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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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 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



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

 76 

"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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 : 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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 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 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


