נושא מספר 4

זיכרון עבודה
והבנת הוראות

משך הנושא 6-5 :מפגשים.
מטרת הנושא :בחלק הראשון ,הנושא עוסק בהכרות עם זיכרון העבודה ,והבנת
השפעתו על תהליכי למידה בכלל והבנת הוראות בפרט .בחלק השני ,הנושא מתמקד
בהבנת הוראות ובהקניית כלים המיועדים לסיוע בהבנת הוראות ,הן בזמן יישום על
חומר לימודי והן בסיטואציות רגשיות וחברתיות.
תרגול הנושא :בנושא זה התלמידים יכירו ויתרגלו סוגי הוראות שונים.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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למורה
בשני המפגשים הבאים התלמידים יבינו מהו זיכרון עבודה וכיצד הוא קשור לתהליכי למידה
והבנת הוראות.

עזרים והכנה למפגש
 נספח  :1תרשים זיכרון העבודה.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מהו זיכרון העבודה שלנו?
 הסבר על מהו זיכרון העבודה שלנו.
 חלוקת תרשים זיכרון העבודה לכל ילד (נספח .)1
 הסבר לגבי תהליך הזכירה.
 משחק קצר לתרגול זיכרון העבודה.
 סיכום.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מי רוצה לספר לי על מעשה טוב שעשה השבוע? על משהו
טוב שהוא זוכר שעשה לאחרונה? מי יכול לומר לי מהו זיכרון? מתי משתמשים בו? האם
בעיניכם קיימים סוגים שונים של זיכרון?
יש לנו הרבה סוגים של זיכרונות ,למשל זיכרון שעוזר לנו לא לשכוח דברים שקרו לנו מזמן,
כשהיינו קטנים ,זיכרונות שנראים כמו תמונות ,זיכרונות שנשמעים כמו צלילים ויש עוד הרבה
סוגים .היום נלמד על סוג אחד של זיכרון ,מאוד מיוחד ,הזיכרון הזה נקרא זיכרון עבודה .נלמד
כיצד הוא עובד ,למה הוא משרת אותנו ,וכיצד הוא משפיע על הלמידה שלנו ועל ההתנהגות שלנו
בחיים.

הידעת? המבנה העיקרי במוח שקשור לזיכרון העבודה הוא אזור שנקרא הקורטקס הפרה-
פרונטלי ( .)pre-frontal cortex, PFCזהו אזור שקשור לתפקודים ניהוליים ,שזיכרון עבודה נחשב
לחלק מהם .יש לו קשרים עם אזורי תפיסה במוח (למשל אזורי שמיעה ,ראיה וכן הלאה)
ובאמצעות הקשרים הללו הוא מקבל מידע על הסביבה ומנהל את זיכרון העבודה שלנו.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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"זיכרון עבודה הוא הזיכרון שעוזר לנו לעבוד  -לחשוב ,ללמוד ,להבין ועוד ,אבל הוא מוגבל
במקום .הוא כמו שולחן הכתיבה שלכם בבית או בכיתה .על כל שולחן ,גם אם הוא גדול ,אין
מקום לשים את כל החפצים ,אחרת לא יישאר לנו מקום לעשות את מה שאנחנו צריכים ,למשל
לכתוב ,לצייר ציור .אם רוצים שהעבודה על השולחן תהיה נוחה ויעילה ,צריך בכל פעם להוציא
רק את הציוד שצריך כדי לבצע את אותה המטלה וכאשר עוברים לאחרת ,מכניסים מה שלא
צריך ומוציאים מה שצריך למטלה החדשה .השולחן הזה כל הזמן מתמלא ומתרוקן כי שמים
עליו המון דברים שקורים לנו עכשיו ,בהווה .אם רוצים שחפצים יישארו עליו ולא יזרקו החוצה,
צריך כל הזמן לשמור עליהם (בעולם האמיתי :לחשוב עליהם) .ברגע שמפסיקים לשמור עליהם
(לחשוב עליהם) הם עפים החוצה .כמו שאנחנו רוצים ששולחן העבודה יהיה מסודר כך גם
זיכרון העבודה ,שאמור לעזור לנו לבצע משימות צריך להיות מסודר .אם נשים בו יותר מדי
פריטי מידע ,לא נוכל להשתמש בזיכרון הזה בשביל לעבוד – בגלל זה חשוב לא להעמיס עליו".
"אז בואו עכשיו תנסו לחשוב :מה עושים עם דברים שאנחנו רוצים בכל זאת לשמור אבל אנחנו
לא צריכים אותם כרגע?" לנסות להגיע עם התלמידים לתשובה -שמים אותם במחסן" .מבחינת
המוח ,מה שלא צריך כרגע שימשיך להיות בזיכרון העבודה ,אבל כן רוצים לשמור עליו ,עובר
לזיכרון אחר .הזיכרון הזה נקרא זיכרון לטווח ארוך .זיכרון לטווח ארוך הוא ממש כמו מחסן
ענק שיכול להכיל המון חפצים ,בלי הגבלה .ברגע שמשהו עובר לחדר הזה הוא נשאר שם תמיד.
כשאנחנו צריכים אותו ,אנחנו מעבירים אותו בחזרה ל״חדר העבודה״ –בעצם זיכרון העבודה,
כדי שנוכל להשתמש בו באותו רגע ,בהווה .אחרי שסיימנו את המטלה ואנחנו לא צריכים
להשתמש בו יותר ,אנחנו מחזירים אותו למחסן – זיכרון ארוך טווח".
"כדי שנבין טוב יותר איך עובד זיכרון העבודה ,אחלק לכם תרשים שיהיה מונח לפניכם בזמן
ההסבר .אבקש שתדביקו אותו במחברת א.י.ל".

