורה. 10עזרים: רשימה של 

חפצים שנמצאים בכיתה והתלמיד יתבקש לאסוף  10-8המורה תבחר מתנדב ותיתן לו רשימה של 

יעזר בכלים. הרעיון הוא שהתלמידים יחשפו להתמודדות עם מצב אותם רק בשתי ידיו, מבלי לה

 ./מגירה שתונח על שולחן המורההשל עומס. בסיום הליקוט הילד יניח את כל החפצים בקופס

"מי רוצה להתנדב? עליך לאסוף כעת את עשרת החפצים שכתובים פה בעזרת שתי ידייך בלבד". 

 רה המונחת על שולחני".יג"עלייך להניח את כל החפצים במ  לאחר שאסף

מצליח  הנוח לאסוף מראש את החפצים בכלי? כמה חפצים הי לך "האם היה :דיון

להדגיש בפני הילדים  לאסוף אם היה לו כלי להיעזר בו? האם גודל הכלי משנה?" (התלמיד_____)

שהיינו "בדיוק כפי שככל שהכלי היה גדול ונוח לנשיאה כך היה ניתן לאסוף חפצים רבים יותר. 

זקוקים לכלי כדי לאסוף חפצים, כך אנו זקוקים לכלים כדי לקלוט ולאסוף מידע. במפגש זה נלמד 

 על כלים שונים שיעזרו לנו לקלוט מידע ולעבד אותו". 

 

: מי יכול לומר לי מהם חמשת החושים? חמשת החושים שלנו הם: "קליטה בעזרת חושים א.

תם אנו קולטים מידע מהסביבה, אנו רואים דברים, ריח, טעם, שמיעה, מישוש וראייה. בעזר

לריח שהוא  השומעים קולות וצלילים, טועמים מאכלים ונוגעים בדברים. מי יכול לתת לי דוגמ

לאפשר לתלמידים להעלות זוכר? לטעם? למשהו ששמע? למשהו שראה? או למשהו שנגע?"

  דוגמאות.

קשיים ביכולת להקשיב, להישאר  - קושי בשלב זה יכול לנבוע מקשיים בקליטה :למורה

מרוכז, קשיים ביכולת ההבנה, אוצר מילים מצומצם המקשה על ההבנה, עייפות, מצב רוח, קשיים 

 רגשיים וכו'. 

 

דמיינו לעצמכם מצב שבו המורה מדברת בכיתה  ."לעיתים ייתכן שיהיה קושי בשלב זה

נשמע בכלל, כלומר הערוץ השמיעתי  והתלמידים עם אוזניות על האוזניים. כך בעצם המידע אינו

קליטה בעזרת  
 החושים

 אחסון המידעוארגון  שליפת המידע
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)לחזור לתרשים לקליטת המידע חסום ולכן המידע כלל לא נכנס פנימה, ומשפיע על כל התהליך 

 בגלל שאין מידע, שלב האחסון לא יתקיים ולכן בהמשך גם לא יהיה מה לשלוף".  ולהדגים(.

 

 :"שיטות המשפרות את שלב קליטת החומר

 שיכולים להפריע לקליטה של החומר.. צמצמו ככל האפשר רעשים 1

נסו לקשר כל מידע חדש שאתם מכירים למידע קודם, שאלו את עצמכם:  - . קישור למידע קודם2

מה זה מזכיר לי? למה זה דומה? שמש אסוציאציות כפי שעשינו במספר מפגשים מסייעת לנו 

הדולפין, ננסה לחשוב להיזכר ולחשוב למה הנושא קשור. למשל, אם נלמד על תהליך הרבייה של 

אם אנחנו מכירים תהליך רבייה של חיה אחרת, אולי חיה שחיה במים, ננסה לפתוח את המגירה 

 המתאימה ולשלוף כמה שיותר מידע שאנו יודעים על הדולפין.

חושים שלנו, כך נקלוט את ה בין ככל שנשלב .ראיה ושמיעהלמשל  – . שילוב של חושים שונים3

החומר, מרקור משפטים חשובים והמצאה של מנגינה עם  תמשל קריאהמידע טוב יותר, ל

 הדברים שיש לזכור". 

 

 פעילות לשלב האחסון 

"אקריא לכם רשימת מילים, לאחריה קחו לכם דקה ונסו לשנן את המילים מבלי לכתוב אותן:  

ליים. כעת ענבים, חלב, קולה, גבינה, שוקולד, יוגורט, במבה, מיץ, סוכריות, תותים ומים מינר

 לאחר דקה יש לבדוק מי זוכר. קחו דקה ונסו לשנן את המילים".

"כעת אקריא שוב את הרשימה אך בסדר אחר: ענבים, תותים, חלב, גבינה, יוגורט, קולה, מים, 

 מיץ, סוכריות, שוקולד, במבה. כעת קחו דקה ושתפו במילים שאתם זוכרים. 

ה? באיזו הקראה זכרתם יותר מילים? ההקראה דיון: מה ההבדל בין ההקראה הראשונה לשניי

 השנייה הייתה מאורגנת לפי קטגוריות וכך התאפשר לזכור יותר". 

 

: לאחר שקלטנו את המידע אנו מאחסנים אותו, כלומר מארגנים אותו ב. "ארגון/אחסון המידע

נו שהזיכרון בזיכרון שלנו לפי מידע קיים שיש לנו כבר ו/או לפי הנתונים החדשים שלמדנו. דמיי

שלנו בנוי כמחסן ובו המון ֵמֶגרֹות, כל מידע חדש שיש לנו אנו מנסים להכניס אותו לֵמֶגַרה שכבר 

רה חדשה. למשל, אם אלמד אתכם על איגואנה, איזו מגירה ימג אנו פותחיםקיימת ובמידת הצורך 

כל שתאחסנו את "כרת זוחלים וכו'. ירת בעלי חיים, ומשם למגילכוון את הילדים למג?" תחותפ

רה המתאימה כך תוכלו להשתמש בו במידת הצורך יותר בקלות. כדי לאחסן את יהמידע במג

גרה הנכונה, חשוב לבדוק כמה שיותר פרטים לגביו, לשאול שאלות, לארגן את המידע יהמידע במ

 של האיגואנה, אם לא יודעים מהו בעל הבאופן הנוח לנו ורק אז לאחסנו. אם נחזור על הדוגמ

החיים אפשר לשאול שאלות כמו: האם הוא זוחל? יונק? מה הגודל שלו? האם הוא מסוכן? וכן, 

 לבקש תמונה שלו, לשאול האם משמיע רעשים ועוד..." 

רה של כלי י/מגהכך למשל, את החפצים שאסף לנו התלמיד בתחילת המפגש הנחנו בתוך הקופס

רה יש המחיק הוא ידע בדיוק מאיזו מגהכתיבה וכך אם אבקש מאותו תלמיד להביא לי את הטו

להביא אותו ובכך זמן השליפה יהיה מהיר יותר לעומת מצב שלא היינו מניחים את הפריט במקום 

 המתאים". 
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קשיים בשלב זה יבואו לידי ביטוי בקשיים בהבנת החומר, בקושי להתמודד עם  :למורה

 תשובות לא תואמות לשאלות ועוד. שאלות על החומר הלימודי, בעולם ידע מצומצם יותר, במתן 

קשיים בשלב זה עלולים להיגרם מעולם ידע מצומצם, מקשיים בארגון החשיבה, מקליטה לא טובה 

 של המידע, מעומס של מידע רב,  ממחסור באסטרטגיות לשינון וזכירה ועוד.

 

 (:חשוב לזכור: מה שלא מעבדים מאבדים) "דרכים לשיפור עיבוד המידע

כדי לקלוט את שלנו כפי שלמדנו ליצור ארגון בסביבה החיצונית והפנימית  - מר. ארגון החו1

החומר היטב, כדאי לארגן אותו בדרך הנוחה לנו ואף לכתוב אותו במילים שלנו. דוגמאות לארגון 

 מידע: טבלה, מיפוי, סיכום, ציור.

רים סיפור המורכב בונים בראש סיפור, תמונה אחר תמונה ויוצ - . המצאת סרט לחומר הלימודי2

מרצף של תמונות. הסיפור יוצר קשר בין הדברים ויסייע לנו לזכור טוב יותר. למשל, אם לומדים 

ך, נדמיין שאנחנו בתוך הסיפור, שאנחנו אלו שמושחים את המלך בשמן "על המלכת מלך בתנ

 ונתאמן על מה שאנחנו צריכים לומר.

 הזה ר לנו בנושא החדש שנלמד. המשהו המוכרמוכשחיפוש אחר משהו  - . יצירת אסוציאציות3

 יעזור לנו להיזכר בשעת הצורך". 

 

 שליפהלשלב הפעילות 

זו הייתה  ?"זוכרים שבתחילת המפגש ביקשתי שתשלפו כמה שיותר מילים המתחילות באות מ' 

שתכתבו לפניכם בדקה הקרובה כמה שיותר בעלי חיים שאתם  כעת אני אבקש. פעולת השליפה

. האם זה היה קל יותר או קשה יותר? באיזו פעילות היו לכם יותר מילים? שליפת בעלי מכירים

רת בעלי החיים ואומרים כל מה שאתם יחיים אמורה להיות קלה יותר כי אתם פותחים את מג

  רות שונות".ימ' יכולות להיות במג-זוכרים, לעומת זאת, מילים שמתחילות ב

 

רך דע ואחסנו אותו, אנו צריכים לשלוף אותו. שליפה בד: לאחר שארגנו את המי"שליפה .ג

נדרשת במבחן, במענה על שאלות בכתב או בע"פ וגם כאשר אנו רוצים לומר או לספר  כלל

משהו. קרה לכם שרציתם לומר מילה ולא זכרתם אותה? הרגשתם כאילו היא ממש 

לחתם לשלוף מונחת על קצה הלשון אבל בכל זאת לא יוצאת החוצה? במצב כזה לא הצ

אותה. ככל שנאחסן את המידע טוב יותר ובאופן מאורגן יותר כך נוכל לשלוף אותו טוב 

יותר. אם נחזור לדוגמה של האיגואנה ואשאל אתכם היכן לדעתכם גדלה האיגואנה? כדי 

יזכרו בתמונה שלה, בגודל תבע"ח, הזוחלים,  מגירתפתחו את אתם תלהשיב על השאלה 

 ותוכלו להסיק בעצמכם שהאיגואנה גדלה בטבע".  עליה יש לכםובכל המידע ש
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קשיים בשליפה יבואו לידי ביטוי בשכחה של מילים, במעין "תקיעות" מצד  :למורה

, בחוסר "אה......", "ו....."בשימוש רב במילים ריקות כמו:  ,התלמיד, "עומד לי על קצה הלשון..."

, בהתמודדות טובה יותר באופן (ודע את החומרשידוע כי התלמיד י)למרות כתיבת תשובות בזמן 

 משמעותי בשאלות אמריקאיות אל מול שאלות פתוחות.

"קושי בשליפה של המידע יכול לקרות בשל אחסון לא מאורגן של המידע וזה ירגיש כאילו אתם 

 יודעים מה אתם רוצים לומר, אך זה לא יוצא.

 דרכים לשיפור שליפת המידע: 

בחירה של מספר מילים חשובות שכל אחת מהן מייצגת סיפור  - ח וזכירתן. שימוש במילות מפת1

 או דבר חשוב.

לי וכתבו את האות הראשונה של כל מילה וצרו מילה חדשה קצרה יותר וא - . יצירת ראשי תיבות2

גם מצחיקה שתעזור לכם להיזכר בכל המילים. למשל: כאשר כותבים חיבור משתמשים בראשי 

פ=פתיחה, ט=טיעון, נ=נימוק, ד=דוגמא, ס=סיכום. וכך בכל פעם שנכתוב  -פטנד"ס - תיבות

 חיבור נזכור את המילה פטנדס ולא נשכח חלקים בחיבור. 

למשל: ביומיום, נקודות חשובות בחומר למקומות שאנו עוברים בהם  שיוך - מסלוליצירת . 3

  . 'וצר? וכוהדרך לבית הספר. מה אני רואה בדרך? מה זה מזכיר לי? היכן אני ע

סימון הרעיונות המרכזיים בטושים זוהרים בצבעים שונים. הצבעים ישמשו  - . שיטת הצבעים4

כמבדילים, מפרידים, מנוגדים בין סעיפים ותתי נושאים בתחום אותו אתם מארגנים. למשל: 

 מילים קשות בצבע ירוק, מילים חשובות בצבע ורוד ועוד.

 נגינה או שיר עם מה שאתם צריכים לשלוף".נסו ליצור מ - גינהנ. חיבור למ5

 

לסיכום, למדנו היום על קצב עיבוד המידע ועל תהליך קליטת המידע ועיבודו. למדנו שהתהליך 

ידע קודם ובצורה מאורגנת ולבסוף י מתחיל בקליטת החומר בעזרת החושים, מאוחסן בזיכרון על פ

שלב וכן למדתם כלים שיוכלו לשמש אתכם אנו שולפים אותו. למדנו מה הקושי שיכול להיות בכל 

 ."לתהליך עיבוד מידע יעיל יותר

 

 : סיכום המפגש. 52מס' נספח  

 "כעת סכמו במילים שלכם". 
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 4זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 

: במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגשים הקבוצתיים הקודמים למורה

 מידה.  בנושא סגנון ל

 למורה: בתחילת המפגש, יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.      

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

 הוא: תהליך קליטת המידע ועיבודו". של היום"נושא המפגש 

"במפגש הקודם למדנו על תהליך הקליטה של מידע ועיבודו, האם אתם זוכרים את השלבים 

 "הליך? האם אתם זוכרים כל שלב?בת

: מומלץ לדבר על שלושת השלבים של קליטה, אחסון ושליפה שוב, להזכיר מה תפקידו של למורה

דרכים לשיפור כל שלב )כל המידע מופיע במפגש מהם כל שלב, מה הקשיים שיכולים להיות ו

 הכיתתי(.

 השלבים של התהליך". "כעת ניקח חומר שלמדתם השבוע וננסה להבין אותו על פי שלושת

 : מכיוון שהקבוצה קטנה, יש לנסות  ולתרגל את השלבים השונים על חומר הלימוד: למורה

של מידע ע"י החושים השונים )להשמיע, להראות, לתת למשש, להציג( ולראות כיצד  קליטה א.

ריעים לסייע להם להבין מה הגורמים המפבנוסף, המידע נקלט, האם היה קושי בקליטה ומדוע. 

 .להם וכיצד לחבר את המידע החדש לידע קודם )כפי שעושים הטרמה(

תלמיד. לכל יש לתרגל את כל מיומנויות האחסון ולבדוק איזו דרך נוחה יותר  - אחסון של מידע ב.

להדגים ארגון של חומר על ידי העברתו לטבלה, לתרשים או לכתיבה במילים שלהם, בנוסף, יש 

 דם ובבניית סרט או הצגה לחומר הנלמד. להדגים שימוש במידע קו

הבין ממה הקושי נובע. חשוב לתרגל נסות לאם יש קשיים ל .לתרגל עם התלמידים שליפה - שליפהג. 

את הדרכים השונות המסייעות לשליפה יעילה יותר למשל: שימוש במילות מפתח, ראשי תיבות, 

 מרקור בצבעים, בניית סיפור על חומר הלימוד. 

 

 , כעת נעשה סבב וכל אחר יאמר מה הוא למד במפגש זה". "לסיכום
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 5זיהוי סגנון למידה | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. ודד עם הלמידה. מתמ

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

  סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי. 

 .הצגה של סגנונות הלמידה השונים: חזותי שמיעתי ותנועתי 

 ידע.שילוב הסגנונות בתהליך עיבוד המ 

 סיכום המפגש. 

 

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם שמתם לב כיצד אתם קולטים מידע? האם יש לכם קושי 

השתמש באחד מהשלבים? בקליטת המידע, העיבוד שלו או השליפה? האם ניסיתם ל

  באסטרטגיות אשר תשפרנה את תהליך קליטת המידע שלכם? 

"נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא: הסגנונות השונים לקליטת מידע: חזותי, שמיעתי או 

 תנועתי".

מומלץ לצייר "במפגש הקודם דיברנו על השלבים בקליטת ועיבוד מידע, מי זוכר מהם השלבים? 

"האם אתם זוכרים אילו כלים למדנו בכל  שליפה שוב על הלוח. < אחסון < את התרשים של קליטה

  .לעשות חזרה על הכלים "אחד מהשלבים?

באילו דרכים ניתן לדעתכם ללמוד? מה יכול להיות שונה  היום נדבר על סגנונות הלמידה שלנו."

מתוך השיתוף של התלמידים בדרכים השונות, המורה  תסביר  הלמידה? מתלמיד לתלמיד בדרך

 תסכם את הסגנונות השונים: ו
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קריטריון/ 

 סגנון

סגנון 

למידה 

 שמיעתי

סגנון 

למידה 

 תנועתי

סגנון למידה 

 חזותי

קליטה 

)בעזרת 

 חושים(

בעזרת חוש המישוש  בעזרת חוש השמיעה

 או בעזרת תנועה

 בעזרת חוש הראייה

ע"י הקשבה למורה,  אחסון

לחבר, לאמא או 

 להקלטה.

ע"י הליכה, כתיבה, 

ת הצגה, היעזרות הכנ

בחפצים בסביבה כדי 

לזכור, מרקור, יצירת 

מסלול, כתיבת 

 מיפויים ועוד.

קריאה או יצירה של 

תרשימים, טבלאות, ציורים 

ותמונות, מרקור מילות 

מפתח, שימוש בצבעים שונים 

 ועוד. 

כדי לשלוף את המידע  שליפה

יש להתמקד ולהיזכר 

מה שמעתם, לדבר אל 

עצמכם בקול ולשאול 

 שאלות שתסייענה.

כדי לשלוף את המידע 

יש להיזכר היכן 

הייתם כשלמדתם, על 

מה הסתכלתם, באילו 

חפצים נגעתם, מה 

כתבתם, מה 

 .מרקרתם

כדי לשלוף את המידע היזכרו 

בתמונות, בטבלאות, 

בתרשימים, במילים 

שכתבתם, במידע שהיה 

 .ממורקר, בראשי תיבות ועוד

מה מסייע 

לאחסון 

 ושליפה

את להקליט  הקראה,

 ם קוראים.כעצמ

לעקוב עם האצבע 

בקריאה, ליצור 

טבלאות וגרפים, 

לכתוב סיכומים, 

לכתוב על החול, ללכת 

בחדר, ליצור מסלול 

 ועוד.

