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 .מפגשים 5 :נושאמשך ה

בהתארגנות לקראת למידה בבית הספר ובבית.  שא זה עוסקנו :מטרת הנושא

הילדים ילמדו אסטרטגיות ומיומנויות להתארגנות יעילה, תוך התייחסות להשפעת 

   הנושא על שלושת קודקודי משולש א.י.ל: הלימודי, החברתי, הרגשי.

קיימת חשיבות רבה לתרגול המיומנויות הנרכשות בשיעורים באופן  :נושאתרגול ה

בי בבית הספר. כמו כן, חשוב לשתף את ההורים וליידע אותם באסטרטגיות עק

 בית. מסגרת השהילדים יוכלו לתרגל וליישם אותן גם ב כדיוהמיומנויות הנרכשות, 
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 1 מפגשהתארגנות ללמידה | 

 

 

 למורה 

שיסייעו להם בהתארגנות לקראת למידה. חשוב ים הבאים הילדים ילמדו כלים מפגשב

 . חווית הלמידהתהליך ומשפרים את מועילים להם ו הםשהתלמידים יתנסו בכלים ויבינו כיצד 

הראשון יתמקד בהבנת הצורך והחשיבות של מיומנויות סדר וארגון בהקשר הלימודי.  מפגשה

א.י.ל, כלי  מפגשבתחילת כל  על הלוח מפגשזו הוא כתיבת מבנה ה נושאהחשובים באחד הכלים 

ליד כל נושא   Vולסמן מפגשחשוב להמשיך ולכתוב את מבנה ה .התנסיתםאת והתלמידים כבר בו 

 .מפגשתהיה התייחסות לכך במהלך ה. שהושלם

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

   שולש א.י.למ: 1נספח . 

 סלסלות קטנות.)ריבועים קטנים( מספריים, ניירות צבעוניים , 

 

 מפגשהמבנה  

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 חשיבות הסדר והארגון ללמידה.מפגשהצגת נושא ה : 

  התארגנות.בנושא דיון 

  איילי.הרפתקאות סיפור 

  התארגנות על הלמידה.ההשפעת  בנושאדיון 

 יות סביב סדר וארגוןפעילו. 

  מפגשהתועלת שבכתיבת סדר הבנושא דיון. 

 .חלוקת תורנויות כיתה הקשורות לסדר וארגון 

 .סיכום 

 
ואיך  למד איך לעצור אייליים הקודמים מפגש. בי"שלום ילדים, היום נמשיך לשמוע על אייל

מישהו יכול  במה קל לו יותר בכיתה? , ועכשיו יותר קל לו בכיתה.להשתמש במוח המפקד

 איילי לעצור?"ללהזכיר לכיתה מה עזר 
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 למורה 

עוצר לחשוב לפני שהוא עונה  אייליש , למשלותספציפיכדאי לכוון את התלמידים לתת דוגמאות 

 , עוצר וחושב כאשר הוא כועס מאוד וכו'.לחבר/למורה, לא מסתובב בכיתה ללא רשות

מתי אנחנו מתארגנים או מארגנים ציוד )לא  .בלמידה סדר ועל התארגנות על נדבר אנחנו היום"

 רק בלמידה(?"

 לאפשר לתלמידים לשתף ולתת להם דוגמאות:

בבוקר ארגן את הדברים שאנחנו רוצים לקחת איתנו, נו נוסעים לטיול אנחנו צריכים ל"כשאנח 

 .והשתיה אוכלאת הילקוט, את ה לקראת היציאה מהבית לבית הספר צריך להתארגן ולקחת

  מי עוזר לכם להתארגן?" 

   לאפשר שיתוף, כשהמטרה היא לעורר חשיבה ממי אפשר לקבל עזרה בתחום ההתארגנות.  

 

 בכיתה".   איך הוא מתארגן איילי ונראה עת, נקרא על חוויותיו שלכ"

היום איילי הגיע לבית הספר שמח וטוב לב. הוא ידע שהשיעור הראשון הוא שיעור שפה, והוא  

מאוד אוהב ללמוד לקרוא. הוא נכנס לכיתה והתיישב במקומו והמתין למורה. עם הישמע הצלצול 

 נכנסה המורה לכיתה. 

 החוברת בבקשה," היא אמרה.  "פתחו את

איילי היה מבולבל. הוא לא היה בטוח איזו מהחוברות עליו להוציא מילקוטו, והוא הבחין כי חבריו 

כבר עיינו בחוברת שהייתה מונחת על  –בלה הסנאית, נוני הינשוף ופולי הפיל  –לקבוצה 

 שולחנותיהם. 

על שולחנותיהם של חבריו וניגש לחפשה איילי הסתכל מסביבו, ניסה לזהות את החוברת המונחת 

בילקוטו. הוא שמע את המורה מתחילה להסביר משהו לכיתה, אבל היה לו קשה גם להקשיב לה וגם 

 לחפש את החוברת.

 

 דיון 

הלוח ולהצביע על קודקוד הלמידה, ולנהל  על (1נספח א.י.ל ) משולשיש להקרין/לצייר את 

 :יל על הלמידה שלו ועל הסיבות האפשריות לכךדיון על השפעת חוסר הארגון של האי

בכיתה? האם הוא הצליח ללמוד כמו לאיילי "ילדים, בואו נחשוב ביחד וננסה להבין מה קרה  

שכח להוציא את החוברת לפני תחילת אתם חושבים שאיילי מה לכולם? למה לדעתכם זה קרה? 

  השיעור? מדוע הוא לא זיהה את החוברת?"

 למורה 

 לקרות לכל אחד, : א. מצבים כאלו יכולים להעביר מסר שן של הדיון ההעיקריות  ותהמטר

 ב. הבנת הסיבה יכולה לסייע במציאת פתרונות מתאימים. 
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היה , איילי ייתכן שבגלל שיחה קצרה עם חבר או בגלל מחשבה שעברה לו בראשהאם למשל, 

דומה יון שחוברת הקריאה יתכן שכ האם - דוגמא נוספתמוסח ולכן לא הוציא את החוברת? 