לחלק לילדים את תרשים זיכרון העבודה

עבור התלמידים (נספח .)1

"כפי שאתם רואים בתרשים ,בשלב הראשון אנו קולטים מידע מהסביבה בעזרת החושים שלנו,
את רוב המידע אנו קולטים דרך חוש השמיעה וחוש הראייה .נסו לתת לי דוגמאות למידע
שנקלט בעזרת חוש הראייה ".לאפשר לתלמידים לתת דוגמאות ולחזק כי זה מידע שמגיע
מתמונות ,מקריאה וכו'.
"כעת נסו לתת לי דוגמאות למידע שמתקבל משמיעה" .לאפשר מתן דוגמאות ,שמיעה מדיבור,
משיר וכו'.

"ברגע שראינו או שמענו את המידע ,המידע נקלט במוח באזורי הזיכרון.
כאשר המידע נמצא בזיכרון העבודה ,אנו משתמשים בו כדי לעשות פעולות שונות ,ובעיקר כדי
להבין הוראות ובקשות שמופנות אלינו .למשל אם מישהו ביקש ממני ללכת לחדר המזכירות
ולהביא משם את הספר האדום שמונח על המדף ליד המזכירה ,אני צריכה לזכור את כל
הפרטים האלו ,עד שהגעתי לחדר המזכירה ולקחתי את הספר האדום .אחרי שלקחתי את
הספר ,אני כבר לא צריכה לזכור את כל הפרטים שקודם היה מאוד חשוב שאזכור .בשלב הזה,
זיכרון העבודה שלי ׳זורק החוצה׳ את הפרטים האלו כי אני כבר לא צריכה אותם יותר ,כי
לקחתי את הספר האדום.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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אבל אם אני צריכה גם להחזיר את הספר האדום בדיוק לאותו המדף ממנו לקחתי אותו ,אז
הפרטים האלו כבר כן חשובים ו׳השומר׳ יעביר אותם למחסן – לזיכרון לטווח הארוך .למעשה
יש שומר שמחליט האם חשוב לשמור על המידע הזה ולהעביר אותו למחסן או שהסתיים
השימוש בו ונזרוק אותו לפח ...כלומר ,האם נצטרך לזכור את המידע ולהשתמש בו בעתיד או
לא.
דוגמה נוספת  :אמא ביקשה ממני שאקנה מהמכולת חלב ,גבינה ולחם .לא היה לי פתק לכתוב
את המצרכים ולכן החלטתי לנסות ולזכור אותם .בדרך למכולת חזרתי לעצמי על הפריטים וכדי
לעזור לעצמי להזכר ,דמיינתי שאני אוכל לחם עם גבינה ושותה כוס חלב .בדרך פגשתי חבר
מהכיתה שקצת פטפט איתי אבל גם התבלבלו לי המצרכים וכשהגעתי למכולת זכרתי שאני
שותה כוס חלב ואוכל לחם...אבל מה היה מרוח על הלחם? ריבה? שוקולד? גבינה? לרגע הכל
היה נראה לי הגיוני...אבל לפתע נזכרתי שכשדמיינתי את עצמי אוכל היה הרבה צבע לבן .כבר
בדרך חזרה הביתה ,לא שיננתי יותר את הרשימה כי כל המצרכים היו כבר בשקית שלי"...