לכתוב בשיעור, למרקר, 

לצייר, להביט על תמונות, 

ללמוד מטבלאות, תרשימים 

 ומיפויים ועוד.

 

ין אותו על הלוח ותציג אותו חזותית המורה תקריא סיפור, תקר - אופציה א' לפעילות

"למי ההקראה עזרה? למי ההקרנה על הלוח עזרה ולמי ההצגה של  ובסוף תיערך הצבעה בכיתה

הדברים עזרה? אם כך ניתן לראות שתלמידים שונים היו זקוקים לדרכים שונות כדי לקלוט את 

 הסיפור".

טרכו לבחור אם לכתוב המורה תקריא סיפור והתלמידים יצ -אופציה ב' לפעילות 

"כיצד הצלחתם לזכור את הסיפור בצורה הטובה ביותר?  אותו, לספר אותו בעל פה או להציג אותו.

האם כאשר כתבתם? כאשר סיפרתם אותו או כאשר הסברתם אותו בעל פה? ניתן לראות גם כאן 
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ף את המידע. שהדרך שבה כל אחד זוכר שונה בשל השונות בינינו ולכל תלמיד דרך מועדפת לשלו

 אין דרך טובה או לא טובה, לכל אדם יש דרך אשר יעילה יותר עבורו". 

"האם כעת, לאחר שהצגנו את הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו, כל אחד הבין באיזו דרך 

כדאי לו להשתמש כדי לקלוט את המידע, באיזו דרך לאחסן אותו ובאיזו דרך לשלוף אותו?   תמיד 

 לנסות גם דרכים נוספות ולהשתפר בדרכים השונות".אפשר ומומלץ 

דרכים השונות בהן כל אחד ב"לסיכום, דיברנו היום על סגנון הלמידה שלנו, על השונות בנינו 

 . "מעדיף לקלוט את המידע, לאחסן אותו ולשלוף אותו

 : סיכום המפגש. 52נספח מס'   

 "כעת סכמו את המפגש במילים שלכם". 
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 5זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 

: במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגשים הקבוצתיים הקודמים למורה

 בנושא סגנון למידה.  

 למורה: בתחילת המפגש, יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.       

  : אסטרטגיות לויסות רגשי 22נספח מס'  

 "מפגש שעליו נדבר הוא:  הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו"נושא ה

"במפגש הקודם למדנו על זיהוי סגנון הלמידה שלנו על פי הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו. 

לו סגנונות ימאחסנים אותו ושולפים אותו? א ,האם הבחנתם בדרכים לפיהן אתם קולטים מידע

  "?יועיבוד מידע באופן שמיעתי, חזותי או תנועת הקליטאתם זוכרים? האם יש לכם עדיפות ל

  לאפשר לתלמידים לשתף.

: להזכיר בקצרה את הסגנונות השונים ולאפשר לכל תלמיד לשתף בסגנון שלו. ניתן להיעזר למורה

 בטבלת הסגנונות מהמפגש הכיתתי. 

 : כרטיסיות לשיתוף וסיכום ההיבטים השונים. 58מס' נספח  

 כל אחד יבחר שתי כרטיסיות שנכונות לגביו ויסביר מדוע הן נכונות לגביו"." סבב ראשון:

 "כל אחד ירים כרטיסיה שהוא היה רוצה שהיא תהיה נכונה לגביו". סבב שני:

: יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף ולסייע למי שלא מצליח לזהות את ההיבטים השונים למורה

 בסגנון הלמידה שלו.

 .אחד יאמר דבר חדש שהוא למד היום""כעת נעשה סבב וכל  
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 6זיהוי סגנון למידה | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי , יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסףמתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 סדר המפגש: 

 תרגול ויסות רגשי. 

 שלבים בזיהוי סגנון למידה. 

 שאלון סגנון למידה. 

 הכנת כרטיסיה אישית של סגנון הלמידה שלי. 

 סיכום המפגש. 

 

 : יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.למורה

 : אסטרטגיות לויסות רגשי. 22 נספח מס'  

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם שמתם לב לקצב התגובה שלכם? לקצב הקריאה 

והכתיבה? האם שמתם לב לדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו? האם אתם קולטים מידע 

 לאפשר לתלמידים לשתף.שמיעתי או תנועתי?"  באופן יותר חזותי?

 "נושא המפגש שעליו נדבר הוא סיכום סגנון הלמידה שלנו"

"במפגשים האחרונים למדנו את כל הגורמים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו, הגורמים 

הסביבתיים )אור, רעש, מיקום וטמפרטורה(, הגורמים החברתיים )האם נוח לי ללמוד לבד, 

או עם חבר(, הגורמים הרגשיים )מוטיבציה( ואת הדרכים לקליטת מידע ועיבודו )קצב בקבוצה 

ותנועתי(. כדי שנוכל להבין מהן הדרכים הטובות ביותר  חזותי, שמיעתי: הלמידה ואופן הלמידה

ללמידה עבורנו ולא נבזבז זמן למידה שבו אנחנו לא מרוכזים מספיק, אני רוצה שנכיר את השלבים 

 נון הלמידה שלנו".לזיהוי סג

 חשוב להסביר ולכתוב על הלוח: 

  שלבי עבודה לזיהוי סגנון למידה:"

: לזהות את ההיבטים הסביבתיים הנוחים לי ביותר זיהוי ההיבטים הסביבתיים - 1שלב 

 ללמידה: השעה, המקום, האור, הטמפרטורה והשקט שאני זקוק להם כדי להתרכז.
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: להבין האם אני מעדיף ללמוד לבד, עם חבר, עם מבוגר או זיהוי ההיבטים החברתיים - 2שלב 

 עם קבוצת תלמידים.

כמה מוטיבציה יש לי ללמידה? כמה  - : להגדיר את המוטיבציהזיהוי מידת המוטיבציה - 3 שלב

 ?בחירות אני יכול לעשות כדי לעלות את המוטיבציה

לי ונוח לי ובמידה ולא, להבין : להבין האם קצב העבודה שלי מתאים זיהוי קצב עבודה - 4שלב 

 האם אני רוצה להגביר את הקצב או להאט על פי הדרכים שהוצעו.

: להבין מהן הדרכים הכי טובות לי ללמידה. האם זיהוי הדרכים לקליטת מידע ועיבודו - 5שלב 

בסגנון החזותי לפיו אני צריך לראות את החומר, האם בסגנון השמיעתי לפיו אני צריך לשמוע את 

  החומר או בסגנון התנועתי לפיו אני צריך לכתוב, לצייר או לנוע בזמן למידה.

אני מצליח  . האם: לבדוק האם לאחר הבחירות שעשיתי הלמידה שלי יעילהבקרה - 6שלב 

להתרכז, לזכור את החומר לקראת המבחנים ולהבינו. במידה ולא, חשוב לעשות שינוי בסגנון 

  טים השונים ושוב לעשות בדיקה".הלמידה, כלומר לשנות את ההיב

"לפני שנתנסה בשלבים, כל אחד ימלא שאלון שיוכל לעזור לו לסכם מה הכי יעיל עבורו ולזהות 

 את סגנון הלמידה שלו". 

 שאלון סגנון למידה.: 59נספח מס'  

 נכון יותר עבורכם" הוא "בחרו בכל שורה איזה מבין המשפטים 

 

 ך דיון ואף הצבעה לגבי התשובות שהתלמידים השיבו. : לאחר כל שאלה יש לערולמורה

  כרטיסיית סגנון למידה. :60נספח מס'  

"כעת בחרו בכרטיסיה את המשפט הנכון ביותר בכל שורה וסמנו אותו במרקר. את הכרטיסייה 

 הציגו להורים ולמורות השונות כדי שידעו איך נוח לכם יותר ללמוד".

יה של סגנון הלמידה תישמר אצל התלמיד והוא יוכל להציגה : חשוב להקפיד שהכרטיסילמורה

במידת הצורך. חשוב ליידע מורים נוספים שמלמדים בכיתה איך רוב התלמידים מעדיפים ללמוד 

ולחפש דרכים נוספות ללמד כדי שתתאמנה לסגנון של רוב התלמידים. בנוסף, חשוב בזמן הלמידה 

מתאימה ולבצע כל תקופה את השלבים לזיהוי סגנון יא המידה לליידע את התלמידים לאיזה סגנון 

 למידה למקרה שהשתנו.

"לאחר שעניתם על השאלון וסימנתם בכרטיסיה שלכם, הביטו על הלוח ועבדו לפי השלבים כדי 

 .להגדיר את סגנון הלמידה שלכם"

גנון לסיכום, היום אנחנו מסיימים את המפגשים שלנו בנושא זיהוי סגנון למידה. למדנו שס"

הלמידה שלנו תלוי בהיבטים שונים של סביבה, חברה, רגשות ודרכי למידה. מתוך המפגשים כל 

 אחד זיהה איך הכי נכון לו ללמוד וכמובן שהוא יכול לשנות בהמשך את סגנונו.

כעת כל אחד יסכם את המפגש על פי סגנון הלמידה שלו )חזותי יוכל לכתוב או לצייר, שמיעתי 

 תי יוכל להציג(".יוכל לשתף ותנוע
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 6זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם הבנתם מהמפגשים על סגנון הלמידה כיצד לזהות את 

 הסגנון שלכם? האם זה עוזר לכם? במה?" 

 הוא סיכום סגנון הלמידה שלנו" היום "נושא המפגש שעליו נדבר

ה אחרונה וסיכום של הדברים, אך הוא יבנה על פי שיקול מפגש זה מומלץ כדי לבצע חזר למורה:

דעתך ועל פי הקשיים שעלו בכיתה. מומלץ לחזור על השלבים בזיהוי סגנון הלמידה תוך כדי כתיבה 

של השלבים ע"י התלמידים. כדאי לעבור שוב על השאלון ולבדוק את הכרטיסייה שהתלמידים 

יים את ההבדלים בהיבטים השונים לזיהוי סגנון יצרו. כמו כן, ניתן לתרגל בהרכבים הקבוצת

 למידה. 
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 של תכנית א.י.ל  ארבע מטרות מרכזיות:סיום לשלב ה

 סיכום אינטגרטיבי וחזרה על אסטרטגיות ומיומנויות א.י.ל שנלמדו בתכנית. .1
 חזרה ורפלקציה על תהליך הצבת מטרות אישיות. .2
 ב סיום התכנית.דיון ברגשות ובתחושות סבי .3
 חשיבה וזיהוי של מקרים עתידיים בהם ניתן ליישם את אסטרטגיות א.י.ל. .4

 מפגשים כיתתיים. 4-3: משך השלב

 :נושאים

 יישום א.י.ל במטלת שפה -
 סיכום תכנית א.י.ל -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . שלב הסיום3
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א.י.ל  מיומנויותיישום 
 במטלת שפה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   שיעורים כיתתיים. 2-1 :נושא משך

  :מטרת הנושא

 ומנויות של א.י.ל.חזרה על הנושאים והמי .1

פיתוח יכולת התלמיד ליישם באופן פעיל את המיומנויות השונות שרכש, במסגרת  .2

 מטלות בתחום השפה.
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 תקציר נושא למורה   

. המורה תחזור עם התלמידים על הנושאים  בסיכום תכנית א.י.לנושא זה עוסק 

ב  שנלמדו במהלך התכנית באמצעות התייחסות לשלבים בתהליך הלמידה: של

ההכנה, שלב הביצוע ושלב המשוב. בכל שלב תהיה התייחסות למיומנויות  

ולאסטרטגיות שנרכשו במהלך התכנית. היחידה מבוססת על יישום השלבים  

 והמיומנויות על מטלת למידה בתחום השפה.  
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 מנויות א.י.ל במטלת שפהיישום מיו

: יחידת הסיכום מאופיינת בחזרה על המיומנויות השונות שנלמדו לאורך התכנית, תוך למורה

בהתאם לרמת הכיתה.  יש להכין מראש טקסט בתחום הבנת הנקראיישומן  על מטלת שפה. לכן, 

בים: מחולק לשלושה של הנושאהטקסט יהווה את המשימה שעל בסיסה ייושמו המיומנויות. 

הכנה, ביצוע ומשוב. עבור כל חלק נבנה מחוון למורה. המחוון מפרט כל מיומנות בהתאם לשלב בו 

היא נדרשת. במקביל למחוון המורה, כל תלמיד יקבל 'דף הנחיה לתלמיד', אשר מסכם בקצרה 

 ובאופן חזותי וצבעוני את השלבים השונים בדרך לביצוע המטלה. 

מה של התלמידים בהבנת הנקרא, ניתן להכין שניים או שלושה במידה וישנו הבדל משמעותי בר

טקסטים ברמות שונות ולכתוב שם על כל טקסט בזמן החלוקה. המטרה היא  ללמוד את השלבים 

ואם ישנו ילד שלא מצליח לקרוא את הטקסט בשל רמת קריאה נמוכה, הוא לא יוכל ליישם את 

 השלבים. 

, לכן מומלץ להעבירה במפגש כפול )שעה וחצי(. כמו כן, ישנה חשיבות בהעברה רצופה של הנושא

אנו מאמינים כי ככל שהתלמידים יתרגלו פעמים רבות יותר את העבודה באופן המוצג, כך יוכלו 

להשתמש באופן מיטיבי יותר ב'דף ההנחיה'. בהתאם, מומלץ לחזור על המפגש הנוכחי מספר 

 עות השונים.  רבי מלל במקצו םפעמים בתקופה זו וכן בשיעורי

  סדר המפגש:  

 הסבר נושא הסיכום. 

 בשלב ההכנה. –עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד'   

 בשלב הביצוע. –עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד'  

 בשלב המשוב. –עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד'  

 

נלמד כיצד המיומנויות השונות "היום נתחיל את סיכום מפגשי א.י.ל. במפגשים הקרובים נסכם ו

שרכשתם בתכנית יכולות לעזור לכם להתמודד טוב יותר עם מטלות שאתם מקבלים לביצוע 

 בית. בבכיתה או 

 מתכונניםבמיומנויות ובכלים שלמדתם במפגשי א.י.ל אפשר להשתמש כבר בשלב בו אתם 

אפשר להשתמש בהם,  ללמידה, למשל כשמכינים את שולחן העבודה לקראת הכנת שיעורי הבית.

ואפשר להשתמש במיומנויות ובכלים לאחר הלמידה כדי להבין מה  הלמידה עצמהכמובן, בעת 

 עשינו טוב ומה ניתן לשפר לפעם הבאה.  

  : תרשים זרימה של מבנה הנושא 61 מס' נספח 

 לבים. "אנו נעבור על כל אחד מהשלבים ונבדוק אילו מיומנויות יכולות לסייע לנו בכל אחד מהש

 באיזה שלב אנו מתחילים?"
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"השלבים אינם קשורים רק ללמידה אלא יכולים להיות יעילים גם עבור תחומים נוספים. האם 

לעודד לטווח רחב של  אתם יכולים לחשוב על עוד תחום בו נדרשת הכנה מוקדמת לפני הביצוע?"

 וע וכו'(. תחומים )ארגון אירוע, חוג, יצירה, יציאה ביום גשום, יציאה לקולנ

"שלב ההכנה חשוב עבור הרבה מאד מפעולות היומיום שלנו וכך גם עבור הלמידה. במפגש הנוכחי 

אחלק לכיתה דף משימה בהבנת הנקרא. תחילה נעבור ביחד על המיומנויות שיסייעו לנו בשלב 

 ההכנה."  

 מחוון למורה.:  62 מס' נספח  

 :דך הנחיה לתלמיד. 63נספח מס'  

מחולק לשלבים והוא מהווה את הבסיס לחיבור המיומנות  62המופיע בנספח מס' מחוון : הלמורה

לשלב הרלוונטי בו הכיתה עובדת. המורה תעבור נושא אחר נושא עם הכיתה ותנחה אותם לעבודה 

'דף הנחיה : 63נספח מס' שיטתית תוך התייחסות למיומנות הרלוונטית. במקביל הילדים יעבדו עם 

 יג את הצעדים בדרך לביצוע המטלה על כל שלביה. המצ–לתלמיד' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לשים לב בשלב ההכנה לתלמידים אשר:

בארגון הציוד והסביבה מתקשים בהתארגנות )לא הביאו את הציוד הדרוש, איטיים  .1

 הלימודית, זקוקים לכרטיסי ניווט לצורך עבודה(.

 מתקשים בתהליך התכנון )הצבת מטרות, ניהול ותכנון הזמן(. .2

מתקשים בויסות הרגשי )נראים מוצפים יותר בתחילת המשימה, מתוסכלים או לחוצים,  .3

 ילדים שעצם המחשבה על המשימה מעוררת בהם מתח(.

 או קשיים בתחום השפתי. ילדים בעלי לקויות .4

 

חשוב ששלב ההכנה על כל חלקיו יהיה ברור ומיושם על ידי התלמידים. רצוי לעודדם להמשיך 

ולתרגל בבית הכנה למשימות שונות בעיקר את התלמידים שנראו כמתקשים באחד מהחלקים. 

את  ניתן לסייע להם בשעה פרטנית בכתיבת כרטיס ניווט לשלב ההכנה. בנוסף, חשוב לשתף

 ההורים בצורך בתרגול וביישום גם בבית.
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      שלב ההכנה                             

 מה אני צריך לעשות? מיומנות 

 א

 י

 ר

 ג

 ו

 ן

 הסביבה החיצונית:
בחינת שולחן העבודה, 

 הסביבה והציוד. 
 

 ?האם השולחן פנוי מגירויים 
 וש? האם הבאתי מהבית את הציוד הדר 
 ?איזה ציוד אני צריך להוציא 

 מחברת         כלי כתיבה                                             
 מרקר            מחק                                                   

 
 לנשום עמוק ולהירגע.  הסביבה הפנימית:

  .ליצור דף ניווט שיסייע בהבניית שלבי העבודה 
 

 ת

 כ

 נ

 ו

 ן

מהו סדר הפעולות 
 במשימה?

מהי המטרה שאני מציב 
 לעצמי?

 .לתכנן כיצד אני עומד לפעול ומהי המטרה שלי במטלה זו 
   לעודד את התלמידים לחשוב באופן מסודר ושיטתי על 

 תהליך הקריאה: סימון רעיונות חשובים, קריאת כל 
 השאלות ולאחר מכן מענה עליהן.