 , איילי התבלבל והתקשה למצוא את החוברת?לחוברות אחרות

 פעילות  

 ארגון וסדר.הקפדה על להלן מוצעות מספר פעילויות, דרכן ילמדו התלמידים את החשיבות של 

)למשל,  סדר וארגוןהקפדה על ליתרונות של  , יש לעודד דיון ולהתייחס במהלכולאחר כל פעילות

את הציוד שזקוקים לו, להוציא את הציוד במהירות, להתפנות לדברים אחרים(.  למצוא מקל 

במהלך הדיון מומלץ גם לעודד את התלמידים לתאר את הרגשות שלהם בשני המצבים ולבחון 

 האם כאשר מקפידים על סדר וארגון גם מרגישים יותר שלווים/רגועים/נינוחים?

 3ריבועים צבעוניים, כך שיהיו מולו לפחות  6מול כל ילד יש לשים  - 'סלט צבעים' :1אפשרות 

"עכשיו ילדים,  אבקש צבעים שונים. בנוסף יש לבקש מהילדים להכין מספריים וסלסלה קטנה.  

מכם לגזור את הניירות שלפניכם ולמיין אותם על השולחן לפי צבע. כעת אני מבקשת שכל אחד 

שיו תערבבו את כל הניירות הגזורים בסלסלה יספור כמה חתיכות נייר כחולות יש לו. עכ

מתי היה לכם יותר קל למצוא  שלפניכם. כעת אמרו לי כמה חתיכות נייר ירוקות יש לכם?

 "איך הרגשתם בכל אחד מהמצבים? ולספור את חתיכות הנייר?

מחדד,  ,כל העפרונות, מחק"הוציאו מהקלמר את כל תוכנו, את  - 'סלט בקלמר' :2אפשרות 

עכשיו אני מבקשת לשלוף מחדד. הכל בצורה מסודרת על השולחן.  , והניחום, דבקימספרי

עכשיו שילפו עיפרון. עכשיו ערבבו את כל החפצים. עכשיו שילפו מחק. מתי היה לכם יותר קל 

 איך הרגשתם בכל אחד מהמצבים?" למצוא את הפריט שביקשתי?

חברות והחוברות והניחו על השולחן "הוציאו מהילקוט את כל המ - 'סלט בילקוט' :3אפשרות 

. עכשיו ערבבו את כל Y. עכשיו שילפו מחברת Xעכשיו אני מבקשת לשלוף חוברת  לפי מקצוע.

. מתי היה לכם יותר קל למצוא Aהחוברות ושימו בערימה אחת גבוהה. עכשיו שילפו מחברת 

 איך הרגשתם בכל אחד מהמצבים?" את הפריט שביקשתי?

. האם אתם התמונות על הרשימה של נושאי השיעור עםוהסתכלו לוח "עכשיו הביטו על ה

 לאפשר לתלמידים להסתכל ולהשיב." יכולים לדעת באיזה חלק של השיעור אנחנו נמצאים?

ליד כל נושא שסיימנו, וכך   V"נכון, בתחילת כל שיעור אני כותבת את סדר השיעור ומסמנת 

שא אנחנו נמצאים. שוב אפשר לראות שכאשר יש אתם יכולים לדעת במהירות ובקלות באיזה נו

 סדר, אפשר להתמצא יותר מהר ובקלות." 

, אני אחלק תפקידים הקשורים לסדר וארגון בין ילדי הכיתה. לשמור על הסדר בכיתה"כדי 

 האם יש לכם רעיונות לתפקידים כאלו?" 

לוח, תורן מחיקת תורן חידוד עפרונות בהפסקה, תורן טושים מחיקים ומחק ל הצעות למורה:

על נושאים שנלמדו, תורן   Vהלוח בין השיעורים, תורן תזכורת סדר השיעור על הלוח וסימון

  חלוקת דפים.
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"בכל שבוע אחליף את התורנים, כך שלכל אחד מכם תהיה הזדמנות לשאת באחד מהתפקידים 

  במהלך השנה."

 .חשוב להסביר לכל תורן מה מצופה ממנו בתפקיד

 סיכום 

הראשון בנושא של התארגנות ללמידה. מי יכול לומר לי על מה  מפגשדים, הגענו לסוף ה"יל

 .לאפשר לתלמידים לשתף?" מפגשדיברנו היום ב

אנחנו  אנחנו מאורגנים,כאשר ודיברנו על כך ש הא.י.ל "נכון, היום המשכנו לקרוא על איילי 

איילי הבא נמשיך לקרוא על  מפגשב .מרגישים יותר נינוחים וזה עוזר לנו להיות מוכנים ללמידה

 ".האייל וללמוד עוד שיטות שיערו לנו לשמור על הארגון והסדר
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 2 מפגשהתארגנות ללמידה | 

 למורה 

 זה יעסוק בהשפעת התארגנות ללמידה על התחום הרגשי ועל יחסים חברתיים. מפגש

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  משולש א.י.ל :1נספח 

 טבלת רגשונים : 2 נספח 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 חברים עם המשחק ועל הרגשות על וארגון סדר השפעת: מפגשהצגת נושא ה. 

 איילי.הרפתקאות  סיפור 

 השפעת חוסר הארגון של האייל על רגשותיו. -פעילות משחק תפקידים 

  סיפור הרפתקאות איילי.המשך 

  ל האייל על יחסיו החברתייםשהארגון  השפעת חוסר - משחק תפקידיםפעילות. 

 פתרון בעיות קלות בכיתה בהקשר של התארגנות.נושא דיון ב 

 סיכום. 
 
 
?" יאייל על. מישהו זוכר מה קראנו מפגשהקודם דיברנו על התארגנות ב מפגששלום ילדים. ב"

 .לאפשר לתלמידים לשתף

לא ידע איזו חוברת להוציא, לא  , הואמפגש"נכון, קראנו שבגלל שהוא לא היה מאורגן לקראת ה 

עכשיו נמשיך לקרוא את הוציא את החוברת בזמן ולא הצליח להקשיב למה שהמורה לימדה. 

 הסיפור".