דיון
"נסו לחשוב על דברים ששמעתם או ראיתם ,הייתם צריכים לזכור אותם לכמה דקות וגם לאחר
מכן ,והשומר שלכם השתמש בהם וזרק אותם או שהוא איחסן אותם אצלכם במחסן וזכרתם את
זה להרבה זמן ואפילו עוד זוכרים אותם היום .נסו לתת לי דוגמאות".

פעילות
"כעת נדגים שימוש בזיכרון העבודה .מי מוכן להתנדב? בזמן שאני נותנת למתנדב את ההוראות
והוא מיישם אותן ,כולכם שומרים על שקט וגם אם אתם זוכרים ,אתם לא אומרים שום דבר".
לבקש מהמתנדב" :אתה מתבקש כעת לפעול לפי ההוראות שאני נותנת לך ,מה שאני מבקשת זה
שתלך לסוף הכיתה לשולחן שבו יושבים__________קח מהקלמר של____שני עפרונות וטוש
ירוק ,ובדרך חזרה תעצור אצל_____שיושב באמצע הכיתה ומקלמרו תאסוף מחק ומחדד .את כל
מה שאספת תניח על שולחני בסיום הסיבוב".

למורה
אפשר לעשות  4-3הדגמות מהסוג הזה עם תלמידים שונים ורצף הוראות שונה.
לאחר ההדגמות לערוך דיון:

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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דיון
"האם היה קשה לזכור את ההוראות שנתתי? איך הצלחתם לזכור? האם משהו סייע לכם?
האם היה קל יותר אם הייתי עוצרת אחרי הוראה אחת ואז נותנת עוד הוראה?"
לאפשר לתלמידים לשתף.
"אז כפי שראיתם ,ברגע שיש רצף של הוראות אנו זקוקים לזיכרון העבודה שיעבוד בזמן
שאנחנו הולכים או מבצעים את הפעולה הראשונה כדי שהוא ימשיך לשנן את ההוראות הבאות.
ברגע שיש רצף כזה של הוראות ,של מספרים ,של מילים ועוד ,אנחנו צריכים לחשוב שזיכרון
העבודה שלנו בפעולה .האם קרה לכם שזכרתם חלק מהמידע ששמעתם? למשל רק את ההוראה
הראשונה ולא זכרתם את השנייה?

סיכום
"לסיכום המפגש ,מי יכול להתנדב ולומר לי מהו זיכרון העבודה שלנו? למה אמרנו שהוא דומה?
מה קורה עם המידע שלא חשוב? לאן הוא עובר? ואם המידע הוא חשוב? מה קורה לו? מי יכול
לשתף אותי מה הוא זוכר מהמפגש ויוכל ללמד את בני הבית כשיחזור הביתה? נסו להציג
למשפחתכם את התרשים ולהראות להם איך הזיכרון שלנו עובד .בואו נביט שוב על התרשים -
למדנו שקודם אנחנו קולטים מידע בעזרת החושים ובעיקר בזכות חוש הראייה והשמיעה -
המידע מועבר למוח  -במוח המידע מופנה לזיכרון העבודה ומשם לשומר שמחליט האם המידע
לא חשוב וזורק אותו או האם המידע חשוב ומעביר אותו למחסן  -לזיכרון שבו נשמרים דברים
להמון זמן ואפילו לכל החיים".