 ציון אני שואף במטלה זו? במטלה עם ציון: לאיזה 
 כמה זמן יש לי לצורך ביצוע המטלה?  תכנון וניהול זמן 

  ?איך אני מחלק את הזמן 
  ?איזה חלק יקח לי הכי הרבה זמן 
  ?כמה זמן אשקיע בקריאה 
 ?כמה זמן אשקיע במענה על שאלות 

 סגנון

 ל

 מ

 י

 ד

 ה

לעודד את התלמידים לבחון 
את הדרך המתאימה 

לצורך  לביצוע המשימה.
התרגול, כדאי לסייע 

לילדים בבחינת האפשרויות 
 לעבודה. 

 ?כיצד אני מעדיף לבצע את המשימה: לבד, בזוג  או בקבוצה 
  בפינת הכיתה, בפינת  -האם אצליח להתרכז במקום שקט יותר

 הלמידה במסדרון?
 ?האם אני זקוק לסביבה יותר מוארת 
 ך לבקש עזרה האם לצורך יצירת תנאים מיטביים עבורי אני צרי

בנספח (? )שלבי סנגור העצמי מופיעים סנגור עצמיממורה או חבר )
 (.'ד 8

 ויסות

 ר

 ג

 ש

 י

חשוב  טרם ביצוע המטלה
לאפשר לילדים לבחון את 

עולמם הרגשי. האם הם 
פנויים לבצע את המטלה? 

האם יש משהו שמטריד 
אותם מהשיעור הקודם/ 

הפסקה? האם המטלה 
 יוצרת מתח ולחץ?

 גשות אני מרגיש עכשיו ? תסכול, שמחה, עצב, כעס, אי אילו ר
 שקט, לחץ, ציפייה, התרגשות סקרנות.

  חזק(?  – 10חלש, -1) 1-10מהי העוצמה שלהם בסולם של 
  ?האם אני זקוק לסיוע בויסות הרגשי?האם אני זקוק להרפיה 
  כיווץ שרירים?10איזו הרפיה עדיפה לי: נשימות, לספור עד , 
 ר /מורה יכולה לסייע לי לווסת את הרגשות?האם פנייה לחב 

 ב

 י

 נ

 א

 י

 ש

 י

התייחסות לדמויות בכיתה 
שיכולות לסייע ותכנון 

 הפנייה אליהן.
 

ניתן להציע לילדים 
שזקוקים להקראה לשבת 

ליד חבר שיכול להקריא 
 להם. 

 ?האם אני יודע איזה סוג עזרה מחבר/מורה אני זקוק 
  ם בכיתה שיוכלו לסייע לי אם ילדי 3-2האם אני יכול לחשוב על

 אצטרך עזרה?
  האם אני צריך להסביר את עצמי למורה או חברים בעזרת המודל

 של הסנגור העצמי?
 

 

כעת, לאחר שהתארגנו, תכננו, חשבנו על הרגשות שלנו לפני המשימה, התלבטנו מהו סגנון 

ה, אנו יכולים להמשיך המועדף על כל אחד מאיתנו והתייחסנו גם לסביבה ולחברים בכית הלמידה

 לשלב הבא.   
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 תרשים זרימה של מבנה הנושא.: 61נספח מס' מציגים שוב לכיתה את  

עוברים לביצוע. מיד נראה כי המיומנויות  לאחר שהכנו את כל מה שאנו צריכים למשימה, אנו"

ששימשו אותנו בשלב ההכנה ישמשו אותנו גם בשלב הביצוע. כך, למשל, הכרות עם סגנון 

הלמידה שלנו תאפשר לנו לבחור טוב יותר באיזה חוש להשתמש על מנת לקלוט את המידע 

הביצוע שאנחנו לא  מהטקסט באופן טוב יותר, הויסות הרגשי יסייע בכל פעם שנרגיש תוך כדי

 מרוכזים מספיק או לא פנויים וכך הלאה.  

: יש לעבור על המשך המחוון בדומה לאופן בו למורה. כעת נחזור למטלה שלנו ונתחיל בביצוע"

 הועבר שלב ההכנה. 

 

 .תרשים זרימה של מבנה הנושא: 61נספח מס' מציגים שוב לכיתה את  

      שלב הביצוע                      

 מה אני צריך לעשות? מיומנות 
סגנו

 ן
 
 ל
 מ
 י
 ד
 ה

 

יישום העדיפות האישית של דרך 
 הקריאה/למידה במטלה עצמה.

סות גם למצב תוך מתן עידוד להתייח
הנוכחי של התלמידים: אם המשימה היא 

בתחילת יום והם מרוכזים או בסוף יום 
 והם עייפים.

 ?מה יסייע לי להבין טוב יותר את הטקסט 
 אם יקריאו לי אותו, אם אקרא בקול רם,
 אם אני אקרא ואסמן משפטים חשובים, 

 אם אני אקרא ואצור תרשים. 
 

 ,כעת כיצד עדיף לי לענות על השאלות? מהקלות  לאחר שעברתי על השאלות ברפרוף
 לקשות או ההפך?

 

 א
 י
 ר
 ג
 ו
 ן

 ארגון מידע
 
 
 
 

 .סימון משפטי מפתח 
  .ארגון המידע בטבלה 
  .תרשים או סיכום 
  .שימוש בכרטיסי הניווט 

 
 

 
ויסו

 ת
 
 ר
 ג
 ש
 י

בדיקת הויסות חוזרת תוך כדי ביצוע 
 המשימה.

ורך יתכן כי המשימה עוררה מתחים ויש צ
לחזור ולעשות הרפיה. חשוב להפנות את 

תשומת הילדים לתחושות שלהם לפני 
 המשימה ובמהלכה.

  .אילו רגשות אני מרגיש עכשיו ? תסכול, שמחה, עצב, כעס, אי שקט, לחץ, רוגע 
  חזק(? – 10חלש, -1) 10-1מהי העוצמה שלהם בסולם של 
 ?האם הרגשות והעוצמות שונים מאילו שהיו לפני המשימה 
 ?האם הטקסט העלה בי רגשות? הזכיר לי משהו שמח או מעצבן 
 ?מה עוזר לי לווסת את הרגשות שלי 
 ?האם אני יכול לפנות לחבר/מורה בכדי שיסייע לי לווסת את הרגשות 

 ב
 י
 נ
 א
 י
 ש
 י

התייחסות לדמויות בכיתה שיכולות 
 לסייע. 

תוך תרגול סנגור עצמי ולקיחת 
 פרספקטיבה. 

 יוע? האם ניתן להשתמש במודל הסנגור העצמי? האם אני זקוק לס 
  איזו עזרה אני יכול לבקש? שיקריאו לי? שיעזרו לי להסביר את עצמי? שירגיעו

 אותי?
  אם נתקלתי בתגובה שלא ציפיתי לה מחברי או מהמורה )כמו סירוב(, האם אני יכול

 להבין גם את נקודת מבטו של האחר?
 ?אם יפנו אלי שאסייע איך אני אגיב  

 פ
 י
 ק
 ו
 ח

 תהליכי הפיקוח 
 יהיו שזורים לאורך ביצוע המטלה.

  ?האם אני מתבונן בשעון ובודק שאני עומד בזמנים שקבעתי לעצמי 
  ?האם קראתי את התשובות שכתבתי? האם התשובות נכונות 
 ?האם אני עובד עפ"י השלבים של כרטיס הניווט 
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, נבצע משוב על מה שעשינו. כלומר, נבדוק האם כל "כעת, לאחר שסיימנו את ביצוע המשימה

הפעולות שעשינו כדי להתכונן למשימה וכדי לבצע אותה אכן סייעו לנו, ונבדוק אם יש צורך לשנות 

משהו בשלבים שעשינו. כדי לעשות זאת, נבדוק כיצד נעזרנו בכל המיומנויות שלמדנו במפגשי 

 ? האם הצלחנו לבקש עזרה?א.י.ל. למשל, האם תכננו היטב את הזמן שלנו

 " :נויות ונבדוק כיצד השתמשנו בהןכעת נעבור על כל המיומ

 תרשים זרימה של מבנה הנושא.: 61נספח מס' מציגים שוב לכיתה את  

: יש לעבור על המשך המחוון בדומה לאופן בו הועברו שלבי ההכנה והביצוע. חשוב לדון עם למורה 

י דברים במה שלא סייע, ולחשוב במונחים של שימור ושינו התלמידים גם במה שסייע להם וגם

 שסייעו ודברים שלא עבדו.

 

     שלב המשוב                     
 מה אני צריך לעשות? מיומנות 
 א
 ר
 ג
 ו
 ן

 

  ארגון מידע
 
 
 
 

 ?האם דף הניווט והאופן בו ארגנתי את המידע היה יעיל עבורי 
 ?האם ביצעתי את כל השלבים 
 ע?ני צריך לשנות לפעם הבאה את אסטרטגיית ארגון המידהאם א 

 ת
 כ
 נ
 ו
 ן

 תכנון זמן
שלבי  -תכנון אופן העבודה

 הביצוע. 

 ?האם חילקתי היטב את הזמן שלי 
  ?האם עמדתי בזמנים 
  אם לא, כמה זמן עוד היה חסר לי? כמה דקות או חצי שעה? כך

 אפשר לאתר ולהבין מי הילדים שזקוקים לתוספת זמן.
 חלמתי ולא הייתי  -י הסיבה שבגללה לא הספיק לי הזמןמה

מרוכז? לקח לי זמן לקרוא/לכתוב/לחשוב? לקח לי זמן לבצע בקרה 
 עצמית?

  האם עבדתי עפ"י סדר הפעולות שתכננתי? האם זה סייע לי? האם
 נדרש שינוי?

 סגנון
 ל
 מ
 י
 ד
 ה

התייחסות להתאמת 
הבחירות לסגנון הלמידה 

 המיטבי של כל ילד.

 אם עבדתי בתנאים הטובים ביותר עבורי )שקט, אור, הרכב(? מה ה
 הכי עזר או התאים לי? 

 ?מה אני צריך לשנות? האם השינוי אפשרי בכיתה 

 ויסות
 
 ר
 י
 ג
 ש
 י

הרגשות לעיתים משתנים 
לאחר עבודה עם טקסט 

בקרב התלמידים, ויכולים 
להתעורר רגשות של כעס על 
חוסר הצלחה, אכזבה מחבר 

, או שמחה וגאווה שלא עזר
 על הצלחה.

 

  ,אילו רגשות אני מרגיש עכשיו לאחר שהסתיימה המשימה? תסכול
 שמחה, עצב, כעס, אי שקט, לחץ,  הקלה, אכזבה?

  חזק(? – 10חלש, -1) 10-1מהי העוצמה שלהם בסולם של 
  האם הרגשות והעוצמות שונים מאילו שהיו לפני או במהלך

 המשימה?
  שלילית, לברר מה יעזור בפעם הבאה אם החוויה הרגשית היא

 לחוש אחרת?
לכל מגוון הרגשות. במקרים בהם עולה צורך או  חשוב להיות רגישים

 מוצפות אצל אחד מהתלמדים להזמין לשיחה אישית לאחר השיעור.
 ב
 י
 נ
 א
 י

    ?במי בחרתי להעזר 
 ?האם האופן בו בקשתי עזרה היה יעיל 
  לעזרה? או כשקבלתי סירוב האם ידעתי להתמודד כשפנו אלי

 לעזור לי?
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שבמפגש הזה יישמנו את "המפגש היום היה ארוך יותר ממפגשי א.י.ל בדרך כלל מכיוון  : סיכום

מה שלמדנו לאורך כל התכנית. כך בעצם, יכולתם להתנסות בשימוש בכל המיומנויות והכלים  כל

בעת ההכנה, הביצוע והמשוב. יכולתם גם לראות שכמעט כל מיומנות ניתנת  - בזמן למידה

ון המידע לשימוש בכל שלב של הלמידה. למשל, ארגון: ארגון שולחן העבודה לקראת למידה, ארג

שקראתם במשימה ובדיקת אופני הארגון השונים בשלב המשוב. כך גם יכולתם להתנסות בזמן 

  .אמת ובמטלה בשיעור בכל מה שלמדתם"

"מי רוצה לשתף ממה הוא הכי נהנה במפגש? מה אתם הכי זוכרים מהמפגש? מה היה הכי קשה 

 במפגש?"

איתה נפתחה השנה. כל ילד יצייר את כף : סיכום המפגש יעשה דרך 'פעילות כף הרגל', למורה

רגלו על גבי דף, יגזור בהתאם ויכתוב עם מה הוא יוצא ממפגשי א.י.ל השנה )אילו כלים סייעו לו, 

 נושאים, מיומנויות, מה חשוב ורלוונטי וכו'(.

 לאחר מכן מבקשים מהילדים להשוות עם כף הרגל שיצרו בתחילת השנה. 

"כעת אתם מתבקשים להניח , צבעוני או לבן.   A4דף  :  יש לחלק לכל ילדלמורה  

על הדף. כלומר,  שלכם צור עם כלי כתיבה את קווי המתאר של הרגליאת כף הרגל שלכם על הדף ול

 .להקיף עם העיפרון את כף רגלכם"

 "לאחר שסיימתם לצייר, הרימו את הדף וגיזרו את כף רגלכם בהתאם לקווים שסימנתם".  

ימו להכין את דוגמת הרגל, אבקש מכם לכתוב בפנים, אילו כלים ושיטות "לאחר שכולם סי

 .במפגשי א.י.ל לאורך כל התכנית, סייעו והתאימו לכם ביותר" בהם שלמדנו והתנסנו

 בסיום הפעילות, ניתן להציע לילדים לקשט את כף הרגל שיצרו. 

יא אותה מהמחברת "זוכרים שבתחילת השנה עשינו את אותה היצירה, כעת אבקש מכם להוצ

אפשר לדבר גם על הגדילה הפיזית  למורה:". ונשווה עם אילו כלים כל אחד נכנס ועם אילו הוא יוצא

 ולקשור לצמיחה גם בתחום הלימודי, בכלים, בידע, בשיטות העומדות לרשותנו בתהליך הלמידה.  

 

 ש
 י

  האם בפעם הבאה אפנה לעזרה לאותם ילדים או אפנה למישהו
 אחר?

  נגיד האם עזרתי למישהו? האם היה נעים לעזור לו? האם הוא
 העריך את העזרה?

 פיקוח
 
 ו
 ב
 ק
 ר
 ה

בשלב הבקרה יש לעבור עם 
התלמידים על הטקסט, 

לבדוק אותו ולאפשר להם 
ובה נכונה לסמן לעצמם תש

או לא ואף לתת לעצמם 
ציון. יש לבדוק את: משפטי 

המפתח שבחרו, הדרך בה 
סיכמו את הטקסט )ניתן 
להציג בפניהם את הדרך 

המועדפת(, ניסוח, שגיאות 
כתיב, שאלות איתור פרטים 

 מול הסקת מסקנות וכו. 

  ? האם עמדתי במשימה 
 ?האם עשיתי אותה בדרך הכי טובה שיכולתי 
  מרוכז או שלא כל כך? האם הייתי 
 ?האם הדרך בה פעלתי להשיג את המטרה היתה טובה עבורי 
 ?מהם הדברים שקידמו אותי במשימה והיו יעילים עבורי 
 ?מהם הדברים שצריך לשנות או לשפר לפעם הבאה 
 ?איזה ציון אני אקבל במשימה 
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 תכנית א.י.לכום סי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מפגשים כיתתיים  2-1 :נושא משך

 מטרות הנושא: 

 הדגשת הקשרים ההדדיים בין קודקודי משולש א.י.ל   .1

 התלמידים על התהליך ועל ההישגים במהלך תכנית א.י.ל. רפלקציה של .2

 עיבוד הרגשות והתחושות סביב סיום התכנית. .3
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  1 מפגש|  תכנית א.י.לסיכום 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי , יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסףמתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 פתיחה והסבר על מטרת יחידת הסיכום במפגשי א.י.ל.  

 ש א.י.ל וחיבור להתנסויות אישיות. חזרה על משול 

 סביב משלוש א.י.ל. פעילות חוויתית 

 סיכום המפגש. 

 

י א.י.ל. נושאים שהתייחסו להכרות שלנו את עצמנו. עשינו מפגש"עד כה למדנו נושאים שונים ב

ם לעזור לנו להתמודד עם זאת בדרך של משחק, שיח וגם לימוד כלים שיכולי

השונים. היום נתחיל במספר מפגשים שיסכמו את כל העבודה  קשייםהאתגרים/חולשות/

 ים אלו מה עזר לכם יותר ומה פחות.מפגשנבדוק ב ידה המשמעותית שעשינו לאורך השנה.והלמ

להכיר טוב יותר למדנו בכל שבוע מיומנויות שונות שעוזרות ותעזורנה לנו בהמשך במפגשי א.י.ל. 

. להתמודד בצורה טובה יותר עם הלימודים, מצב הרוח והקשרים שלנו עם אחריםאת עצמנו ו

בשיעורים אחרים  י א.י.למפגשב נית תרגלנו ויישמנו את המיומנויות שלמדנולאורך התכ

 ,, בבית, עם המשפחהבית הספרובמבחנים. תרגלנו את המיומנויות שלמדנו גם בשעות שמחוץ ל

 עם החברים ועם אנשים אחרים.  

"לפני  י א.י.ל.מפגשהתנהלותם ב , רק אם הדברים נכונים לגביניתן לחזק את התלמידים למורה:

 מפגשמהשהקפדתם על הכללים שהגדרנו כבר  שנמשיך, אני רוצה לומר שאני גאה בכם על כך

מן שאחד דיבר הראשון. שמרתם על פרטיותם של תלמידי הכיתה, כיבדתם אחד את השני ובז

ים מפגשלא צחקתם על אלו ששיתפו, שיתפתם בעצמכם והעברנו את ה השאר הקפידו להקשיב.

 בכיף ובהנאה".

שכיום אנחנו יודעים שהן חשובות  ,ת הפגישות שלנו הייתה לעבוד ביחד על מיומנויות שונות"מטר

התחום הלימודי,  מאוד להתקדמות והצלחה בחיים. מיומנויות אלו מסייעות בהתמודדות עם

ים הלימודיים וכן מאפשרות יחסים טובים יותר עם החברים או המשפחה. מקדמות את ההישג

ת המטרה? כאשר השתמשתם במיומנויות שלמדתם בא.י.ל, האם זה עזר? האם לדעתכם השגנו א

במה? האם מישהו שם לב לכך שאתם משתמשים במיומנות חדשה? ההורים? המורה? אחים? 