 

 

 אותה שמצא לאחר. החוברת את לחפש המשיך אך, נלחץ קצת והוא מבולבל הרגיש איילי  

 . הפיל פולי אל פנה ולכן הביןל הצליח כך כל לא הוא. המורה מדברת נושא איזה על להבין ניסה הוא

 פנה שאיילי שמע ולא, המורה בדברי מרוכז היה פולי. שאל?" החוברת את לפתוח עמוד באיזה, פולי"

 ?" החוברת את לפתוח עמוד באיזה! פולי" – שנית פולי את ושאל קולו את הגביר איילי. אליו

 ונעלב נבהל איילי. אמרה היא!" עלהפרי שתפסיק מבקשת אני! איילי. "המורה את איילי שמע פתאום

 שיעורי הם מה אומרת המורה את שמע כאשר השיעור בסוף רק הרים מבטו ואת, עיניו את והשפיל

 .  הבית



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

94 

 למורה 

הקודקוד המתאים על ולהצביע  ,(1נספח )את משולש א.י.ל  להקרין/לצייר על הלוח יש

יש לתלמידים באופן חווייתי את במשולש. במהלך משחק התפקידים שאלי שאלות על מנת להמח

 ההשפעה של חוסר הארגון של האייל על רגשותיו.

, אחד/ת מכם/ן ישחקו את איילי"עכשיו ילדים, בואו נעשה הצגה על מה שקרה לאיילי בכיתה. 

 שחקוי ו/י אחר/תשמרגיש מבולבל במהלך השיעור ולא כל כך מבין על מה המורה מדברת. מישה

 שחקו אתי /יכל הזמן שואל אותו שאלות. ומישהו אייליהקשיב אבל פולי הפיל, שמנסה לאת 

 מדבר גם כן בקול רם.  אייליהמורה, שבזמן שהיא מדברת שומעת 

 ? מה הרגיש פולי? ילאייליבמהלך השיעור? למה פולי לא ענה איילי  מה לדעתכם הרגיש

 ?"כשפולי לא ענה לו? מה הרגישה המורה איילימה הרגיש 

 

 למורה 

ר לחזור על משחק התפקידים מספר פעמים ולבקש בכל פעם תגובה אחרת של אפש

 .של הרגשות והתגובות השונים /פולי/המורה, על מנת להרחיב את רפרטואר האפשרויותאיילי

 לאחר משחק התפקידים, כדאי לבקש מהתלמידים שיספרו על חוויות דומות מחייהם: 

כם? שאתם כעסתם? שלכם לא עזרו? כמו מי "האם אתם יכולים לספר על מקרה דומה שקרה ל

  או פולי?"איילי אתם הייתם בסיפור שלכם, 

  ".נמשיך לקרוא את הסיפור ונראה מה קרה בהמשך בואו"

 מצטער אני, איילי. "השיעור במהלך לו ענה שלא משום הפיל פולי על איילי כעס בהפסקה 

 ." ללמוד לי הפרעת. לימדה שהמורה במה מרוכז הייתי אבל, "והמשיך, פולי אמר," לך עניתי שלא

 ובסוף. בתיק החוברת את חיפשתי כי בכלל לומדים אנחנו מה ידעתי לא אבל, "איילי ענה," מבין אני"

 . הלימודים יום סוף עד איתו דיבר ולא פולי על מאוד כעס איילי." בגללך עליי צעקה גם המורה

, פולי עם שרב ובגלל. אותם הבין כך כל לא אבל, הבית שיעורי את להכין ניגש איילי הצהריים אחר

 .הסבר ולקבל בו להיעזר כדי אליו להתקשר רצה לא הוא

 למורה 

עם יחסים ולהצביע על קודקוד  (1נספח ל )את משולש א.י. להקרין/לצייר על הלוח יש

 . אחרים

ני אבחר שני לפולי. א איילי"עכשיו שוב נשחק בהצגה כדי להבין טוב יותר את מה שקרה בין 

לנו בטבלת הרגשונים יראו  שישחקוילדים, אחד יהיה איילי ואחד יהיה פולי הפיל. הילדים 

לפולי  איילי מה שקרה בין את מרגישות, ואז הם יציגו בהצגה ןמה הדמויות שלה (2נספח )

 ."הפיל, למה הם רבו ומה יקרה אחר כך
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ופולי הפיל יכלו להגיב  ך אייליציגו אי"עכשיו אבחר שני תלמידים אחרים להצגה, והפעם הם י

היה יכול לבדוק בצורה  אייליילי והכל היה מסתדר. אולי איאולי, למשל, פולי היה עוזר לאחרת. 

 אחרת באיזה עמוד נמצאים בלי להפריע לפולי."

 למורה 

מטרת משחק התפקידים היא המחשה של השפעת הקושי בהתארגנות על יחסים חברתיים, 

היה לא מאורגן, הוא איילי פתרונות שונים לקושי. חשוב להתייחס לכך שבגלל ש חשיבה עלו

הרגיש מבולבל ונלחץ. לכן הוא רצה לבקש עזרה, אך הפריע לחבר ללמוד. אם הילדים לא 

 מתייחסים לכך בהמחזה, כדאי לכוון אותם לכך. 

 דיון 

ת השונות. ניתן לבצע את לאחר ההצגה יש לקיים דיון על הנושא ולהתייחס להבדל בין התגובו

 משחק התפקידים מספר פעמים עם תלמידים שונים.

, בו הוא היה מבולבל לגבי איילי"ילדים, ראינו שישנן מספר דרכים שונות לפתור את המצב של 

 ?"העמוד בחוברת. האם קרה לכם שאתם הייתם מבולבלים בכיתה ולא ידעתם מה לעשות

 .לאפשר לתלמידים לשתף

 עשיתם? מה או מי עזר לכם? מה עשיתם כאשר המקרה קרה שוב?" "מה בכל זאת 

 

 למורה 

שר נופל להם עיפרון, נשבר החוד של ם: כאיף מצבים בהם התלמידים חסרי אוניהכוונה היא להצ

, משהו/מישהו מפריע להם, חוברת/מחברת בבית , שכחו ציוד של קלמר בבית, שכחוהעיפרון

תלמידי עבור או כל מצב של קושי שכיח  משהו ניםלא מבילה/ט, סיימו מלשירותים צריכים ללכת

