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 קבוצתיים. מפגשים 2מפגשים כיתתיים +  2 משך הנושא:

 : הנושא מטרות

 הבנה מהי הערכת זמן. .1

 הבנת חשיבות התכנון. .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
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


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

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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". 
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: 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