חברים? כאשר השתמשתם במיומנות זו, האם הרגשתם שלמדתם משהו על עצמכם? האם אתם 

עבדנו? האם אתם מרגישים שחל  מרגישים שאתם מתמודדים טוב יותר עם התחומים שעליהם
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 ים בזכות השימוש במיומנויות? ספרו לי במה אתם מרגישים שיפור".ישיפור בהישגכם הלימוד

 לאפשר לתלמידים לשתף. במידה והם מתקשים ניתן לעזור להם בהצגת דוגמאות הזכורות למורה.

במהלך השנה.  ואליו חזרנו ,ים הראשוניםמפגש"כעת נחזור למשולש א.י.ל שאותו הצגתי ב

למשולש א.י.ל שלושה קודקודים: למידה, מצב רוח וקשרים עם אחרים. כל קודקוד של המשולש 

 יכול להשפיע על השניים האחרים. 

מה הקשר בין קודקודי המשולש? לכולנו "האם אתם זוכרים את משולש א.י.ל? תוכלו להזכיר 

רה שחוויתם והוא השפיע על כל למק הכיצד הם משפיעים אחד על השני? תוכלו לתת לי דוגמ

  "?קודקודי המשולש

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לעשות את החזרה על משלוש א.י.ל דרך דיון )בהתאם לשאלות המנחות : למורה 

 שהוצגו( וניתן גם באופן חוויתי. להלן הצעות להפעלה: 

 : משולש א.י.ל 64נספח מס'   

לים( עם משולש א.י.ל המצורף בנספח מס' שני בריסטו להכין בריסטול גדול )אפשר גם :1אפשרות 

כאשר מקרה ולחלק לכל ילד פתק אחד. המורה תבקש מהילדים לכתוב על הפתק מקרה שחוו,  64

ים תם מקרה זה השפיע על שני הקודקודועליהם יהיה לכתוב כיצד לדע ,םזה יוצא מאחד הקודקודי

ר מכן להצמיד את הפתק הנוספים. לאחר שסיימו, הילדים יכולים לשתף במה שכתבו ולאח

רוח המצב הרוח, ומצב יד הקודקוד ממנו הם יצאו. למשל: ריב עם חבר השפיע על לבריסטול ל

 השפיע על החשק ללמוד, כלומר נקודת ההתחלה היא הקודקוד של היחסים הבינאישיים. 

ש מייצגת קודקוד של המשול וש קופסאות נעליים, כאשר כל קופסהלהביא לכיתה של :2 אפשרות

)מסדרים אותן כמשולש( והילדים יושבים במעגל כשהקופסאות באמצע. כל ילד כותב על פתק 

מקרה שחווה כאשר הוא יוצא מאחד הקודקודים וכותב איך המקרה השפיע על שני הקודקודים 

הנוספים.  בסיום הכתיבה הוא יכול לשתף ולהניח את הפתק בקופסא המונחת במיקום הקודקוד 

 את הסיפור. ממנה הוא התחיל 

 בתום הפעילות המורה תאסוף את הדברים שנאמרו בקבוצה. 

קודקוד אחד משפיעה עלינו גם בדברים עזור לנו להבין איך חוויה בתחום/"משלוש א.י.ל יכול ל

אחרים )בלמידה, עם חברים ובמצב הרוח שלנו(. ההשפעה יכולה להיות לכיוון שמחליש אותנו 
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ן שמחזק אותנו כמו בדוגמא של...")אם אין דוגמאות מהכיתה כמו בדוגמא שהציג....או לכיוו

 המורה תציג דוגמא לכל כיוון(

"כעת לאחר שחזרנו על קודקודי המשולש ולמדנו להסתכל על מצבים שונים דרך המשולש, ננסה 

ירועים שמתקיימים במהלך האם אנחנו יכולים להיזכר במשולש א.י.ל גם בזמן אמת/א -להבין 

  "?יכול לעזור לנו לחשוב על המשולש באותו הזמן? מה היומיום

 המורה תסכם את דברי התלמידים.

ל ולבדוק עם עצמנו י א.י.מפגש"במפגש הבא שלנו נמשיך לבחון את הנושאים שעבדנו עליהם ב

 ים הללו היו משמעותיים ומסייעים.מפגשאיזה מפגשים או מיומנויות וכלים שלמדנו ב  מה עזר.

 טבלת את אתכם הביאו אנא אז האישיות המטרות הצבת תהליך את נסכם גם הבא במפגש

 ".שלכם המטרות
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 2 מפגש|  תכנית א.י.לסיכום  

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםיחסיו עם אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 חיבור למפגש הקודם. 

 .אישיות מטרות הצבת תהליך סיכום 

 י א.י.ל.מפגשת חשיבה והתייחסות לנושאים שהועברו בכיתה במסגרת פעילות בקבוצות המעודדו 

 כתיבת תעודות אישיות. 

 מטלת סיכום לבית.  

 

בחזרה על קודקודי המשולש ודיברנו על הקשר/ההשפעה של כל "במפגש הקודם, התמקדנו 

נסכם את התהליך האישי שכל אחד עבר  זה במפגש. קודקוד על הקודקודים הנוספים במשולש

ר באילו נושאים עסקנו לאורך השנה ננסה להיזכו ושל תיוהשגת המטרות האישודה על בעב

לינו בהתמודדות עם ת סייעו והקלו עיבמפגשים שלנו, איזה כלים רכשנו ואילו מיומנו

 ."בהם נתקלנו אתגריםהקשיים/

 מתאימותההצבנו מטרות  השנה בתחילת" :אישיות מטרות אחר מעקבסיכום  פעילות 

 ומטרות אחרים עם ביחסים  מטרות, לימודיותמטרות  –קודקודי משולש א.י.ל לשלושת 

  ;רהביצענו פיקוח ובק שבוע כללהשגת המטרות שלנו ו פעלנו נההש במהלך. רוח למצב הקשורות

להתקדם קדימה  כדיהנדרשים מאיתנו  םהבאי הצעדיםחשבנו מהם הצעדים שעשינו עד כה ומה 

 להשגת המטרה. 

 : בדרך אל המטרות שלי. 65נספח מס'  

גבי דף "בדרך אל  עלאיתה עבדתם במהלך השנה. תסמנו  האישית המטרות בטבלת סתכלוה"

 ביחס השנה בתחילת הייתם איפה, ההרים פסגות גביעל  ותציירו בצבע מטרה כלהמטרות שלי" 

 שאתם מטרה, בפסגה תסמנו שהושגה מטרה. היום נמצאים אתם ואיפה מהמטרות אחת לכל

ותמקמו אותה על ההר בהתאם לדרך שעליכם  הפסגה אל בדרך תסמנו להשיג מתכננים דייןע

זה בסדר אם לא השגתם לגמרי את כל המטרות. יורת חשוב  ".סופית אותהלעבור כדי להשיג 

 להיות מודע לאיפה אתה נמצא בתהליך/בדרך.

 המטרות ועל שהושגו המטרות על תשתפו? שלו המטרות סימון את הכיתה בפני להציג"מי רוצה 

 . יךתהלביחס ללשאול תוך כדי על הרגשות והתחושות  רצוילתת לתלמידים לשתף.  ".בדרך שעדיין
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 סיום לקראת. עדיין בתהליךוחלק  השגנו מטרותחלק מה .שלנו המטרות עבר אל התקדמנו כולנו"

 לנו עזר מה דוללמו לסכם, שלנו המטרות הצבת תהליךהתבוננות אישית על  לבצע חשוב, השנה

האישיות  המטרות טבלת תא תבחנולבצע את ההתבוננות האישית,  כדי. להמשך לוקחים אנו ומה

 :הבאות תותענו על השאלו ההרים פסגות תמונת גבי על ימוניםהס ואת

 ?במלואן המטרות את להשיג כדי ממני נדרש מה -

 בצורה כנןלת עליי היה האם? מטרה להשגת הצעדים את נכונה בצורה תכננתי האם -

 ?שונה

 ?לעזרה זקוק הייתי כאשר פניתי למי -

 השתמשתי בחוזקות שלי להשגת המטרה?  האם -

 במהלך זה את אעשה איך? השגתי לא שעדיין המטרות את להשיג כדי לעשות עליי מה -

 ?החופש

 ?להציב ברצוני חדשות מטרות אילו –שנה הבאה  לקראת -

רות הוא תהליך שדורש מאמץ והשקעה. צריך לטיפוס לפסגה, תהליך השגת המט בדומה, לסיכום

לזכור שגם  חשובלדבוק במטרה ולטפס למעלה, גם כשהדרך נראית קשה, מעייפת ומאתגרת. 

 חשובל צריךאחרי שיצאנו לדרך, צריך לבצע פיקוח ובקרה על המטרות ועל תתי הצעדים שקבענו. 

 . "בהתאמה של מה שקבענואו  בשינוי צורך יש האםו ריאלי שתכננו מה האם ולהיות מודעים

ניצור חמש  תחנות. כל תחנה תייצג את אחד  "כעת נסכם את הנושאים שלמדנו במפגשי א.י.ל.

 מהנושאים שלמדנו במפגשי א.י.ל."

יבחר ראש ם לארבע קבוצות, כאשר לכל קבוצה יש לחלק את התלמידי :למורה

 וחומרי יצירה( לכל קבוצה.בריסטול וכלי כתיבה )טושים, צבעים  חומרים נדרשים:קבוצה. 

 

 1תחנה 

 2תחנה 

 3תחנה 

 4תחנה 

 מודעות עצמית 

 אסטרטגיות בין אישיות

 אסטרטגיות התארגנות

 פיקוח ובקרה

 זיהוי סגנון למידה 5תחנה 

 

ת כל מה שזכור חברי הקבוצה יצטרכו ליצור את התחנה של אותו נושא ולכתוב על גבי הבריסטול א

עבדנו בכיתה. לאחר שכל קבוצה כתבה מה היא למדה,  רים עליהםלהם מנושא זה, בהתאם לדב

נעשה סבב. כל קבוצה תשאיר את הבריסטול על השולחן ותעבור לתחנה הבאה. בתחנה הבאה 

 תקראו מה חברי הקבוצה הקודמת כתבו ותוסיפו דברים נוספים שלמדתם בנושא זה".

 

להודיע להם על מעבר לתחנה הבאה. : חשוב לחלק את התלמידים לקבוצות וכל עשר דקות למורה

ברגע שהבריסטולים מוכנים חשוב לצלם אותם כדי שיהיה ניתן להשוות בין מה שהם מעידים 
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שלמדו לבין מה שנלמד בפועל. חשוב שלמורה יהיו כתובים ראשי הפרקים בכל נושא כדי להשלים 

 את החסר.

יצג את בריסטול המודעות "בשלב זה נבדוק יחד מה כתבתם ונשלים את החסר. מי יכול לי

התלמיד יבחר ויעמוד מול כל הכיתה. המורה תדון במה שנכתב ותוסיף אם יש צורך העצמית?" 

זוכרים בעזרת איזו " :. למשליחס גם לאסטרטגיות שנלמדו במסגרת הנושאבכך. חשוב להתי

שלא  כך המורה תעבור נושא נושא ותוסיף דברים "?אסטרטגיה השוונו בין החוזקות לקשיים

 נכתבו. 

כעת, לאחר שעברנו על כל הנושאים אחלק לכל אחד מכם תעודה. התעודה "

תעודה זו מיוחדת מאחר שיש בה חלק אותו אתם ממלאים מתייחסת למפגשי א.י.ל שלנו בכיתה. 

כל ילד יקח כמה דקות למחשבה ויכתוב בתעודה האישית שלו )בחלק המיועד לכך(  - על עצמכם

 ים השתמשתם במיומנויות ובנושאים שלמדנו במפגשי א.י.ל."באילו מקומות נוספ

 , בחוג, בשיעורי שפה/חשבון וכו'.ניתן לתת לילדים דוגמאות כמו בבית, עם ההורים

   66'מסבנספח התעודה מצורפת  

 

בטקס  ,במפגש האחרון המורה תאסוף את התעודות, תמלא את החלק שלה בתעודה ותחלק אותן

 חלוקת התעודות.  

 

הבא, אני מבקשת שכל אחד מכם יבחר את אחת המיומנויות  מפגש"לקראת ה :עילות אפשריתפ

שהוא למד ויציג אותה לכיתה בשיר, הצגה, סיפור, ציור, מצגת או כל מה שיסייע לתלמידים 

האחרים להבין כיצד הנושא והמיומנות עזרו לאותו הילד. תלמידים שירצו, יוכלו לשתף את כל 

 ת ירצו לשתף יוכלו להגיש לי את מה שעשו כעבודה".הכיתה ואלו שפחו
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 3 מפגש|  תכנית א.י.לסיכום 

 : מפגשסדר ה 

 הצגת סרטון. 

 פעילות סביב הסרטון )בזוגות או בקבוצות(. 

 התייחסות לתהליך הסיום. 

 חלוקת תעודות. 

 

רק כארבע בקטע שלקוח מהתכנית קופיקו מתוך הפרק "סדר חדש". אורך הפ מפגשפותחים את ה

 דקות. 

 -https://www.youtube.com/watch?v=wOP4zxzjem0 3:53 הסרטון מפסיקים לאחר את 

בסרטון מוצגת משפחתו של קופיקו עם קשיי התארגנות בשעות הבוקר, כשלעזרת המשפחה דקות. 

ויסיעו למשפחה בהתמודדות עם  "הסופר נני"זו הילדים יהפכו להיות  . בפעילות"סופר נני"מגיעה 

 קשיי ההתארגנות. 

 

 לאחר הצגת הקטע מהסרטון עוברים לפעילות הסיכום דרך המקרה של המשפחה.

 

רצוי שכל קבוצה תתמקם מול  .הקודם מפגשמהקבוצות  חמשלחלק את הילדים לאותן  :1אפשרות 

"כעת נתחלק לקבוצות לפי הנושאים כפי שעשינו כן שרשום בו. עזר בתויהבריסטול הרלוונטי ות

לו המלצות אתם יכולים יהקודם. חישבו כיצד אתם יכולים לסייע למשפחה של קופיקו וא מפגשב

לתת להם לפי התחנה שבה אתם יושבים, כדי לשפר את מצבם. למשל: תחנת תכנון וניהול זמן 

 יכולה לייעץ למשפחה לתכנן את היום שלהם."

 :דף עבודה לסרטון קופיקו 67נספח מס'   

. ניתן לתלות את הבריסטולים מהמפגש הקודם בכיתה, בכדי עבודה בזוגות: 2אפשרות 

התחלקו לזוגות וכל זוג יחשוב על שלוש הצעות שהוא רוצה "זכר. ישהתלמידים יוכלו להתבונן ולה

ים שאתם כתבתם ולהיעזר ריסטוללתת למשפחה של קופיקו כדי לעזור להם. תוכלו להביט בב

 ."בהם

 . ילדים להציג את רעיונותיהם מול כולםבתום הפעילות יש לאפשר ל

 פעילות לסיום התכנית:

מיומנויות  י א.י.ל:מפגשו לאורך השנה בים האחרונים חזרנו על הנושאים והכלים שלמדנמפגשב"

טוב יותר, לנהל את  להתארגן לי שקשורות להכרות עם החוזקות והחולשות שלי, כלים שעוזרים

. למדנו כי אירועים וחוויות שאני עושה הזמן שלי ולא לשכוח לבדוק ולפקח על הפעולות השונות

גם ים/מורים שלי. בלמידה משפיעים גם על מצב הרוח שלי וגם על הקשר שלי עם החברים/ הור

 מצב הרוח משפיע על שני הקודקודים הנוספים וגם היחסים עם אחרים.

https://www.youtube.com/watch?v=wOP4zxzjem0
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)אפשר להציג כמה: טבלה, פיצוח מילים לא סטרטגיות שונות שיכולות לעזור בלמידה למדנו גם א

 מוכרות, שמש אסוצאציות וכו'(.

 

ום של דברים, כמו לפעמים בסי. י א.י.למפגשנו המפגש האחרון לשנה זו במסגרת י"מפגש זה ה

 אנו חשים רגשות שונים. ,לוים אמפגשסיום 

 ם כאשר מסיימים דברים?"מישהו רוצה לשתף מה לדעתו מרגישי

שמחה על הלמידה יש שמרגישים שמחה שהסתיימו המפגשים, "ומר המורה יכולה לסכם ול

אין  - יש שחשים עצב  על כך שנגמר ויש גם תחושות נוספות כמו שציינתםוהדברים שהושגו. 

וכל רגשות שהם נכונים או לא נכונים וכל הרגשות שמרגישים סביב הסיום הם רגשות מתאימים 

 אחד מאתנו יכול להרגיש קצת אחרת מהחבר שיושב לידו. 

 

סיום וחלוקת תעודות, אשר ן לעבור לחלק האחרון ולעשות טקס בתום הדיון בנושא הסיום נית

במהלכו המורה מחזירה את התעודות לילדים במעמד הכיתה ויכולה לבחור משהו אחד שהילד כתב 

 על עצמו ולהקריא.
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 נספחים
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 פתיחה למפגש פחיםנס

 : עיגולים לגזירה1נספח מס' 
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 : תמונות לגזירה והדבקה2נספח מס' 
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 מטרות להצבת נספחים
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 מטרות הצבת נושאל פחיםנס

 : קליעה למטרה 3נספח מס' 
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 : טבלת המטרות שלי 4נספח מס' 

 

שני דברים שעליי לעשות כדי 

טרהלהשיג את המ  

כמה זמן אני 

מעריך 

שייקח לי 

להשיג את 

 המטרה?

כמה קשה 

עליי לעבוד 

על מנת 

להשיג את 

 המטרה?

האם אני 

חושב שאני 

יכול להשיג 

את 

 המטרה?

 

 יחסים עם אחרים

 

 להתקשר לחבר ולהתנצל.

 לבקש מהחבר להשלים איתי

 לדוגמא: להשלים עם חבר כן 3 יום אחד

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ם שעליי לעשות כדי שני דברי

 להשיג את המטרה

כמה זמן אני 

מעריך 

שייקח לי 

להשיג את 

 המטרה?

כמה קשה 

עליי לעבוד 

על מנת 

להשיג את 

 המטרה?