כיתה א'. מאחר ומדובר במצבים רבים ומשתנים, מטרת הדיון היא להציף דרכי פתרון כלליות 

 הצבעה ופניה למורה.  - פניה לחבר או למורה, לגבי שאר הדברים - וקבועות: לגבי ציוד

 סיכום

בכיתה ועל איך היא משפיעה עלינו לפי משולש  "ילדים, היום המשכנו לדבר על התארגנות

? איך הקושי שלו להתארגן בכיתה איילי א.י.ל. מי יכול להזכיר לכיתה מה קראנו היום על

השפיע עליו? מה הוא היה יכול לעשות אחרת? מה חברו היה יכול לעשות אחרת? דיברנו גם על 

ים מפגשי רוצה להזכיר לנו? במה שאתם יכולים לעשות אם אתם מבולבלים לפעמים בכיתה. מ

 הבאים נלמד דברים שיעזרו לנו להיות יותר מאורגנים בכיתה."
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 3 מפגשהתארגנות ללמידה | 

 למורה 

. חשוב שהתלמידים יתנסו בכיתה לקראת למידהים הבאים יעסקו בכלים להתארגנות מפגשה

ס לתועלת שבכלים בכלים ויבינו כיצד הם משפרים את חווית הלמידה שלהם. חשוב להתייח

 הנרכשים. 

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  משולש א.י.ל: 1נספח. 

  כרטיסיית התארגנות בבוקר: 3נספח. 

  יוםשיעורכרטיסיית התארגנות בסיום : 4נספח/. 

 עיתונים, מספריים, דבק, שדכן.  -בריסטול גדול, ניילוניות, טושים, צבעים. אופציה 
 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 התארגנות בתחילת יום ובסיום שיעור/יום.מפגשצגת נושא הה : 

 .הכנת בריסטול להתארגנות בתחילת היום ולפני שיעור 

 .הכנת בריסטול להתארגנות בסיום שיעור ובסוף היום 

 .חלוקת תפקידים הקשורים לסדר וארגון בכיתה 

 .סיכום 
 

 ים האחרונים?" שמפגמה שלומכם? מישהו זוכר מה סיפרתי על איילי ב "שלום ילדים.

 לאפשר לתלמידים לשתף. 

היה לא מאורגן בכיתה וזה גרם לו להיות לחוץ ומבולבל, לא להבין  אייליש"נכון, קראנו על כך 

 את החומר הנלמד ואת שיעורי הבית, וגם הביא לכך שהמורה כעסה עליו והוא רב עם חבר.

 ארגון הציוד שלנו.נתמקד בבכיתה ולהתארגן לאיילי ולכולנו היום נלמד דרכים שיכולות לעזור  

עכשיו אנחנו נכין  לא ידע באיזו חוברת לומדים ולא הוציא את הציוד לפני השיעור.איילי 

מי יכול לומר לי  ולנו לזכור מה צריך לעשות לפני שהשיעור מתחיל. לאיילי כרטיסייה שתעזור

 מה צריך לעשות כשמגיעים לכיתה ולפני שהשיעור מתחיל?" 

  ת תשובות התלמידים על הלוח.לרשום א

"וואו, יש פה ממש הרבה דברים ויכול להיות קשה לזכור את כולם. לכן נכין ביחד כרטיס גדול 

לכל הכיתה, שיסייע לנו לזכור מה צריך לעשות בבוקר ולפני כל שיעור. את הכרטיס נתלה על 

 קיר א.י.ל".
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 למורה 

, לאחר מכן גדול ולהדביק על בריסטול  3 שבנספח יהילהדפיס את הכרטיס :1אפשרות 

אפשר כמובן להוסיף תמונות של ציוד רלוונטי  .בניילון Vלכסות את העיגולים שמיועדים לציון 

 נוסף. אפשר לתת לילדים להוסיף לבד ציוד נוסף.

ה על יכרטיסיאת הלהכין ו לעבוד בקבוצות ולתת לתלמידים גדול ריקלהכין בריסטול  :2אפשרות 

 Vלכסות את העיגולים שמיועדים לציון לאחר מכן  או הדבקה של תמונות מעיתונים.ידי ציור 

  .בניילון

בתוך  םולהדביק על בריסטול, לאחר מכן לשילכל ילד ה ילהדפיס את הכרטיסי :3אפשרות 

אפשר כמובן להוסיף תמונות של ציוד רלוונטי  ולגזור את השאריות. שדכןניילונית, לחבר עם 

 דפיס את הכרטיסייה לילדים ולתת להם אפשרות להוסיף לבד ציוד נוסף.נוסף. אפשר לה

להכין כרטיסיות בריסטול ריקות ולתת לתלמידים להכין כרטיסיה על ידי ציור או  :4אפשרות 

ולגזור את  שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םלאחר מכן לשי הדבקה של תמונות מעיתונים.

 השאריות.

 

לאפשר לתלמידים לשתף ם ישנם שלבים שיש לבצע. מהם השלבים?" "גם בסוף שיעור ובסוף יו

 "גם עבור סוף שיעור וסוף היום נכין בריסטול ללוח א.י.ל." .ולכתוב את תשובותיהם על הלוח

 

 למורה 

, לאחר מכן גדול ולהדביק על בריסטול 4 שבנספחיה ילהדפיס את הכרטיס: 1אפשרות 

אפשר כמובן להוסיף תמונות של ציוד רלוונטי  .בניילון Vלכסות את העיגולים שמיועדים לציון 

 נוסף. אפשר לתת לילדים להוסיף לבד ציוד נוסף.

יה על יכרטיסאת הלהכין ו לעבוד בקבוצות ולתת לתלמידים גדול ריקלהכין בריסטול : 2אפשרות 

 Vיון לכסות את העיגולים שמיועדים לצלאחר מכן  ידי ציור או הדבקה של תמונות מעיתונים.

  .בניילון

בתוך  םולהדביק על בריסטול, לאחר מכן לשילכל ילד ה ילהדפיס את הכרטיסי :3אפשרות 

אפשר כמובן להוסיף תמונות של ציוד רלוונטי  ולגזור את השאריות. שדכןניילונית, לחבר עם 

 נוסף. אפשר להדפיס את הכרטיסייה לילדים ולתת להם אפשרות להוסיף לבד ציוד נוסף.

להכין כרטיסיות בריסטול ריקות ולתת לתלמידים להכין כרטיסיה על ידי ציור או : 4ות אפשר

ולגזור את  שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םלאחר מכן לשי הדבקה של תמונות מעיתונים.

 השאריות.

 

בכל יום כשתגיעו לכיתה תסתכלו על הכרטיס הגדול/על הכרטיסיה שלכם )אפשר לשמור "

/יומן או בקלמר, אפשר להדביקה על השולחן( ותבצעו את השלבים. אח"כ אותה במחברת קשר

בריבוע שליד השלב שסיימתם, וכך גם בסוף שיעור ובסוף היום. בואו נתאמן עכשיו  Vתסמנו 

 בשימוש בכרטיסיה של הבוקר."
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 למורה 

במקום המתאים. ניתן לאפשר למספר  Vבחרי בתלמיד מתנדב שיבצע את השלבים ויסמן 

 דים להתנסות בכך. תלמי

 

מהלוח של תחילת וסוף היום,  V-"אני אמנה תלמיד אחראי שבסוף כל יום ימחק את סימוני ה

  כך שהוא יהיה נקי ליום למחרת".

 

 אפשר להחליף תורן אחת לשבוע או בתדירות אחרת.

 

 "בנוסף לכך, אני אמנה עוד מספר תורנים לתפקידים שיעזרו לכיתה שלנו להיות מאורגנת: 

תורן חידוד עפרונות בהפסקה, תורן טושים מחיקים ומחק ללוח, תורן מחיקת הלוח בין  

על נושאים שנלמדו, תורן חלוקת    Vהשיעורים, תורן תזכורת סדר השיעור על הלוח וסימון

  דפים".

 

 למורה 

אפשר לעשות הגרלה,  ארגון בכיתה.הסדר ושמירה על הקשורים לש אפשר לתת תפקידים אחרים

 ש מתנדבים. חשוב לציין במקום בולט בכיתה מי תורן )אפשר על לוח א.י.ל(.לבק

 

 סיכום

כמה סדר וארגון חשובים ללמידה שלנו, וכיצד הם יכולים עד ים הקודמים דיברנו על מפגש"ב

להשפיע על הרגשות שלנו ועל המשחק עם חברים. היום למדנו איך להתארגן. מי יכול להזכיר 

 לאפשר לתלמידים לשתף.בכיתה?"יום שיעזרו לנו להתארגן טוב יותר דנו הלכיתה אילו כלים למ

"נכון, היום דיברנו על התארגנות לקראת השיעור, ובחרנו תורנים שיעזרו לכיתה שלנו להיות 

 ים הבאים נלמד עוד כלים שיעזרו לנו להיות מאורגנים יותר".מפגשמאורגנת. ב
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 4 מפגשהתארגנות ללמידה | 

 הלמור 

 זה יעסוק בארגון וסידור הציוד הלימודי. מפגש

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 משולש א.י.ל: 1 נספח. 

  כרטיסיית ארגון קלמר5נספח :. 

 עיתונים, מספריים, דבק,  - כרטיסיות מבריסטול, ניילוניות, טושים, צבעים. אופציה
 שדכן. 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 יוד לימודי: ארגון צמפגשהצגת נושא ה. 

  הרפתקאות האיילסיפור. 

 .דיון על השפעת חוסר הארגון של האייל על רגשותיו 

 .המשך הסיפור 

 .דיון על השפעת חוסר הארגון של האייל על הלמידה ועל יחסיו החברתיים 

 .סידור קלמר 

 .סיכום 

 

 הקודם למדנו כיצד להתארגן לקראת השיעור. האם הקפדתם לעבור על מפגש"שלום ילדים. ב

 כל השלבים שכתובים על הכרטיס?" 

 למורה 

 יש להצביע על הבריסטול שתלוי על הקיר, ולאפשר לתלמידים לשתף. 

 ".לונראה אם השלבים האלו עזרו כעת, נקרא על הרפתקאות איילי ו"

כשאיילי נכנס לכיתה אתמול, הוא מיד נזכר בפעולות שיש לבצע לפני תחילת השיעור. הוא  

הכיסא מהשולחן, הניח את ילקוטו על הרצפה, והוציא ממנו את הקלמר ואת היומן. השלב  הוריד את

שיעור שפה, שהיה האהוב עליו.  –הבא והאחרון היה להוציא מהילקוט את הציוד הנדרש לשיעור 

איילי הוציא את המחברת, ושם לב שלא כתב עליה את שמו. הוא פתח את הקלמר וגילה ששכח 

הוא כבר ידע מאיזו חוברת  –נות. לאחר מכן הוא חיפש בילקוטו את החוברת להכניס אליו עפרו

  .אבל לא מצא אותה. איילי קצת נלחץ וחיכה שהמורה תיכנס לכיתה כדי לבקש ממנה עזרה –לומדים 
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הקודם, והוא עבר שלב  מפגש"אפשר לראות בסיפור שאיילי למד את השלבים שאתם למדתם ב

 איילי?"למה היה לו בכל זאת קשה? מי יכול לספר לכיתה מה קרה אחרי שלב. כל הכבוד לו. ב

 - לא התארגן מראש לבית הספר, ולכן שכח ציוד בבית איילי "נכון, .לאפשר לילדים להשתתף

  חוברת ועפרונות. האם זה גם קרה לכם? איך הרגשתם?"

 למורה 

 לאפשר לילדים לשתף. ולהצביע על קודקוד מצב הרוח.  (1נספח )להקרין את משולש א.י.ל 

 "בואו נמשיך עם הסיפור ונראה מה קרה אחר כך".

כשהמורה נכנסה לכיתה איילי הצביע אבל היא לא הבחינה בידו המורמת והתחילה ללמד.  

איילי הפך למתוסכל, הוא החל להתעצבן ולבכות. או אז ניגשה אליו המורה ואיילי סיפר לה מה קרה. 

 ו לשטוף פנים.היא הרגיעה אותו ושלחה אות

 

. שאר מפגשואת המורה וימחיזו את המשך האיילי ילדים שישחקו את  2"אני אבחר עכשיו 

 הילדים יהיו הבימאים והם יציעו הצעות להמשך ההצגה. למשל, מה הציעה לו המורה?" 

 דיון 

, ולאחר סיום משחק התפקידים לפתח דיון על (1נספח )משולש א.י.ל להקרין על הלוח את 

על הלמידה שלו בשיעור ועל יחסיו החברתיים בהתאם למה איילי פעת חוסר הארגון של הש

 שהמחיזו הילדים. 