האם אני 

חושב שאני 

יכול להשיג 

את 

 המטרה?

 

 למידה

 15מדי ערב, לקרוא ספר במשך 

 דקות.

 3מדי שבוע, להקריא למבוגר 

 סיפורים

-חודש

 חודשיים

: לשפר את הקריאה לדוגמא כן 7

 שלי
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שני דברים שעליי לעשות כדי 

 להשיג את המטרה

כמה זמן אני 

מעריך 

שייקח לי 

להשיג את 

 המטרה?

כמה קשה 

עליי לעבוד 

על מנת 

להשיג את 

 המטרה?

האם אני 

חושב שאני 

יכול להשיג 

את 

 המטרה?

 

 מצב רוח

כל יום לבצע תרגיל הרפיה 

דקות. 3במשך   

היטב את לוח הזמנים  לתכנן

 היומי שליץ

שבועות 8-4  לדוגמא: להרגיש פחות מתוח כן 8 
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 : סיכום השיעור5נספח מס' 

 

 

 מה למדתי היום במפגש?

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 הבא? מפגשהייתי רוצה ללמוד במה 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

  איך הרגשתי היום?
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 נספח מס' 6: טבלת המטרות

 מצב רוח  התחום הלימודי התחום הבין אישי

 

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

פעילויות חברתיות, להיות יותר 
 שמח.

 

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

התיק לבד, להכין שיעורים כל 
 יום

 

להרגיש פחות לחוץ, : הדוגמ
 ליהנות ממטלות לימודיות.
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 עצמית מודעות נושאל נספחים

 מפגשתמונות שניתן לתלות על הלוח בתחילת ה : 7מס'  נספח
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 ם: רשמו מהן החוזקות שלכם ומהם הקשיים שלכ2+ 1: משימות 8נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וזקותח

 

 אתגרים
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 ייו של עילאי ושל חבריודף עבודה על חוזקותיו וקש : 9נספח מס' 

מהם תחומי החוזק של עילאי?  .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

האם חבריו לכיתה של עילאי הבחינו בחוזקותיו? נמקו את תשובתכם.  .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מהם תחומי הקושי של עילאי?  .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

תמליצו לעילאי לעשות כדי להתמודד עם תחום הקושי שלו?  מה .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

האם תוכלו להציע דרך בה תסייעו לעילאי?  .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

האם עילאי יוכל לסייע/ללמד אתכם משהו?  .6

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 : כרטיסיות השלמת משפטים 10ס' נספח מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני ממש טוב  
 ב....

 

לפעמים קשה 

 ....ב לי

 
אני לא אוהב  

 שיעורי....

 

אני מאוד 
אוהב את 

 ...שיעורי

אני מוכן  
לעזור לחברים 

 להשתפר ב...

 

כשאני מצליח  
במשהו, אני  

 מיד מספר ל....

 

כשקשה לי אני  
מבקש עזרה 

 מ....

 
הייתי רוצה  

שחברים יעזרו  
 לי ב....
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 רגשי ויסות נושאל נספחים

 ת: רשימה אפשרית לרגשו11נספח מס' 

 דאגה הערצה אהבה

 רחמים חיבה אהדה

 שנאה ייאוש אומץ

 שמחה כעס אושר

 שעמום מבוכה אכזבה

 תדהמה מרירות אשמה

 תיעוב סקרנות בוז

 תסכול עלבון בושה

 תקווה עצב בולבל

 צער פחד גאווה

 קנאה        פקפוק גועל

 היסוס        ציפייה עגעגו         

 

 

 

 

 

 



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

 182 

 : טבלת רגשות חיוביים ושליליים12נספח מס' 

 רגשות חיוביים

 

 רגשות מעורבים רגשות שליליים
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 : קוביית רגשות13נספח מס' 
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 : דף סיכום מפגש14נספח מס' 

 מפגשסיכום 

 מה למדתי היום?

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 מה היה לי כיף?

 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ _ 

 

 מה היה לי קשה?

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 גשתי? איך הר

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 : תהליך הרגש15נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הילד כועס ומאוכזב   

 

 עסת עלייהמורה בכיתה כו
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 : פרצופוני רגשות16נספח מס' 
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 : סיטואציות17נספח מס' 

 

: קבעתי עם חברה ללכת לחברה אחרת. חיכיתי, 1מקרה מס' 

 יכיתי והיא לא הגיעה.ח

 

: נולד לי אח קטן וכולם מתייחסים רק אליו ולא 2מקרה מס' 

 שמים לב אליי.

 

שבוע הייתי חולה ולא הגעתי לביה"ס. חמישה  :3מקרה מס' 

 חברים התקשרו אליי ושניים באו לבקר אותי.

 

: התקשיתי בהכנת שיעורי הבית, אמא ואבא לא 4מקרה מס' 

 הכיתה לא ענו לטלפון.היו בבית וחבר וחברה מ

 

במשחק כדורגל שהתקיים בביהס בין הכיתה  :5מקרה מס' 

 , הכנסתי גול ובזכותי הקבוצה נצחה.2-שלי לבין ד'

 

: לאחרונה כל הילדים בכיתה רוצים להיות חברים 6מקרה מס' 

 שלי. 

 .70וקיבלתי  100: ציפיתי לקבל במבחן בשפה  7מקרה מס' 
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, כאשר שני תלמידים היו צריכים : בשיעור ספורט8מקרה מס' 

 לבחור תלמידים לקבוצה שלהם, נבחרתי אחרון.

 

: התקשיתי במטלה בשיעור לשון, והילדה שיושבת 9מקרה מס' 

 לידי עזרה לי והסבירה לי את המטלה.

 

: הייתי אצל יעל חברתי מהכיתה ביום שני אחר 10מקרה מס' 

א אליו הצהריים. לפתע התקשר אסף מהכיתה והציע לה לבו

ואמר "שעוד הרבה מהכיתה באים" יעל אמרה לו שאני אצלה 

 והוא ביקש שלא תביא אותי. 
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 : מד הרגשות18נספח מס' 

 שם הרגש ניטור

     אהבה 

 הערצה 

 דאגה 

 אהדה 

 אומץ 

 חיבה 

 רחמים 

 ייאוש 

 שנאה 

 אושר 

 כעס 

 שמחה 

 אכזבה 

 מבוכה 

 שעמום 

 אשמה 

 מרירות 
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 תדהמה 

 בוז 

 סקרנות 

 היסוס 

 בושה 

 עלבון 

 תסכול 

 בלבול 

 עצב 

 תקווה 

 גאווה 

 פחד 

 צער 

 גועל 

 פקפוק 

 קנאה 

 געגוע 

 ציפייה 
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 תרגיל בלונים :19נספח מס' 

 בלונים. מפגשיש להביא ל למורה:

ניפוח הבלון מווסת וקשה לתלמידים : הילד נדרש לנפח בלון לאט לאט לפי הוראות המורה. 1שלב 

הנוהגים באימפולסיביות. התלמיד מתבקש לתחזק ולשמר את סף הגירוי שלו ואת הנטייה לפעול 

 באימפולסיביות. התלמיד לומד על עצירה ואי עצירה ועל שליטה מווסתת בתוצאה. 

ו עומדים לנפח כל תלמיד יבחר בלון מהבלונים שלפניו. החזיקו את הבלון בידכם. אנ"ההוראה: 

את הבלון על פי ההוראות שלי בלבד ולפי הקצב שלי. הכניסו אויר פנימה, שימו את הבלון בפיכם 

 ."ולחזור על הפעולהשניות(  10-5)יש להמתין  והוציאו את כל האויר שהכנסתם. עצרו

ים מסבירים לתלמידים את המגבלה של הניפוח שבה הבלון עלול להתפוצץ. לאפשר לתלמיד :2שלב 

 לנפח ולהכיר את פיצוץ הבלון וללמד אותם לווסת את הניפוח מבלי לפוצץ את הבלון.

 .""נפחו את הבלון כפי שאתם יודעים, לא נורא אם הבלון מתפוצץ, יש בלונים נוספים: ההוראה

 .נפחו את הבלון וחשבו בכל ניפוח על כך שאם תנפחו יותר מידי, הבלון עלול להתפוצץ" בלון נוסף:

לדמות את הבלון לילד שמציקים לו ומעצבנים אותו כך שהוא מתנפח ומתנפח ועלול להתפוצץ, ניתן 

 לכן חשוב להיות זהירים ולבדוק בכל שלב.

 : פיצוץ הבלונים לשם פריקת תוקפנות.3שלב 

 "בשלב זה אתם יכולים לתפוס את כל הבלונים שניפחתם ולפוצץ אותם".ההוראה: 

כך הם ילמדו ועי הבלונים המפוצצים לפי הצבעים שהם פוצצו : התלמידים יאספו את קר4שלב 

 נו.ישיש צורך גם לאסוף את מה שהרסנו, ואנו אחראים על מעש

י הצבעים של הבלונים שפיצצתם וזירקו פ"איספו בבקשה את הבלונים המפוצצים ל ההוראה:

 אותם בפח".

 

 תמנע(.עופר ד"ר מאת )
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 : שאלות על הסרטון20נספח מס' 

 אחר הצפייה בסרטון "ברכת הלחם" השיבו על השאלות הבאות:ל

. איך לדעתכם בן מרגיש? אילו סוגי רגשות? 1

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ר חברו לכיתה מפיל לו את הלחם? . מהי עוצמת הרגש שלו כאש2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. מהם הרגשות שמרגישים חבריו לכיתה כאשר בן מתנהג בכעס ובאלימות? 3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 . האם בן ניסה להרגיע את עצמו? 4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. האם בן היה יכול  להתנהג אחרת? 5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 עזרו לבן לוסת רגשות על פי השלבים. מלאו מה עליו לעשות בכל שלב:

 : לזהות את הרגש ולתת לו שם _________________________________________1שלב 

 : לזהות את עוצמת הרגש_____________________________________________2שלב 

 : לחשוב על דרך להירגע______________________________________________3שלב 

 __________________________________: לבצע פיקוח___________________4שלב 

 : לבצע בקרה_____________________________________________________5שלב 
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 : שלבים בויסות רגשי21 נספח מס'

 לזהות ולתת שם לרגש. :1שלב 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 להחליט מהי עוצמת הרגש.  :2שלב 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 .זה ברגש חזור שלי-: להכיר את נקודת האל3שלב 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

, האזנה למוסיקה, עזרה של מבוגר ועוד. לתכנן באיזו הרפיהלבחור דרך להרגעה עצמית:  :4שלב

 דרך אני מרגיע את עצמי. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

להפעיל את הדרך  חזור, יש-צמת רגשות רחוקה מנקודת האלבעועדיין בזמן שאנחנו  :5שלב 

 .שבחרנו להרגעה עצמית

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

להגיב במידת הצורך )לאחר ההרגעה( ולהפעיל פיקוח. האם אני מגיב בהתאם? האם אני  :6שלב 

 צריך לדבר על זה? האם אני שולט בהתנהגות שלי או שהרגש שולט בה?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 האם פעלתי נכון? האם בפעם הבאה אתנהג אחרת?  - בקרה :7שלב 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 : אסטרטגיות לויסות רגשי22 נספח מס'

 מה עוזר לי להירגע?

 נשימות

 הרפיה 

 הקשבה למוסיקה 

 )קפיצה, ריצה(.  פעילות גופנית

 

 

 דברים שאני עושה בעצמי

 

 

ורים פנים מול פנים או לשוחח עם חבר או עם אחד הה

חשוב לפנות למבוגר בכבוד וברוגע וללא  בטלפון.**

 .כעסים

 

 

 להיעזר בחבר או במבוגר

 

 נשימות

 לשמוע מוזיקה, ציוץ ציפורים ועוד. 

 למשל להסתכל על הנוף. לראות משהו,

 לגעת במשהו, בכדור גומי למשל. 

 לטעום משהו.

 להריח.

 

 

 להיעזר בכל אחד מחמשת החושים

 

 

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.

 

 

 

 לומר לעצמכם מחשבה/אמירה מרגיעה

 

 צפייה בטלוויזיה

 האזנה למוסיקה 

 משחק במחשב 

 ות חברתיתפעיל

 פעילות ספורט

 שיחה עם חבר

 

 

 הסחה עצמית
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 ** הרפיה

 ויכולים מתוחים להיות יכולים שלנו השרירים.  השרירים על שמבוססת הרפיה עכשיו נתרגל"

 בהם בפעילות שלבים יש.  כדור משחק או ריקוד כמו ספורט פעילות במהלך כמו.  רפויים להיות

 מבקשת אני התרגיל בזמן.  אותם ולשחרר להרפות דואגים ואנחנ כ"ואח מתוחים מאוד השרירים

 מאוד מתוחים שהשרירים בזמן ההרגשה מהי לב שימו.  שלכם השרירים מצב מה לב שתשימו

 .  רפויים הם כאשר ההרגשה ומהי

 לצאת יכול לפעמים.  ככה מרגישים אם בסדר זה, מבוכה קצת מרגישים כזה תרגיל בזמן לפעמים

 להופיע פתאום יכולה לפעמים.  לתרגיל תחזרו ואתם יצא הצחוק.  בסדר זה, קטן צחוק פתאום

 בראש להסתובב למחשבה תנו, קורה זה אם.  בסדר זה גם, לתרגיל קשורה לא שבכלל מחשבה לנו

 . לבד תצא היא, בכח החוצה אותה תדחפו אל, מעצמה תצא כבר והיא

, קדימה רגליים לשלוח אפשר.  לו חהשנו בדרך בכסא ישב אחד שכל מבקשת אני: נתחיל בואו

 על או, לצדדים הזרועות את להניח אפשר. לאחור קצת הגב את למשוך אולי, אותן לשלב אפשר

 מרגישים אתם בה בתנוחה שתבחרו הוא שחשוב מה.  שתבחרו התנוחה מהי משנה לא.  הבטן

 .  נהדר, כך בדיוק.   נעים והכי בנוח הכי

 מי.  בעצמו ולהתמקד מהסביבה להתנתק לו עוזר זה אם העיניים את לעצום גם יכול שרוצה מי

 את פוקחים או עוצמים שאתם להחליט שלב בכל תוכלו. פקוחות העיניים את להשאיר יכול, שלא

.  שאפשר בנוח הכי להרגיש לכם עוזר מה לב שתשימו זה שחשוב מה.  גמור בסדר זה.  העיניים

 .   שניתן רגועים הכי

 עם ישר בקו מטה כלפי אותן הניחו.  שלכם לזרועות לב שימו.  בשרירים התמקדל נתחיל עכשיו

.  בשרירים ההרגשה איך לב שימו.  ואחורה קדימה מתנדנדות קצת אפילו.  ורגועות רפויות, הגוף

, מעלה כלפי הכתפיים את שתרימו מבקשת אני עכשיו...  ואחורה קדימה זזות הזרועות, בעדינות

, ולמעלה גבוה הכתפיים את תחזיקו".  רוצה לא" שמביעה תנועה עושים אתם וכאיל.  גבוה גבוה

 אחת בבת עכשיו.  חזק הכי לגוף אותן תצמידו, חזק חזק הזרועות את גם תמתחו עכשיו.  חזק

 איך לב שימו.  בחופשיות להתנועע שוב להן ותתנו הזרועות את תשחררו, הכתפיים את תשחררו

 הזרועות את הצמדתם כאשר התחושה היתה איך? הכתפיים את שהעליתם בזמן ההרגשה היתה

 ?  הכל שחררתם כאשר הרגשתם ואיך לגוף

 פנימה האצבעות כל את ותכווצו הידיים כפות את שתסגרו רוצה אני. הידיים לכפות נעבור עכשיו

 םמנסי ואתם קטן לחיץ כדור מונח יד כף שבכל לדמיין יכולים אתם.  יכולים שאתם חזק הכי הכי

 למתח, הידיים בכפות לתחושה לב שימו.  חזק חזק, יכולים שאתם קטן הכי הכי לכדור אותו לכווץ

 להם ותנו האצבעות את פתחו, הידיים משתי ליפול לכדורים תנו אחת בבת עכשיו.  בשרירים

 האצבעות את שפתחתם ברגע הרגשתם איך? עכשיו מרגישים אתם איך לב שימו.  בחדר לקפוץ

 ? הכדורים את ושחררתם

 האם? רפוי המצח האם, במצח לתחושה לב שימו.  שלכם בפנים שתתמקדו רוצה אני עכשיו

 ?הפה עם קורה מה? מתוחות האם? רפויות הן האם, לעיניים לב שימו?  מתוח
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 ולא במשהו להיזכר מנסים ממש אתם כאילו פנימה אותו כווצו.  המצח את לכווץ נתחיל עכשיו

 את תכווצו, לעיניים נעבור עכשיו.  כך בדיוק, מצוין, יופי.  תרפו כשיוע.  חזק חזק, מצליחים

 את תשאירו עכשיו.  יופי.  משהו לראות רוצים לא ממש אתם בו במצב כמו, חזק חזק העיניים

 חזק ותסגרו תכווצו, השפתיים את עכשיו.  נהדר, אחת בבת אותן תשחררו אבל עצומות העיניים

 נכווץ ועכשיו.  תשחררו ואז חזק וסגור מכווץ הפה את תשאירו, ותרשי כמה, השניה על אחת חזק

 שלוש, שתיים, אחת, חזק הכי הכי מכווץ הכל...  פה, עיניים, מצח: יחד הפנים כל את ונשחרר

 .  הכל אחת בבת תשחררו ועכשיו

 וההשתחררות הרגיעה ולתחושת אותם מכווצים אנו כאשר בשרירים למתח, להרגשה לב שימו

 דמיינו.  ונעים נינוח הכל, השרירים כל את, הגוף כל את להרגיע נסו. אותם משחררים אנו כאשר

 ריח אולי, וחזק צורמני רעש אולי, מטרידה מחשבה אולי.  נעים לא משהו מגיע שפתאום עכשיו

 שרירי כל את מכווצים שאתם זה י"ע הזה נעים הלא הדבר את לסלק מנסים אתם.  נעים לא

 ...ומשוחרר רפוי.  ורגוע נינוח הגוף שוב.  הולך הוא הנה.  ללכת לו מניםמס, שלכם הפנים

 הזרועות, הכתפיים של כווץ י"ע אותו תסלקו אתם עכשיו.  שוב מגיע נעים הלא הדבר פתאום

 הלך הוא עכשיו...  חזק חזק הכל תכווצו.  ילך שהוא רוצים שאתם ככה לו תסמנו.  הידיים וכפות