 "בואו נראה מה באמת קרה בסוף בסיפור." 

כשאיילי חזר לכיתה, אמרה לו המורה שיבקש עיפרון מחבר, ושישלים בהפסקה את מה  

 .ק עם חבריו בהפסקהשהכיתה למדה. איילי היה מאוכזב, כי הבין שלא יוכל לשח

 

 

 אייליהצליח ללמוד כמו כל חבריו? מה קרה בהפסקה? ראינו שבגלל ש איילי "האם לדעתכם

שכח עפרונות וחוברת, הוא שוב התקשה ללמוד בקצב של הכיתה. בנוסף, הוא לא יכול היה 

לשחק עם חבריו בהפסקה כי היה צריך להשלים את החומר שהפסיד בשיעור. על מנת שזה לא 

 את הקלמר ואת הילקוט." -קרה לו יותר, וגם לכם, אנחנו נלמד איך לארגן הציוד הלימודי שלנוי

 סידור הקלמר 

 "נתחיל בסידור הקלמר שלנו. מי יכול לומר לי מה צריך להיות לכם בקלמר?"
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"וואו, יש פה ממש הרבה דברים ויכול להיות קשה  :לרשום את תשובות התלמידים על הלוח 

 לם. לכן נכין עכשיו ביחד כרטיסיה שתסייע לנו לזכור מה צריך להיות לנו בקלמר".לזכור את כו

 למורה 

להדביק על : כרטיסיית ארגון הקלמר ו5נספח שבה ילהדפיס את הכרטיסי :1אפשרות 

אפשר כמובן  ולגזור את השאריות. שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םבריסטול, לאחר מכן לשי

וד רלוונטי נוסף. אפשר להדפיס את הכרטיסייה לילדים ולתת להם להוסיף תמונות של צי

 אפשרות להוסיף לבד ציוד נוסף.

להכין כרטיסיות בריסטול ריקות ולתת לתלמידים להכין כרטיסיה על ידי ציור או  :2אפשרות 

ולגזור את  שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םלאחר מכן לשי הדבקה של תמונות מעיתונים.

 השאריות.

 

שלושה תפתחו את הקלמר בבית -"את הכרטיסייה תשמרו בתוך הקלמר עצמו, ומדי יומיים

בריבוע שליד  Vותסדרו אותו. בכל פעם שתסדרו את הקלמר לקראת יום הלימודים, תסמנו 

 הציוד וכך תדעו ששמתם אותו בקלמר. בואו נתאמן עכשיו בשימוש בכרטיסייה." 

 

 למורה 

 : (5נספח )את כרטיסיית ארגון הקלמר  על הלוח להקרין או לצייר 

 

"הוציאו מהקלמר את כל הציוד והניחו אותו על השולחן. עכשיו הביטו על הכרטיסייה. הפריט 

 Vהראשון הוא מספריים. הניחו את המספריים בתוך הקלמר. כעת סמנו בכרטיסייה שלכם 

במקום  Vלקלמר וסמנו בריבוע הריק שמתחת למספריים. הפריט הבא הוא סרגל. הכניסו אותו 

המתאים בכרטיסייה. עכשיו תמשיכו לסדר לבד את הקלמר ואני אעבור ביניכם ואסייע למי 

מהכרטיסייה, והנה היא מוכנה  V -"כעת מחקו את כל סימוני ה  לאחר סיום המשימהשצריך." 

 לשימוש לפעם הבאה".

 

 סיכום 

רגנות. מי יכול להזכיר לנו מה קרה "היום המשכנו לקרוא על איילי והמשכנו לדבר על התא

ילי? האם הוא נתקל בקושי? מה היה הקושי? איך הוא הרגיש? מה הוא עשה? נכון, קראנו איל

ילי שכח ציוד ולכן הרגיש מאוד מתוסכל ושוב התקשה לעקוב אחרי השיעור והפסיד את איש

הו יכול להזכיר ההפסקה. בהמשך למדנו אנחנו כלי שיסייע לנו לא לשכוח ציוד בבית. מיש

 הבא נלמד כיצד לארגן את הילקוט". מפגשלכיתה מה למדנו? ב
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 5 מפגשהתארגנות ללמידה | 

 למורה 

 זה יעסוק בארגון וסידור הילקוט. מפגש

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  כרטיסיית ארגון ילקוט.6נספח : 

  ר.תעודת מצטיין סדר וארגון בקלמ :7נספח 

  תעודת מצטיין סדר וארגון בילקוט. :8נספח 

  כרטיסיית הכנת שיעורי בית.  :9נספח 

 עיתונים, מספריים, דבק,  -כרטיסיות מבריסטול, ניילוניות, טושים, צבעים. אופציה
 שדכן. 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 המשך ארגון ציוד לימודימפגשהצגת נושא ה :. 

 .ארגון ילקוט 

 דות הצטיינות בארגון קלמר וילקוט.הצגת תעו 

 .שלבים בהכנת שיעורי בית 

 .סיכום 
 

הקודם למדנו כיצד להתארגן בתחילת ובסוף יום וכיצד לארגן את הקלמר. מי השתמש  מפגש"ב

 לאפשר לתלמידים לשתף. בכרטיסיה שיצרנו והשתמש בה במהלך השבוע?"

 "היום נלמד כיצד לארגן את הילקוט שלנו".

 למורה 

נה ב"שחור לבן", יאם ההדפסה ה: כרטיסיית ארגון הילקוט. 6נספח  לחלק לילדים אתיש 

 יש להוסיף במהלך הפעילות צביעה של השלבים השונים.

 ארגון הילקוט

אני אחלק לכם עכשיו דפים שבהם כתובים השלבים לארגון הילקוט. לאחר שאקריא ואסביר "

אימות. השלב הראשון הוא 'לרוקן ילקוט'. לכם כל שלב, אתם תציירו או תדביקו תמונות מת

לפני שתעשו זאת, ציירו או הדביקו תמונה מתאימה. עכשיו אני מבקשת שתרוקנו את 

 בריבוע המתאים. השלב השני הוא Vהילקוטים ותניחו את כל הציוד על השולחן. כעת סמנו 

דפים בודדים, ציירו או הדביקו תמונה מתאימה. אם יש לכם  - 'לסדר דפים ולזרוק אשפה'
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בריבוע המתאים.  Vהכניסו אותם לניילונית. אם יש אוכל ישן או לכלוך, זרקו לפח. כעת סמנו 

ציירו או הדביקו תמונה מתאימה. כעת הסתכלו על  -השלב השלישי הוא 'לבדוק מערכת שעות'

ובדקו אם הבאתם   (שישתמשו במערכת השעות שכבר יש להם - למורה)מערכת השעות שלכם 

החזירו  - בריבוע המתאים. השלב הבא הוא להכניס את הציוד Vהציוד הנדרש. כעת סמנו את 

בריבוע המתאים. כאשר תסדרו את  Vאת הציוד לתיק, ציירו או הדביקו תמונה מתאימה וסמנו 

הילקוט בבית, השתמשו בכרטיסיה הזו ועברו שלב אחרי שלב. בבית תמשיכו גם לשלבים 

  הבאים".

 

 ., ובכל שלב לבקש מהילדים לצייר או להדביק תמונה מתאימההשלבים הנותריםיש להסביר את 

 למורה 

חשוב  ,ישנם בתי ספר בהם מרבית הציוד נשאר בכיתה, פרט לחוברות בהן ישנם שיעורי בית. לכן

(, ולהדגיש 4 נספח) לעבוד עם התלמידים על שלב זה במהלך התארגנות בסיום שיעור/יום

 ילקוט ומהו ציוד שנשאר בכיתה. כנס ליוד שנבפניהם מהו צ

  

א.י.ל של הציוד שלכם בקלמרים  מפגששלושה אנחנו נעשה בדיקה ב-"אחת לשבועיים

 שהציוד אצלם יהיה מסודרובילקוטים. לאחר הבדיקה, אני אחלק תעודות הצטיינות לתלמידים 

 ולתלמידים שיראו שיפור ביכולת ארגון הציוד שלהם." 

 למורה 

הסביר באופן ברור מהם הקריטריונים להצטיינות, פני ילדים את התעודות. חשוב ליש להציג ב

  (8-7נספחים )בדיקה זו ולחלק את תעודות ההצטיינות  בצעהקפיד לל

הוא ומתי "עכשיו נמשיך לדבר קצת על הבית שלכם. מי יכול לשתף את הכיתה ולספר איפה 

 וח.לכתוב את דברי הילדים על הלמכין שיעורי בית?" 

 דיון 

לפתח דיון ולשאול באיזה חדר מכינים שיעורי בית? האם ליד שולחן? מייד אחרי שחוזרים 

 מביה"ס או אחרי חוגים? מאוחר בערב? איך יודעים באיזה מקצוע יש שיעורי בית?

"ראינו שאתם מאוד שונים אחד מהשני בדרך בה אתם מכינים שיעורי בית. אבל ישנם מספר 

נת שיעורי בית שכדאי שכולם יבצעו. כך תהיו יותר מאורגנים וזה יכול שלבים חשובים בהכ

 לעזור לכם בהכנת שיעורי הבית".
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 למורה 

ולהדביק על בריסטול, לאחר  (9נספח ) ת הכנת שיעורי ביתיכרטיסילהדפיס את  :1אפשרות 

סיף תמונות של אפשר כמובן להו ולגזור את השאריות. שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םמכן לשי

ציוד רלוונטי נוסף. אפשר להדפיס את הכרטיסייה לילדים ולתת להם אפשרות להוסיף לבד ציוד 

 נוסף.

להכין כרטיסיות בריסטול ריקות ולתת לתלמידים להכין כרטיסיה על ידי ציור או  :2אפשרות 

זור את ולג שדכןבתוך ניילונית, לחבר עם  םלאחר מכן לשי הדבקה של תמונות מעיתונים.

 השאריות.

להסביר  - יש לעבוד על הכרטיסייה באותו אופן בו עבדת עם הכיתה על כרטיסיית ארגון הילקוט

 כל שלב.

 נושאסיכום ה 

ים האחרונים מפגש"היום אנחנו מסיימים את הנושא של התארגנות ללמידה. מה קראנו ב

ע על איך שהוא הרגיש? ? במה הוא התקשה להתארגן? איך הבלבול שלו השפיעל אייליבסיפור 

 מה הוא עשה? מה קרה לו עם פולי הפיל?" 

למדנו שכאשר אנחנו לא מאורגנים, אנחנו עלולים לשכוח חפצים, ואז אולי  איילי "מהסיפור על

נרגיש מתוסכלים ויהיה לנו קשה ללמוד בכיתה, וזה יכול להשפיע על הקשר שלנו עם החברים 

 מה אפשר לעשות כאשר שוכחים ציוד?"  שלנו. מה אפשר לעשות במצבים כאלו?

יש להתייחס גם למה התלמיד המבולבל יכול לעשות וגם איך התלמיד שאליו פונים לעזרה יכול 

 להגיב.

  .לאפשר לתלמידים לענות"אילו כלים למדנו שיכולים לסייע לנו להתארגן טוב יותר?" 

ים בתחילת יום/שיעור, "נכון, למדנו להשתמש בכרטיסיות שונות שמראות לנו מהם השלב

השלבים בסיום שיעור/יום לימודים. הכנו כרטיסיות לארגון הקלמר ולארגון הילקוט, 

וכרטיסייה לסדר הכנת שיעורי בית. את הכרטיסיות שהכנתם היום, לארגון הילקוט ולהכנת 

שיעורי הבית, אתם תקחו הביתה ותראו לאמא ואבא והם יעזרו לכם להשתמש בהן בכל פעם 

 נו את שיעורי הבית ושתארגנו את הילקוט, עד שתדעו להשתמש בהן לבד".שתכי

 

 למורה 

של  בצירוף הדוגמאות( 10נספח ) חלק לילדים את המכתב להוריםיש ל מפגשבסיום ה

כרטיסיית התארגנות. מומלץ לוודא עם ההורים קבלת המכתב ולאפשר פנייה אלייך במקרה של 

 שאלות או תהיות.
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 ללמידה התארגנות – 5 נושאל נספחים

 משולש א.י.ל :1 מס' נספח
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 : טבלת רגשונים2מס'  נספח
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 : כרטיסיית התארגנות בוקר3נספח מס' 

 

 