 הגוף איברי וכל השרירים כל... ונינוח רפוי הכל שוב.  השרירים כל תא חזרה משחררים ואתם

 ...רגועים

, העיניים, המצח, הידיים כפות, הכתפיים, הזרועות: רפוי ולהיות להירגע הגוף לכל ניתן עכשיו

 רפויים להיות בגוף השרירים לכל תנו.  מתח וללא נעים, רגוע, ומשחורר רפוי הכל... הפה

 . נהדר.  ייופ.  ומשוחררים

 בקצב אחד שכל, מכם אבקש, לאט לאט, דקות כמה עוד.  התרגיל לסוף מתקרבים אנחנו עכשיו

 יהיה וזה עיניים יפקח לאט לאט, ולבסוף והרגליים הידיים, הראש את בעדינות להניע יתחיל, שלו

 .התרגיל סוף

.  עכשיו שיםח שאתם הרגיעה, והנינוחות המנוחה הרגשת את טוב לזכור שתנסו מבקשת אני

 על מחשבה.  מתוחים מרגישים אתם בהם היום במהלך ברגעים לכם לעזור יכולה הזו התחושה

 ככל.  ורגיעה שחרור תחושת לתת לעזור יכולים, ושחרור כיווץ של קטן תרגיל או הרגיעה תחושת

 ביםבמצ, ויותר יותר ורגועים משוחררים להרגיש תוכלו ככה, שרירים של ושחרור כווץ שתתרגלו

 .להירגע רוצים שאתם תרגישו בהם

 הרגליים את קצת תזיזו, בנעליים הרגליים כפות את קצת שתזיזו מבקשת אני, לאט, לאט, עכשיו 

 ".שלו בקצב אחד כל.  בהדרגה עיניים ותפקחו בעדינות הראש את הזרועות, הכתפיים, עצמן
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 **המלך אמר

 וככל השרירים של הרפיה נתרגל המשחק דרך". אמר המלך" במשחק היום המפגש את "נתחיל

 בהם במצבים יותר רגועים ולהיות ובתרגילים בתחושה להיזכר היום במהלך נוכל כך, שנתרגל

 . רגועים יותר להיות נרצה

".  אמר המלך" אמרתי בהתחלה אם רק אותן תבצעו אתם אך הוראות כמה עכשיו לכם אומר אני

 ממה להתעלם צריכים אתם" אמרה הנסיכה" או  "אמר המציל" למשל, אחר משהו אמרתי אם

 :נתרגל קודם.  שלי ההוראה אחר למלא ולא שאמרתי

 . ידיים הרימו שכולם לוודא" ידיים להרים אמר המלך"

 ". אמר המלך" נאמר לא כי למעלה הידיים את להשאיר הילדים על" להוריד עכשיו"

 ? מובן הכל האם? שאלות

 .הצורך במידת הדגמות כמה עוד נותנים

 , חזק חזק ידיים לשלב אמר המלך

 לשחרר אמר המלך

 למעלה ידיים להרים אמרה הנסיכה

 ,במקום לקפוץ אמר המלך

 להפסיק

 . להפסיק אמר המלך

 . לשיר נתחיל עכשיו

 .חזק חזק הידיים כפות את לכווץ אמר המלך

 .לשחרר אמר המלך

 .כפיים למחוא אמר הילד

 .המצח את חזק לכווץ אמר המלך

 .לשחרר אמר לךהמ

 .הכתפיים את להרפות אמר השומר

 העיניים את לכווץ אמר המלך

 .להרפות אמר המלך

 .הכתפיים את להרפות אמר המלך
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 .למעלה חזק חזק הידיים את למתוח לעמוד אמר המלך

 .להרפות אמר המלך

 . לשבת אמר המלך

 כל איך לב ושימ.  והרגיעה ההרפיה תחושת את לעצמכם תשאירו אבל המשחק את סיימנו

 שתרצו פעם בכל בה להשתמש ותוכלו הזו התחושה את זכרו.  ורגועים רפויים שלכם השרירים

 . "עצמכם את להרגיע
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 אישיים ןבי יחסים לנושא נספחים

 : סיטואציות בין אישיות23נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דות מבט שונות: כתיבת סיפור מנקו24נספח מס' 

התלמידים בכיתה אוהבים אותו  רוביוני מקובל מאוד בקרב ילדי הכיתה. 
דברים מעליבים ליובל  בהפסקה ומשחקים איתו. יוני וחבריו לעיתים אומרים

. יובל לרוב לא עונה להם, אך נעלב מדבריהם ואינו מספר שאינו חבר שלהם
 זאת לאיש.

בשבוע שעבר נולדה לי אחות קטנה. מאז אני מרגישה שאבא ואמא מתייחסים 
שהיא לא מה פעמים ולהגיד לה בעיקר אליה. ניסיתי לדבר עם אמא כ

אבל היא הייתה מאוד עסוקה. זה גורם לי להרגיש קצת מתייחסת אליי, 
 עצובה...

כיתה בכיתה מתקיים דיון בנושא מסיבת פורים כיתתית. מספר תלמידים ב
מביעים את דעתם וכאשר מגיע תורי, המורה אומרת כי נגמר הדיון והיא 

תחליט ותודיע לנו. אני מרגישה כעס כי המורה לא ראתה אותי ולא התעניניה 
 לשמוע מה יש לי לומר. 

מגיעה כאשר כל יום שיעורים מכינה  לדנה קשה עם הכנת שיעורי הבית. היא
הביתה, אך זה לוקח לה המון זמן. בכל פעם כשנתקלת בקושי, מתקשרת דנה 

 אמהלאמה ונעזרת בה. בימים האחרונים כאשר דנה מתקשרת לאימה, 
אומרת לה כי אינה יכולה לשוחח איתה והיא תוכל לעזור לה רק כאשר תגיע 

 הביתה. דנה מאוד כועסת על אימה.

ום שני הזמין נועם את חברו אורי להתארח אצלו אחר הצהריים. אורי אמר בי
אתמול אחר לו כי אינו יכול לבוא אליו. למחרת נועם גילה כי אורי הלך לחבר 

 אחר הצהריים. נועם נעלב שאורי לא רצה לבוא אליו והלך לחבר אחר. 
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 כתיבת סיפור מנקודות מבט שונות      

 

 האירוע

דני יצא לטיול הקבוע עם כלבו שוצי. את הטיול הם מתחילים בעץ שליד הבית, אותו אוהב שוצי 

לרחרח, ולאחר מכן הם ממשיכים לגינה השכונתית, בה שוצי משחק עם חבריו. היום פגש דני את 

הגיעו לגינה. יפית טיילה עם כלבה מאקי, אותו שוצי אינו  יפית מכיתתו קצת לפני שהוא ושוצי

מחבב כלל. לעומת זאת, מאקי מאוד אוהב את שוצי, ומעדיף לשחק איתו לעומת שאר הכלבים 

 בגינה.

 

 תארו את  האירוע בדרך חווייתית דרמטית מנקודת מבט אחת. 

 

 נקודות מבט אפשריות לאירוע זה:

צר לידם לשחק עם הכלבים, השכנה מהבית ממול שיצאה דני, יפית, מאקי, שוצי, ילד שנע

 לזרוק את הזבל, הכלבים בגינה השכונתית, אמא של דני.

 

 דוגמאות

איך זה מרגיש לפגוש את יפית, איך אני מרגיש כלפי הכלב שלה, איך ההתנהגות של שוצי  -דני

 משפיעה עלי, אני צריך להגיע לגינה, אמא מחכה לי.

ש את שוצי, למה הוא קופץ לצד השני, שיפית לא תזוז מפה, אני לא רוצה איזה כיף לפגו  -מאקי

 ללכת לגינה, מה רוצה הילד הזה שעצר פה.

למה אני שומעת נביחות, על מה  איפה דני, לוקח לו הרבה זמן, מה עם שוצי, – אמא של דני

 השכנה ממול מסתכלת. 
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: סיכום מפגש25נספח מס' 

 למדתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 חשבתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 הרגשתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 :הערות נוספות

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 : דף עבודה26נספח מס' 

יום בכיתה. הלכנו כמה חברים יחד וצחקנו על משהו שקרה ה בית הספר.בדרך חזרה הביתה מ1

לפנינו הלך דניאל לבדו וכל כמה רגעים הביט לאחור. דניאל ילד שאינו מקובל בכיתה ואין לו כלל 

 חברים.

מה לדעתכם מרגיש דניאל? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ולדת של ירדן ביום שישי נפגשנו כל החברים מהכיתה. ירדן טענה שהיא נפגעה שמאי  לא ביומ. 2

 הגיעה ליום הולדתה והציעה שנעשה עליה חרם. כולנו הסכמנו לעשות חרם על מאי. 

 עם החרם עליה?  איך לדעתכם תרגיש מאי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ה יותר משל אחותי כמעט בכל המקצועות. אחרי היום .בחלוקת התעודות שוב התעודה שלי טוב3

 ביתה ואחותי הלכה לחדרה ולא יצאה.הורים חזרנו ה

 לדעתכם חשבה האחות? מה היא הרגישה? מה 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 לדבר בשם עצמי :27נספח מס' 

 אתם מתארים איך אתם מרגישים.בהם הפכו את המשפטים הבאים למשפטים ש

 : דניאל אתה ממש מעצבן, במשך כל המבחן עשית קולות מעצבנים.לדוגמה. 1

וב לי להצליח במבחנים, יש לי קושי להתרכז כאשר יש רעשים במבחן, לכן אני דניאל מאוד חש

 מבקשת ממך לא לעשות קולות בזמן מבחן. תודה.

 

התקשרת אליי למסור לי מהם שיעורי  א. דנה אומרת לחברתה: "זה ממש לא יפה מצידך של2

 הבית ביום שהייתי חולה".

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 אמא תפסיקי להרעיש, את מפריעה לי להכין שיעורי בית".. יוסי אומר לאימו: "3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 זה לא בסדר שנתת לנו כל כך הרבה שיעורי בית לחופש".  חן אומרת למורתה: "4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 207 

 : כרטיסיות לסנגור עצמי28נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת במיוחד מטיולים ומחנות  יהנמיכל פעילה מאוד בתנועת הנוער בישובה ונ

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.

 

. הוא יודע כי נותרו  בית הספרבן רוצה להצטרך לנבחרת הכדורגל של 

 מקומות ספורים ועליו לשכנע את מאמן הנבחרת שיקבל אותו.   

 

 

בית הספר כזמרת, אולם ביום של  ת רוצה להצטרף ללהקמאוד דנה 

ן היא אמורה להיות בטקס הסיום של אחיה בצבא. דנה לא מוכנה  האודיש

לוותר על ההזדמנות להיות חלק מהלהקה אבל לא תוכל להיות ביום  

 הבחינה.  
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 : שלבים לסנגור עצמי29נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגת הפתרון: 3שלב 

הצגת הפתרון הטוב ביותר עבורך

פירוט הקושי: 2שלב 

חשוב להסביר את הקושי באופן ברור

מה אתה רוצה: 1שלב 

תדגיש כי אתה מעוניין להצליח

 _______________________________אני רוצה הרצון להצליח:

 

 אבל _______________________________________ הקושי:

 

 _____________________________אני מציע ש______: הפתרון
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  התארגנות אסטרטגיות נושאל נספחים

 :  כרטיסיות לסידור תיק30נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום א'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

חשבון: ספר  
 ומחברת

 אוזניות למחשבים

אנגלית: מחברת  
 וחוברת עבודה  

 יום ב'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

תורה: מחברת,  
 ספר ותנ"ך מלא

אנגלית: ספר  
 ומחברת

עברית: מחברת  
ומחברת למילים  

 קשות

 

 יום ג'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

ולדת: ספר  מ
 ומחברת

חשבון: ספר  
 ומחברת

 

 יום ד'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

חשבון: ספר 
 ומחברת

 אוזניות למחשבים

מדעים: מחברת  
 וספר

 

 יום ה'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

עברית: מחברת  
ומחברת מילים  

 קשות

אנגלית: מחברת  
 וחוברת עבודה

 

 יום ו'

 יומן

 קלמר

 ספר קריאה

חשבון: ספר  
 ומחברת

 פורטבגדי ס
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 ימת פריטים בקלמררש - קבוצתי מפגש: 31נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת פריטים בקלמר:

עפרונות   2עפרונות מחודדים או  3

 מכניים.

 מחק

 מחדד

 סרגל

 מספריים

 מרקרים בשלושה צבעים

 

 

 רשימת פריטים בקלמר:

  2עפרונות מחודדים או  3

 ות מכנייםעפרונ

 מחק

 מחדד

 סרגל

 מספריים

 מרקרים בשלושה צבעים

 

 רשימת פריטים בקלמר:

  2נות מחודדים או עפרו 3

 עפרונות מכניים

 מחק

 מחדד

 סרגל

 מספריים

 מרקרים בשלושה צבעים

 רשימת פריטים בקלמר:

עפרונות   2עפרונות מחודדים או  3

 מכניים

 מחק

 מחדד

 סרגל

 מספריים

 מרקרים בשלושה צבעים
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 כרטיס ניווט להכנת שיעורי בית :32נספח מס' 

 

 שלבים בהכנת שיעורי הבית

 את השיעורים בדיוק בשעה שתכננת. להתחיל .1

 לסדר את השולחן הקבוע שבו מכינים שיעורים. .2

 .בית הספרבאתר כתובים ביומן/לבדוק את שיעורי הבית ה .3

 א של המטלות שעשיתי ומטלות שצריך לעשות.להכין קופס .4

 להתחיל להכין שיעורים במקצוע הכי קל ומיד לאחריו במקצוע הכי קשה. .5

 להעביר כל משימה שעשינו מקופסת המטלות לקופסת המטלות שעשיתי. .6

 ברגע שסיימנו את השיעורים, לעבור ולבדוק שהכנו את השיעורים         .7

 בכל המקצועות.               

 כתוב את שעת סיום השיעורים.ל .8
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 כרטיסיות תיאורי מקרה :33נספח מס' 

 :1מקרה מס' 

דני משחק כדורגל בכל הפסקה עם חבריו. הוא מרגיש שהוא לא מצליח להבקיע גולים בכלל. הציעו 

 לדני שלבים להבקעת גול לשער.

 :2 'מקרה מס

יב פאזל גדול, הוא מתקשה להתחיל אותו יוני אוהב להרכיב פאזלים, אך כאשר הוא מתחיל להרכ

וני יוכל להתמודד טוב יותר עם ל. הציעו ליוני שלבים כדי שיולוקח לו המון זמן להרכיב את הפאז

 ל.הפאז

 :3 'מקרה מס

לדנה הרבה חברות בכיתה, אך בזמן האחרון, היא מרגישה שהחברות פחות משתפות אותה 

 יסייעו לה להתקרב חזרה לחברותיה.במשחקים ובשיחות. הציעו לדנה שלבים אשר 

 :4מקרה מס' 

יעל אוהבת שיעורי עברית, אך כאשר ניתן טקסט בהבנת הנקרא ולאחריו שאלות, דנה לא יודעת 

מהיכן להתחיל. הציעו לדנה שלבים אשר יסייעו לה להתמודד טוב יותר עם טקסטים בהבנת 

 הנקרא.

  :5 'מקרה מס

ביום המבחן אלון מרגיש מבולבל ולא  ,ת מבחנים, עם זאתאלון תלמיד טוב ומקפיד ללמוד לקרא

 יודע מהיכן להתחיל את המבחן. הציעו לאלון שלבים אשר יסייעו לו להתמודד טוב יותר עם המבחן.
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 נשימתית : הרפיה34נספח מס' 

 "נשימת בלונים":תרגיל 

ב ומתרוקן, פעם דמיינו את הנשימה שלכם כמו בלון שמתנפח ומתרוקן ואז שוב  מתנפח שו"

 .אחר פעם, עם כל נשימה

 .שאפו פנימה אויר דרך האף והתחילו לנפח את הבלון

נשפו ומלאו את הבלון ושימו לב איך הנשימה ממלאת את כל הגוף שלכם ומגיעה מהאף דרך 

 .החזה וכל הדרך עד לאצבעות כפות הרגליים

 החזיקו את האוויר בפנים, הבלון עכשיו לגמרי מלא.

 וציאו את האוויר החוצה דרך הפה, רוקנו את הבלון והוציאו את כל האוויר החוצה.  עכשיו, ה

 -הפסקה קצרה-

חזרו על התהליך שוב: נשמו עמוק דרך האף, מלאו את הבלון, את כל הגוף באוויר ואז תחזיקו 

בפנים.  נשפו החוצה את האוויר דרך הפה והרגישו איך הבלון מתרוקן והאוויר שיוצא מוציא 

.  משאיר אתכם תו את המתח, המחשבות הלא נעימות או כל תחושה לא נעימה שהיתהאי

 רגועים ומשוחררים".
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 שלבים בהתארגנות בוקר -: פעילות קבוצתית 35נספח מס' 

 1שלב 

 

 

 

 

 2שלב 

 

 

 

 

 

 3שלב 

 

 

 

 

 

 4שלב 

 

 

 

 

 

 5שלב 

        

 מפגש: דף סיכום 36נספח מס' 
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מפגש : סיכום36נספח מס' 

 למדתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 חשבתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 הרגשתי

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 :הערות נוספות

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 פן קבוע: כללים להכנת שיעורי בית באו37נספח  מס' 

 חשוב כל יום לכתוב ביומן מהם שיעורי הבית כדי לא להתעכב בבית.  .1

 חשוב להכין שיעורים בבית רק במקום שמיועד לכך. .2

 חשוב לסדר את שולחן העבודה לפני שמתחילים להכין שיעורים. .3

חשוב להכין כל יום את השיעורים שניתנים באותו היום בכיתה מבלי לדחות. באותו היום  .4

 ב זוכרים את החומר הנלמד ולכן קל יותר להתמודד עם שיעורי הבית. אנחנו לרו

 .15:00-16:00חשוב לפנות זמן קבוע להכנת שיעורי הבית למשל: כל יום בין  .5

חשוב שנדע למי לפנות לעזרה כאשר יש לנו קושי ולדעת באיזו שעה הוא יוכל לעזור לנו )למשל,  .6

 ( 'אמא, אבא, אחות, מורה פרטית וכו

עולות שאלות קשות בשיעורי הבית נסמן אותן * ונמשיך הלאה. כאשר אמא או מי במידה ו .7

 כוכבית.שסימנתן בשאלות השבחרתם להיעזר בו יכול להתפנות, תפנו אליו את 
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 ותכנון זמן הערכת – 3 נושאל נספחים

 : תפזורת בנושא זמן38נספח מס' 

 ב
 

 ש ל ו מ ת א ש ח ט ע צ ר ק ו

 מ
 

 כ ח מ ב ה ב ע ג ו ס ל ק ל ב

 ח
 

 כ א י ו ר ג ו ע ו ב ש ש ד ו

 ר
 

 ל ע ע ק א ע נ ס ה ד ה נ ג ח

 ד
 

 ג י ו ר ט ג ח ת ב ט מ ה ע ח

 ק
 

 ר פ ו ט ס ט ו ס נ מ ז י ח ה

 ה
 

 א כ י י ל ה ל ש צ ד ה ל ח ת

 
 ע

 י נ ה כ י ה ב נ ת ט ע מ ד ו

 
 ס

 ח מ צ ו נ פ כ י ת ו ר ד ש ח

 
 נ

 ו ק מ א ו ט ה ה ס ה נ צ ת ו

 ב
 

 ר ג ב נ ה צ ו מ ד ק ו מ פ ת

 ת
 

 ה ד נ ו ע ש י נ ב ס ס ק ד צ

 מ
 

 ס ת כ ס ת ג ש ה ת י ר ח ו א

 נ
 

 ע ר ב נ ב ת כ ס ה ל י ל ה י

 ד
 

 ת ד י מ צ ש ע ה מ י י ר ה צ

 ערב    זמן                  אתמול              שעון              סטופר        
 דיוק                 מחר                שבוע             שעון חול          לילה

 איחור               היום               חודש              מיד                 עוד מעט
 דקה                מאוחר             שנה               עכשיו               

 מוקדם              סוף                בוקר                            שעה    
 שניה               התחלה           תיכף              צהריים
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 : סיכום מפגש39נספח מס'  

 

 

 מה למדתי היום במפגש?