            טֹוב בֶֹּקר

ה ֲאִני א ֶאת מֹוִריד/מֹוִרידָׂ יסֵּ ן  ַהכִּ ְלחָׂ שֻּׁ  ֵמה 
 

ִניח   ֲאִני ה/מ  ִניחָׂ ן ְלי ד קּוטַהַילְּ  ֶאת מ  ְלחָׂ שֻּׁ     ה 
 

צֹועַ  את בֹוֶדֶקת/בֹוֵדק ֲאִני קְּ ִשעּור מִּ ֲעֶרֶכת  ה  מ   ב 

ה ֲאִני ר מֹוִציא/מֹוִציאָׂ מָּ           ַקלְּ

ה ֲאִני ן/ מֹוִציא/מֹוִציאָׂ ֶבֶרת יֹומָּ         ֶקֶשר ַמחְּ

ה ֲאִני יּוד ֶאת מֹוִציא/מֹוִציאָׂ ִשיעּור ַהצִּ  ל 
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 יוםסיום שעור/: כרטיסיית התארגנות ב4 מס' נספח

 

       

יּום           ר/יֹוםּועשִּ  סִּ

ֲעִתיק ֲאִני ֲעִתיקָׂ  /מ  ִית ִׁשעּוֵרי ה אתמ  ב  ַהּלּוחַ  ה    מֵּ

ְכִניס ֲאִני ה/מ  ְכִניסָׂ ל את מ  ִציּוד ּכָׂ קּוט ה    ַלַילְּ

ַסֶדֶרת ֲאִני ר/מְּ ַסדֵּ ִציּוד את מְּ ר ה  ה ֶׁשִנְׁשא  ִּכתָׂ   ב 

ה ֲאִני קָׂ ֶקה/ְמנ  ן את ְמנ  ְלחָׂ שֻּׁ ה ה  ְׁשּפָׂ לּוְך ֵמא  כְּ לִּ   וְּ

 

ה ֲאִני א ֵמִרים/ְמִרימָׂ סֵּ ל כִּ ן  ע  ְלחָׂ שֻּׁ  ה 

 

 

 כרטיסיית ארגון קלמר: 5 מס' נספח

 

ר      ְלמָׂ ק   ֶׁשִלי              ה 
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 : כרטיסיית ארגון ילקוט6מס'  פחנס
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 : תעודת הצטיינות על ארגון הקלמר7 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעודת הצטיינות על ארגון הילקוט :8 מס'נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציוד בילקוט -סדר וארגון מצטיין

תעודה זו הוענקה היום ל_________  

 על הבאת כל הציוד הדרוש בילקוט.

 המורה       

 

 

 ציוד בקלמר -מצטיין סדר וארגון

 תעודה זו הוענקה היום ל_________ 

 על הבאת כל הציוד הדרוש בקלמר.

 המורה       
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 : כרטיסיית שיעורי בית9מס'  נספח
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 : מכתב להורים10 מס' נספח

 מידהיחידת התארגנות לקראת ל

 שלום רב,___  להורי תלמידי כיתה

את יחידת ההתארגנות  למדנו בשבועות האחרונים בכיתתנו, הצליחלכול יני א כניתתבמסגרת 

בחשיבות השמירה על סדר וארגון והקשר בינם  זו עסקו נושאים במפגשלמידה.  הלקראת 

ים עם אחרים )ילדים לתהליכי למידה. בנוסף נלמד על הקשר ההדדי בין התארגנות, רגשות ויחס

 ומבוגרים(.  

 למדו אסטרטגיות התארגנות בסיסיות ליישום בכיתה ובבית:  הילדים

כתיבת סדר השיעור על הלוח, התארגנות לקראת תחילת יום/שיעור, התארגנות בסיום  – בכיתה

 שיעור/יום.

 ארגון הקלמר והילקוט, וסדר הכנת שיעורי בית. – בבית

בין הנעשה בכיתה ובבית מומלץ לתרגל בבית עם הילדים את  על מנת ליצור רצף עבודה

בכיתה. לשם כך יש להיעזר בכרטיסיות  טרטגיות ההתארגנות ללמידה אליהן נחשפואס

המתאימות שיכינו הילדים בכיתה בתאריך _____.  דוגמות לכרטיסיות מצורפות בעמוד הבא. 

 .  Vהביצוע סמנו  אנא עבדו על פי השלבים המופיעים בכל כרטיסייה ובסיום

 תרגול ביתדגשים ל

 לארגן את הילקוט בערב שלפני, ולקבוע זמן ייעודי לכך. מומלץ . 1

 . מומלץ להיעזר בשלבים שלמדו הילדים בכיתה להכנת הילקוט.2

. כדאי לארגן את הילקוט באופן בו יהיה קל לילדים לשלוף חומרים השייכים לאותו מקצוע. 3

 בצבע מסוים או לאגדם בניילונית או גומייה. למשל, ניתן לעטוף אותם 

באופן  חשוב לתלות בפינה קבועה ונוחה את מערכת השעות ואת כרטיסיות ההתארגנות,. 4

 שיקל על ארגון הילקוט.

בה הוא מרגיש כי רמת שהטובה עבורו, זו למידה הפינת . חשוב לבחור יחד עם ילדכם את 5

 קפיד שזו תהיה פינת הלמידה הקבועה שלו. הריכוז שלו היא הטובה ביותר. מומלץ לה

היא יכולה להשתנות בימים שונים בהתאם וע שעה קבועה להכנת שיעורי הבית. חשוב לקב. 6

יש לקחת בחשבון  כל יום.עבור קבועה וידועה מראש  חשוב שתהיהאך  לשינויים בלוח הזמנים,

 אילוצים שונים דוגמת צורך במנוחה, זמן לאכילה וכדומה.

 בית מומלץ לעשות הפסקות קצרות מדי רבע שעה.מהלך הכנת שיעורי הב. 7

שעון חול,  מול הילדיםמומלץ לקבוע מראש שהכנת שיעורי הבית לא תעלה על שעה ולהציב . 8

שימחיש להם את הזמן שעבר והזמן  שעון אנלוגי מחולק לרבעים צבעוניים או כל אמצעי אחר

 .שנותר להם

 
 י להצלחת התהליך!שיתוף הפעולה שלכם משמעות
 תודה,

 .מחנכת הכיתה
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