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 הבא? מפגשמה הייתי רוצה ללמוד ב

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

  איך הרגשתי היום?
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 כרטיסיות לתכנון: 40נספח מספר 

 

 מתעורר/ת

 מצחצח/ת שיניים

 מתלבש/ת

 ארוחת בוקראוכל/ת 

 אוכל/ת ארוחת צהריים

 מסדר/ת את שולחן העבודה

 מכינ/ה שיעורי בית

 אהובה תכניתצופה ב

 אוסף אח/אחות מהגן

 נפגש/ת עם חבר

 חוג כדורגל

 חוג ריקוד

 חוג התעמלות

 חוג חיות

 לוקח/ת את הכלב לטיול

 הולכ/ת לגן משחקים
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 הולדת של חבר/הם הולכ/ת ליו

 עם אמאמכינ/ה עוגה 

 צופה בטלויזיה

 משחק במחשב

 משחק 

 מסדר/ת את החדר

 לומד/ת למבחן

 אוכל/ת ארוחת ערב

 בית הספרמסדר/ת תיק ל

 קורא/ת ספר

 מצחצח/ת שיניים

 הולכ/ת לישון
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 שבועי : סדר יום41נספח מס' 
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 סדרי עדיפויות : טבלה להבנת42 נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעולות שנרצה וכיף לנו לבצע פעולות שאנחנו רוצים לבצע פעולות שחייבים לבצע
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 ובקרה פיקוח נושאל נספחים

 : משחק ה"פקח"43נספח מס' 

  תלמידים.  6-5המורה תחלק את התלמידים לקבוצות של 

 שהוא יהיה "הפקח". כל קבוצה תבחר תלמיד אחד 

  התלמידים בקבוצות יתבקשו לתכנן את הדרך שלהם אל מחוץ לכיתה או לנקודה ספציפית

 בעזרת הוראות )למשל ללכת ישר, לאחר מכן לפנות שמאלה ועוד(. ,שהמורה בוחרת

 .התלמידים יתבקשו לעצום את העיניים או לכסות אותן 

  :סו לצאת מהכיתה בעיניים עצומות, רק "כעת תזכרו בהוראות שלכם ונההוראה לתלמידים

 הפקח נשאר עם עיניים פקוחות".

  ההוראה לפקחים: אתם מוודאים שהקבוצה הולכת במסלול שהיא תכננה, במידה וכל הקבוצה

מצליחה אתם לא מעירים, עם זאת, כאשר אתם רואים שתלמידים עומדים להיתקע בחפץ, 

הפקחים תתקנו אותם, אמרו להם לשנות את מתקרבים לקיר או כל דבר שסוטה מהמסלול, אתם 

 המסלול אם הם טועים ועזרו להם להגיע ליעד.         
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 מפגש: דף סיכום 44נספח מס' 

 מפגשסיכום 

 מה למדתי היום?
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 מה היה לי כיף?
 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ _ 

 

 מה היה לי קשה?
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 איך הרגשתי? 
 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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 שלבים בעבודה עם טקסט: 45ס' נספח מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : רמזורים46נספח מס' 

 סימון פסקאות

 קריאת הכותרת

 מחשבות ושאלות שעולות לי על הכותרת

 קריאת הפסקה הראשונה

 סקה בצד במילים שלנוסיכום הפ

 קריאת שאר הפסקאות וסיכומן

קריאת כל השאלות והתשובות ובדיקה שלא פספסנו  -פיקוח ובקרה 
שאלות, שענינו על כל הסעיפים, קראנו את כל ההוראות והשבנו על 

  השאלות נכון.

 יצירת סיכום, תרשים או טבלה מהטקסט  

 קריאה ומענה על השאלות  
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 יבשה-משחק ים :47 ס'נספח מ

 או חלוקה אחרת של השטח לשני חלקים. חלק מן השטח מוגדר  וקבהכנה למשחק יש לסמן או 

 .תה בין ים ליבשהמפריד באמצע הכי . ניתן ליצור קוכ"ים" וחלקו האחר כ"יבשה"

המנחה נותן הוראות, לפיהן צריכה הקבוצה לפעול. לדוגמה, באומרו "ים" על המשתתפים לקפוץ 

ולעבור למתחם ה"ים", אם הם נמצאים ב"יבשה". המנחה יכול לקרוא "ים" כאשר המשתתפים 

נמצאים כבר ב"ים", ואז אסור למשתתפים לעבור צד. משתתף שנמצא בסיום מילוי הוראות 

 .מקום הלא נכון יוצא מן המשחקב

בשלבים מתקדמים יותר המנחה יכול לנסות לבלבל את המשתתפים בכוונה ואף לתת הנחיות 

ים". המנצח הוא המשתתף שנותר אחרון. -יבשה-יבשה-המורכבות מסדרת הוראות, למשל "ים

 רוךבחלק מהגרסאות נוסף גם הביטוי "ימבשה" )בגרסה אחרת: "יבשוש"( שאומר שצריך לד

 .ברגל אחת על היבשה ובשנייה על הים

 הצליח.פיקוח על המטלה ומדוע הוא פספס/ כל תלמיד שנפסל או הצליח יספר אם הוא ביצע
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 טיפול מתוק :48נספח מס' 

 עזרים: שוקולדים בטעמים שונים, דף נייר, כלי כתיבה.

ת ובמתינות. זה דורש מאמץ וגיוס הטיפול מלמד את התלמיד לפעול לאט יותר, באיפוק, בוויסו

השוקולד ובין הרצון ללעוס את ן יכוחות מצדו של התלמיד, תוך שימוש בדיבור פנימי, דיאלוג ב

, דיאלוג בין עקרון ההנאה ובין עקרון המציאות: "אני רוצה לבלוע המורהבל מיההוראה שק

 ".עכשיו, אסור לי לבלוע, אני צריך לשמור לא לבלוע

ד לוקח קוביית שוקולד לפה ומתבקש להחזיק אותה בפה, להמיס אותה לאט לאט, התלמי: 1שלב 

 מורהעל הלשון. הוא מתבקש לתרגם ולבטא את תחושותיו במילים, לומר מה הוא מרגיש. ה

 להחזיק את השוקולד בפה מבלי לבלוע אותו. מצליח כל תלמיד כמה זמן ת וכותבת בודק

ד ויכניס אותה לפיו ברגע שאגיד את המילה "התחל", " כל אחד ייקח קוביית שוקולההוראה: 

אתם מתבקשים לא ללעוס את הקובייה, אלא להמיס אותה לאט, לאט ותוך כדי לומר לי מה 

 אתם מרגישים".

קבועים מראש ובו זמנית לזהות איזה סוג דרש להמיס את השוקולד לפי זמנים : התלמיד נ2שלב 

 שוקולד נמצא בפיו לפי הטעם.

"לפניכם שוקולד בטעמים שונים, עצמו עיניים וקחו אחד, תצטרכו להמיס את ההוראה: 

השוקולד לפי הזמן שאקציב לכם, חשוב לא לסיים אותו לפני שאומר שהזמן נגמר, ולחשוב איזה 

 חלב, מריר, לבן, אגוזים, סוכריות קופצות, פצפוצים וכו'. ה:סוג שוקולד יש לכם בפ

ולד נוספת והוא מתבקש לצייר את גודל הקובייה אשר בפיו : התלמיד מקבל קוביית שוק3שלב 

 ממנו עיכוב תגובה ושליטה ויכולת העברהבגודלה הנוכחי )בזמן הבקשה(. בשלב זה נדרש 

 מהחוויה התחושתית למיומנות ציור חיצונית.

נסו לצייר כעת על הדף את גודל "  אחר כמה רגעיםול הכניסו קוביית שוקולד לפה"ההוראה: " 

 בייה שכרגע בתוך הפה שלכם".הקו

 

 ()מאת ד"ר עופר תמנע
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 סיכום מפגש :49נספח מס' 

 

 

 מפגשסיכום 

 מה למדתי היום?
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 ?מה היה לי כיף
 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ _ 

 

 מה היה לי קשה?
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 איך הרגשתי? 
 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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 שלבים להשגת המטרה שלי -דף ניווט  :50נספח מס' 

 

 טרה שאני רוצה להשיג היא:_______________________________________ : המ1שלב 

 ___________________________מטרה זו חשובה לי כי ________________________

 ____________________בחרתי במטרה זו מפני ש_____________________________

 ________________________________________ 1-10-: רמת קושי של המטלה מ2שלב 

 כמה חודשים.אראה את התוצאות לאחר כמה ימים/כמה שבועות/ :3שלב 

-צע את השלבים הבאים )מטלות קטנות( : כדי להשיג מטרה זו, עלי לב4שלב 

1___________________________________________________________________.

2__________________________________._________________________________

3___________________________________________________________________.

4___________________________________________________________________.

5___________________________________________________________________.

6______________._____________________________________________________ 

שלב 5: הפעלת הפקח תוך כדי ביצוע השלבים. חישבו על מה תרצו להפעיל את הפקח. האם תרצו 

לפקח על הזמנים? על המטלות? ממה שאתם מכירים את עצמכם, איפה הכי חשוב שהפקח יהיה 

עשיתם? שערני וישים לב למה 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

שלב 6: בקרה - ניתן לעשות בקרה רק לאחר שהשגנו את המטרה. האם השגנו את המטרה? האם 

 היה לנו קל? קשה? התמודדנו? במי נעזרנו?

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 
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 תכנון לקראת מבחן: 51נספח מס' 

 מקצוע המבחן:___________________

 הציון שאני רוצה ומצפה להשיג: _________________

 (:____________________ 10-1רמת הקושי במקצוע זה )

 תאריך המבחן:______________  כמה ימים נותרו עד המבחן:_________________ימים

החומר למבחן:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

 אים לפי הימים:רתה נחלק את הנושזטבלה שבע

, פי ללמוד )סיכום, בע"דרך עלבאיזו 

( ופיקוח על עם חבר, עם אחד ההורים

ה לי, התהליך )האם השיטה טוב

ר(.מומסייעת לי, אני מבין את הח  

 נושא יום ותאריך בוצע 

לקרוא מהתנ"ך המלא  יהתקשית

ונעזרתי בתנ"ך רם, נעזרתי באמא 

שהקריאה לי, נעזרתי באמא כדי 

ות.לתרגל שאל  

 

  '10.5 יום ב דוגמא: שופטים פרק  

 ב'

    

    

    

    

 

 חשוב לפנות את היום שלפני המבחן כדי לחזור על החומר ולתרגל שאלות.
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 למידה סגנון זיהוי נושאל נספחים

 : סיכום מפגש52נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

  :מפגשנסו לצייר מה למדתם ב             
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 : ציורים הקשורים לגורמים סביבתיים המשפיעים על הילד53נספח מס' 

 . ילד/ ילדה המושפע/ת מרעש או שקט1

 

 

 

 

 

 . ילד או ילד/ה המושפע/ת מחום או קור2

 

 

 

 

 

 . ילד או ילדה המושפע/ת  מאור חזק או חלש3

 

 

 

 

 

 . ילד/ה שלומדים בישיבה/שכיבה 4
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 סיפור הגדר, הכבשה והבעיה: תמונות מה54נספח מס' 
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 : דף חקר לחוקר הצעיר55נספח מס' 

 או לאחר הכנת שיעורי הבית.  קבוע שקבעת הוראה: ענה על השאלות המצורפות בכל יום בזמן

בדוק וכתוב האם בזמן הכנת שיעורי הבית היו רעשים כלשהם, האם שמעת מוזיקה או  

    ה שקט?האם הי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ?( בזמן הכנת שיעורי הבית )קר, נעים, חם(בדוק וכתוב מה היה המזג האויר )הטמפרטורה 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ב מה היתה השעה בזמן שהכנת את השיעורים וכמה אור היה בחוץ.בדוק וכתו 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 כתוב היכן בבית הכנת את שיעורי הבית?  

 

 בדוק וכתוב האם בזמן הכנת שיעורי הבית נעזרת או למדת עם מישהו?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 תרשים לקבלת החלטה ושינוי של קצב התגובה :56מס' נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להאט קצב להגביר קצב

להחליט ולהבין 
האם אני חושב  

בקצב מהיר,  
בקצב בינוני או  

בקצב איטי  
לי זמן   )נדרש

 כדי לחשוב(

להחליט ולהבין 
מגיב:  כיצד אני

עונה, כותב 
ומתנהל בקצב  

מהיר, בקצב  
בינוני או בקצב  
איטי )נדרש לי  

זמן לכתוב או  
 לענות(.

לחשוב ולהחליט  
עם  האם נוח לי 

קצב התגובה 
שלי או שאני  

 מעוניין לשנותו

 נוח לי

 מעוניין לשנותו

הסתיים  
 התהליך עבורי

להבין מדוע אני מגיב באופן 
איטי ובהתאם לבחור את  

 השיטה המומלצת:

.לעבוד על פי זמנים. כלומר 1
להקציב זמן לכל פעולה וכל  

 שבוע לצמצם את הזמן.

.להאמין שהתשובה שלי  2
 נכונה.

ת מתי אנחנו חולמים . לזהו3
 ולחזור לחשיבה.

. לא לחשוש ממה  4
 שחושבים האחרים.

 . לומר את המחשבות שלי.5

. לענות תשובה גם אם לא  5
 בטוחים.

. להבין שזה בסדר לטעות 6
 ואפשר ללמוד מזה.

 

להבין מדוע אני מגיב באופן 
מהיר ובהתאם לבחור את  

 השיטה המומלצת:

לפני שאני   10. לספור עד 1
 נה על התשובה.עו

. לנסות לא להיות הראשון  2
 שמגיב.

. לכתוב לעצמי דברים  3
שאני רוצה לומר במהלך  

שיעור או שיחה, ולומר  
אותם רק יותר מאוחר,  

 למשל בסוף השיעור.

. לקרוא כל דבר שכתבתי  4
פעמיים לפני שאני מגיש או 

 מקריא.

. להשתמש או לחשוב על  5
הרמזורים. להזכיר לעצמי  

תמשים ברמזור שלפני שמש
ירוק, יש רמזור אדום  

 וצהוב.
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 פעילות סגנון למידה על פי הדרכים השונות לקליטת מידע :57נספח מס' 

 

דקות )אם אין  5בית הספר במשך התלמידים יוצאים להסתובבות חופשית בחצר  :1שלב 

אפשרות, אפשר להסתובב בכיתה( וצריכים לזכור כמה שיותר דברים שראו )ספסל, ציפור, מגרש 

 אם הפעילות בכיתה אפשר להשתמש גם בתמונות. (. וכו'

 

 דקות, הסתובבו בחצר וזכרו מס' דברים שאתם רואים" 5"כעת אני מודדת לכם ההוראה: 

 

תה והתלמידים משתפים בדברים שראו. המורה כותבת את הדברים לעצמה מתכנסים בכי :2שלב 

 מילים.  20 -על דף, ומתוך כל המילים שנאמרו על ידי התלמידים היא מרכיבה רשימה של כ

 

 "כעת שבו חזרה ואמרו לי בהצבעה מה אתם זוכרים שראיתם בחוץ"

 

ם לכתוב אותן על דף )כל המורה מקריאה בקול את רשימת המילים ומבקשת מהתלמידי :3שלב 

דקות ללמוד את רשימת המילים, כל אחד  10-תלמיד לעצמו(. לרשות התלמידים מוקצה זמן של כ

 באופן שנוח לו.

 

מילים, כל אחד ינסה בדרך משלו לזכור את המילים שאני מקריאה  20"אקריא לכם רשימה של 

 )אסור לכתוב אותן כמובן("

 

משחזרים את רשימת המילים, וכל אחד משתף   - ה שלמדוהתלמידים "נבחנים" על מ :4שלב 

 בטכניקה/באסטרטגיה שעזרה לו ללמוד.

 "מי רוצה לשתף כיצד הוא הצליח ללמוד את המילים, מה עזר לו?"
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 כרטיסיות לשיתוף וסיכום ההיבטים השונים :58 מס' נספח

אני אוהב/ת לשמוע 

מוזיקה אבל מוזיקה 

מפריעה לי 

 ...           להתרכז..
 

כאשר אני קורא/ת בערב 

אני לא    לפני השינה,

 מבינ/ה מה אני קורא/ת                         

 

אני מכינ/ה שיעורים כל 

יום מיד לאחר ארוחת 

הצהריים כי כך אני הכי 

 מרוכז/ת.                                                  

 
 

לפעמים אני מכינ/ה 

ורים שנותרו לי שיע

בערב לאחר 

המקלחת...זה קשה 

  ומעייף
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אני אוהב/ת לקרוא רק 

 בשכיבה במיטה

  

כתב  היד שלי ברור רק 

כשאני יושב וכותב על 

 שולחן הכתיבה שלי

 

כשיש אור בחוץ אני 

מרגיש/ה ערני/ת 

ומספיק/ה לסיים את 

 רוב השיעורים 

  

קשה לי להתרכז 

כאשר מדברים 

          לידי.....  
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עם  אני אוהב/ת ללמוד

 חברים

 

אני מעדיף/ה ללמוד 

 עם אמא

 

אני הכי מרוכז/ת 

 כשאני לומד/ת לבד

 

יש לי המון מוטיבציה 

ללמידה כי חשוב לי 

להיות חכמ/ה 

 ומוצלח/ת
 

אני לומד כי זה חשוב 

 להורים שלי
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אני מעדיפ/ה להקשיב 

 כדי להבין את החומר

 

כתוב או אני מעדיפ/ה ל

ליצור הצגה כדי ללמוד 

 למבחן

 

אני זוכר/ת הכי טוב 

כשאני מסכמ/ת, 

מצייר/ת או יוצר/ת 

טבלאות ותרשימים 

  לפני מבחן 
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 שאלון סגנון למידה :59נספח מס' 

 שאלון בדיקה עצמית לאיתור סגנון למידה

 נא ביחרו בכל שורה את האמירה שנכונה לגביכם וסמנו בטוש זוהר

 רות לא מתאימות, כתבו ב"אחר" מה שנכון לגביכם.אם האמי

 

 היבטים סביבתיים:

. אני מרוכז בעיקר בשעות הבוקר /צהריים/אחר הצהריים/שעות הערב/ 1

 אחר:___________________

 /. אני מעדיף להכין שיעורים בצהריים מיד לאחר בית הספר/אחר הצהריים/בערב לאחר החוגים2

 אחר:___________________

. אני אוהב ללמוד כשיש שקט בבית/כאשר יש מעט התרחשויות בבית/אוהב ללמוד עם מוזיקה 3

 ברקע/אחר:___________________

. אני אוהב ללמוד בישיבה בשולחן העבודה/בישיבה על שולחן האוכל/ בסלון/כשאני במיטה או 4

 על הספה/אחר:___________________

לומד כל פעם במקום אחר בבית/לרוב במקום קבוע  . אני אוהב ללמוד במקום קבוע/אני5

 ולפעמים במקום אחר/אחר:___________________

. קולות של אנשים ורעש מפריעים לי/רקע של אנשים בבית מרגיע אותי ועוזר ללמידה/ 6

 אחר:___________________

זקוק להפסקה . אני זקוק להפסקות רבות במהלך הלמידה/אני זקוק להפסקה כל חצי שעה/אני 7

 כל שעה של למידה/אני מרוכז בלמידה ברצף ללא הפסקות/אחר:___________________

. אני מעדיף ללמוד כשהמזגן פועל וקריר או חמים/מעדיף ללמוד כשהחלון 8

 פתוח/אחר:___________________

 היבטים חברתיים:

 ________________:. אני אוהב ללמוד למבחן לבד/עם אמא/עם חבר/אחר1

. אני מתרכז יותר כאשר אני מסביר לעצמי את החומר/כאשר מסבירים לי 2

 /אחר:___________________

. אני מאוד מרוכז כשלומדים כמה חברים יחד/מבלבל אותי ללמוד עם כמה 3

 חברים/אחר:___________________
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 :היבטים רגשיים

שוב בעיניי להצליח . יש לי רצון ומוטיבציה רבה להצליח בלימודים/לא כל כך ח1

 בלימודים/אחר:___________________

. אני משקיע בלימודים כדי שיהיה לי הרבה ידע ואני אהיה חכם יותר/אני משקיע בלימודים כי 2

 זה חשוב לאבא ואמא/אחר:___________________

 היבטים הנובעים מקליטת מידע ועיבודו:

 יף לקרוא בלב/אחר:___________________. אני אוהב לקרוא את החומר בקול רם/אני מעד1

. אני מבין את החומר כאשר מישהו מקריא לי או מהקלטה/אני מבין את החומר 2

 מקריאה/אחר:___________________

. אני מבין טוב יותר את החומר אם אני כותב אותו/אני מבין טוב יותר מלשמוע את 3

 החומר/אחר:___________________

רגן את החומר בטבלה או בתרשים כדי להבין אותו/מבין את החומר מקריאה של . אני צריך לא4

 סיכום/אחר:___________________

.אני זוכר היטב הצגות או סרטים שראיתי/אני זוכר היטב ציורים או תמונות 5

 שראיתי/אחר:___________________
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 כרטיסיות לסגנון למידה 60נספח מס' 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כרטיסיית סגנון הלמידה של __________

 וד כשיש אור/חושך בחוץאני מעדיף ללמ

 אני מרוכז יותר כשיש שקט/מוזיקה

 חשוב לי ללמוד במקום קבוע/לא קבוע בבית

 אני מרוכז כשנעים לי/חמים לי /קריר לי

 עוזר לי ללמוד עם חבר/לבד/בקבוצה/עם אמא

 יש לי מוטיבציה רבה/מעטה ללמידה

 שמקריאים ליכאני מעדיף לקרוא לבד/

 צריך לכתוב כדי להבין מספיק לי לקרוא ולהבין/אני

 אני זוכר תמונות ותרשימים/אני זוכר הצגות וסרטים

 קל לי ללמוד כשאני זז/אני מעדיף לשבת וללמוד

 

 

 כרטיסיית סגנון הלמידה של __________

 אני מעדיף ללמוד כשיש אור/חושך בחוץ

 אני מרוכז יותר כשיש שקט/מוזיקה

 חשוב לי ללמוד במקום קבוע/לא קבוע בבית

 אני מרוכז כשנעים לי/חמים לי /קריר לי

 אעוזר לי ללמוד עם חבר/לבד/בקבוצה/עם אמ

 יש לי מוטיבציה רבה/מעטה ללמידה

 אני מעדיף לקרוא לבד/כשמקריאים לי

 מספיק לי לקרוא ולהבין/אני צריך לכתוב כדי להבין

 אני זוכר תמונות ותרשימים/אני זוכר הצגות וסרטים

 קל לי ללמוד כשאני זז/אני מעדיף לשבת וללמוד

 

 

 כרטיסיית סגנון הלמידה של __________

 אני מעדיף ללמוד כשיש אור/חושך בחוץ

 אני מרוכז יותר כשיש שקט/מוזיקה

 חשוב לי ללמוד במקום קבוע/לא קבוע בבית

 אני מרוכז כשנעים לי/חמים לי /קריר לי

 עוזר לי ללמוד עם חבר/לבד/בקבוצה/עם אמא

 יש לי מוטיבציה רבה/מעטה ללמידה

 אני מעדיף לקרוא לבד/כשמקריאים לי

 מספיק לי לקרוא ולהבין/אני צריך לכתוב כדי להבין

 אני זוכר תמונות ותרשימים/אני זוכר הצגות וסרטים

 ני מעדיף לשבת וללמודקל לי ללמוד כשאני זז/א

 

 

 כרטיסיית סגנון הלמידה של __________

 אני מעדיף ללמוד כשיש אור/חושך בחוץ

 אני מרוכז יותר כשיש שקט/מוזיקה

 חשוב לי ללמוד במקום קבוע/לא קבוע בבית

 אני מרוכז כשנעים לי/חמים לי /קריר לי

 עוזר לי ללמוד עם חבר/לבד/בקבוצה/עם אמא

 רבה/מעטה ללמידהיש לי מוטיבציה 

 אני מעדיף לקרוא לבד/כשמקריאים לי

 מספיק לי לקרוא ולהבין/אני צריך לכתוב כדי להבין

 אני זוכר תמונות ותרשימים/אני זוכר הצגות וסרטים

 קל לי ללמוד כשאני זז/אני מעדיף לשבת וללמוד
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 שפה במטלת א.י.ל מיומנויות ליישום נספחים

 : תרשים זרימה של מבנה הנושא61נספח מס' 
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 : מחוון למורה62נספח מס' 

 

 

 

      שלב ההכנה                             

 מה אני צריך לעשות? מיומנות 
 א
 י
 ר
 ג
 ו
 ן

 הסביבה החיצונית:
בחינת שולחן העבודה, הסביבה 

 יוד. והצ

 

 ?האם השולחן פנוי מגירויים 
  ?האם הבאתי מהבית את הציוד הדרוש 
 ?איזה ציוד אני צריך להוציא 

 מחברת         כלי כתיבה                                             
 מרקר            מחק                                                  

 
 הסביבה הפנימית:

 
 ם עמוק ולהירגע.לנשו 
  .ליצור דף ניווט שיסייע בהבניית שלבי העבודה 

 ת
 כ
 נ
 ו
 ן

 מהו סדר הפעולות במשימה?
 מהי המטרה שאני מציב לעצמי?

 .לתכנן כיצד אני עומד לפעול ומהי המטרה שלי במטלה זו 
   לעודד את התלמידים לחשוב באופן מסודר ושיטתי על 

 קריאת כל  תהליך הקריאה: סימון רעיונות חשובים,
 השאלות ולאחר מכן מענה עליהן.

 ?במטלה עם ציון: לאיזה ציון אני שואף במטלה זו 
 כמה זמן יש לי לצורך ביצוע המטלה?  תיכנון וניהול זמן 

  ?איך אני מחלק את הזמן 
  ?איזה חלק יקח לי הכי הרבה זמן 
  ?כמה זמן אשקיע בקריאה 
 ?כמה זמן אשקיע במענה על שאלות 

 סגנון
 
 ל
 מ
 י
 ד
 ה

לעודד את התלמידים לבחון את 
הדרך המתאימה  לביצוע 

רגול, כדאי יהמשימה. לצורך הת
לסייע לילדים בבחינת האפשרויות 

 לעבודה. 

 ?כיצד אני מעדיף לבצע את המשימה: לבד, בזוג  או בקבוצה 
  בפינת הכיתה, בפינת הלמידה -האם אצליח להתרכז במקום שקט יותר

 במסדרון?
 לסביבה יותר מוארת? האם אני זקוק 
  האם לצורך יצירת תנאים מיטביים עבורי אני צריך לבקש עזרה ממורה

 ג'( 8נגור העצמי מופיעים בנספח י(? )שלבי ססנגור עצמיאו חבר )

 ויסות
 
 ר
 ג
 ש
 י

חשוב לאפשר  טרם ביצוע המטלה
לילדים לבחון את עולמם הרגשי. 

האם הם פנויים לבצע את המטלה? 
טריד אותם האם יש משהו שמ

מהשיעור הקודם/ הפסקה? האם 
 המטלה יוצרת מתח ולחץ?

  ,אילו רגשות אני מרגיש עכשיו ? תסכול, שמחה, עצב, כעס, אי שקט
 לחץ, ציפייה, התרגשות סקרנות.

  חזק(?  – 10חלש, -1) 1-10מהי העוצמה שלהם בסולם של 
  ?האם אני זקוק לסיוע בויסות הרגשי?האם אני זקוק להרפיה 
  כיווץ שרירים?10הרפיה עדיפה לי: נשימות, לספור עד איזו , 
 ?האם פנייה לחבר /מורה יכולה לסייע לי לווסת את הרגשות 

 ב
 י
 נ
 א
 י
 ש
 י

התייחסות לדמויות בכיתה 
שיכולות לסייע ותכנון הפנייה 

 אליהן.
 

ניתן להציע לילדים שזקוקים 
להקראה לשבת ליד חבר שיכול 

 להקריא להם. 

  איזה סוג עזרה מחבר / מורה אני זקוק?האם אני יודע 
  ילדים בכיתה שיוכלו לסייע לי אם אצטרך  2-3האם אני יכול לחשוב על

 עזרה?
  האם אני צריך להסביר את עצמי למורה או חברים בעזרת המודל של

 הסנגור העצמי?
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     שלב המשוב                     
 מה אני צריך לעשות? מיומנות 
 א
 ר
 ג
 ו
 ן

  ארגון מידע

 
 ?האם דף הניווט והאופן בו ארגנתי את המידע היה יעיל עבורי 
 ?האם ביצעתי את כל השלבים 
 ?האם אני צריך לשנות לפעם הבאה את אסטרטגיית ארגון המידע 

 ת
 כ
 נ
 ו
 ן

 תכנון זמן
שלבי  -תכנון אופן העבודה

 הביצוע. 

 ?האם חילקתי היטב את הזמן שלי 
 נים? האם עמדתי בזמ 
  אם לא, כמה זמן עוד היה חסר לי? כמה דקות או חצי שעה? כך אפשר

 לאתר ולהבין מי הילדים שזקוקים לתוספת זמן.
 חלמתי ולא הייתי מרוכז?  -מהי הסיבה שבגללה לא הספיק לי הזמן

 לקח לי זמן לקרוא/לכתוב/לחשוב? לקח לי זמן לבצע בקרה עצמית?
 תי? האם זה סייע לי? האם האם עבדתי עפ"י סדר הפעולות שתכננ

 נדרש שינוי?
 סגנון

 ל
 מ
 י
 ד
 ה

התייחסות להתאמת הבחירות 
לסגנון הלמידה המיטבי של 

 כל ילד.

  האם עבדתי בתנאים הטובים ביותר עבורי )שקט, אור, הרכב(? מה הכי
 עזר או התאים לי? 

 ?מה אני צריך לשנות? האם השינוי אפשרי בכיתה 

 ויסות
 
 ר
 י
 ג
 ש
 י

לעיתים משתנים הרגשות 
לאחר עבודה עם טקסט בקרב 
התלמידים, ויכולים להתעורר 

רגשות של כעס על חוסר 
הצלחה, אכזבה מחבר שלא 

עזר, או שמחה וגאווה על 
 הצלחה.

לכל  חשוב להיות רגישים
מגוון הרגשות. במקרים בהם 

עולה צורך ניתן להזמין 
 לשיחה אישית לאחר השיעור. 

 יו לאחר שהסתיימה המשימה? תסכול, אילו רגשות אני מרגיש עכש
 שמחה, עצב, כעס, אי שקט, לחץ,  הקלה, אכזבה?

  חזק(? – 10חלש, -1) 1-10מהי העוצמה שלהם בסולם של 
 ?האם הרגשות והעוצמות שונים מאילו שהיו לפני או במהלך המשימה 
  אם החוויה הרגשית היא שלילית, לברר מה יעזור בפעם הבאה לחוש

 אחרת?
 

 ב
 י
 נ
 א
 י
 ש
 י

    ?במי בחרתי להיעזר 
 ?האם האופן בו בקשתי עזרה היה יעיל 
  האם ידעתי להתמודד כשפנו אלי לעזרה? או כשקבלתי סירוב לעזור

 לי?
 ?האם בפעם הבאה אפנה לעזרה לאותם ילדים או אפנה למישהו אחר 
  נגיד האם עזרתי למישהו? האם היה נעים לעזור לו? האם הוא העריך

 את העזרה? 

 וחפיק
 
 ו
 ב
 ק
 ר
 ה

בשלב הבקרה יש לעבור עם 
התלמידים על הטקסט, 

לבדוק אותו ולאפשר להם 
לסמן לעצמם תשובה נכונה או 

לא ואף לתת לעצמם ציון. יש 
לבדוק את: משפטי המפתח 
שבחרו, הדרך בה סיכמו את 
הטקסט )ניתן להציג בפניהם 
את הדרך המועדפת(, ניסוח, 

שגיאות כתיב, שאלות איתור 
מול הסקת מסקנות  פרטים

 וכו'. 

  ? האם עמדתי במשימה 
 ?האם עשיתי אותה בדרך הכי טובה שיכולתי 
  ?האם הייתי מרוכז או שלא כל כך 
 ?האם הדרך בה פעלתי להשיג את המטרה היתה טובה עבורי 
 ?מהם הדברים שקידמו אותי במשימה והיו יעילים עבורי 
 ?מהם הדברים שצריך לשנות או לשפר לפעם הבאה 
 זה ציון אני אקבל במשימה?אי 
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 .דף הנחיה לתלמיד :63נספח מס' 
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  התכנית לסיכום נספחים

 : משולש א.י.ל64נספח מס' 
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 : בדרך אל המטרות שלי65נספח מס' 

 

 

 

 

 



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

 252 

 : תעודות הערכה66נספח מס' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 השתמשתי בידע: לתלמיד

שרכשתי בשיעורי א.י.ל בתחומים  
 הבאים:

1. 
 
2. 
 
3. 

 

 חשוב לציין באופן למורה:
 מיוחד ש________ נתרם  

 ובלט ביכולות הבאות:
1. 
 
2. 
 
3. 

 מחנכת              תלמיד/ה         מנהלת בית הספר
 

__________      _________      _____________ 
 

 החוזקות שלי:

 
 תעודה זו מוענקת ל__________

 שת ידע באסטרטגיות ניהוליות: על רכי

 סדר, ארגון, תכנון, פיקוח ובקרה, 

 בנוסף להיכרות עם תחומי החוזק שבי,

 לצד האתגרים שלי.
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תעודת הערכה
על                 תעודה זו מוענקת ל

  ארגון  סדר רכישת אסטרטגיות ניהוליות 

והיכרות עם תחומי   פיקוח ובקרה  תכנון

.החוזק ועם האתגרים שלי

                                       

                               

חשוב לציין באופן : למורה

נתרם          מיוחד ש

:ובלט ביכולות הבאות

 .

2.

3.

השתמשתי בידע: לתלמיד

ל  .י.שרכשתי בשיעורי א 

:בתחומים הבאים

 .

2.

3.
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 : דף עבודה לסרטון קופיקו67נספח מס' 

 

 משפחתו של קופיקו פנתה לקבל סיוע מקצועי, בכדי לשפר את המצב בביתם. 

נות לשיפור המצב כפי שנראה והצעות ש שלוש תם ליועצים של המשפחה והציעו להםהפכו א
י א.י.ל ולבחור מתוכם כלים מפגשבסרטון. ניתן להשתמש במיומנויות והכלים שרכשתם ב

 סייע למשפחה. שיכולים ל

 )לדוגמה: מתוך סדר ואירגון, ניהול זמן, פיקוח ובקרה, הכרות עם החוזקות והחולשות(.  
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 3הצעה מס' 