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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למורה
במפגש זה התלמידים יבינו וילמדו לפי מה השומר מחליט האם המידע חשוב או לא ובמה זה
תלוי .כמו כן ,התלמידים ילמדו שהמוח שלנו גמיש ובעזרת אימון ניתן לשפר את הזיכרון שלנו.

עזרים והכנה למפגש
 דפים חלקים.
 סל/פח כיתתי.
 קופסה.
 פלסטלינה.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 חזרה על המפגש הקודם.
 הצגת נושא המפגש :אימון משפר זיכרון?
 הגורמים בהם תלוי השומר שמחליט על הזיכרון שלנו.
 משחק אמת או שקר.
 הסבר לגבי המוח כגמיש.
 עיצוב המוח בפלסטלינה.
 סיכום.

"מה שלומכם? האם תוכלו לומר מי זוכר מילים חדשות שהכיר השבוע? משהו חדש שלמדתם?
האם תוכלו לתאר לי מס' דברים שקלטתם בחוש השמיעה שלכם? בחוש הראייה שלכם?"
לאפשר לתלמידים לשתף.
"אני רוצה שניזכר במפגש הקודם ,בו למדנו על זיכרון העבודה שלנו .מי יכול להזכיר לי כיצד
אנו קולטים מידע בעזרת הזיכרון? תוכלו להביט בתרשים שהדבקתם במחברת .אז כפי
שהזכרתם לי ,אנו קולטים מידע בעזרת החושים שלנו כמו חוש השמיעה וחוש הראייה שלנו -
המידע מועבר למוח לזיכרון העבודה  -שעושה בו שימוש ולאחר מכן ,שומר הזיכרון מחליט האם
המידע עדיין חשוב לנו או לא .אם הוא חשוב -הוא יעבור למחסן לזיכרון לטווח ארוך ,אם הוא לא
חשוב הוא יזרק לפח".
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"מה קובע לדעתכם אם נזכור טוב יותר או פחות טוב? איך בעיניכם שומר זיכרון העבודה מחליט
אם המידע חשוב או לא?"
הידעת? ההחלטה מה עובר מזיכרון עבודה לזיכרון ארוך טווח תלויה במאפיינים של הגירוי
ובמצב הפסיכולוגי שלנו:
 . 1גירויים שמעוררים בנו רגשות עזים או שהם יותר עוצמתיים (צליל חזק) ,יש יותר סיכוי
שיועברו לזיכרון ארוך טווח .הם גם יזכרו יותר טוב משום שהם מושכים קשב ,ודברים שאנו
מפנים אליהם קשב יש יותר סיכוי שנזכור אותם.
 . 2מצב של סטרס (לחץ) עשוי לשפר או לפגוע בזיכרון עבודה ,תלוי ברמת הלחץ וביכולת של האדם
לווסת אותו .לחץ מתון עשוי לשפר זיכרון ואילו לחץ גבוה פוגע בזיכרון בגלל פגיעה ביכולות קשב.
 .3מצב עייפות  -עייפות פוגעת בזיכרון וערנות משפרת זיכרון ,בתנאי שלא מדובר על עוררות
מוגזמת שנובעת מלחץ נפשי.

"כאשר אנו מנסים לזכור והשומר מחליט אם המידע חשוב עבורנו או לא ,הוא תלוי במספר
גורמים .אם למשל השומר עייף מאוד ,הוא עלול להתבלבל לפעמים ולזרוק לפח מידע שחשוב
שנזכור .למשל כאשר אנו לומדים את האותיות והניקוד ,חשוב שנהיה רעננים וערניים כי אחרת
השומר שלנו יזרוק את הצליל או האות החדשים שלמדנו ,והרי כדי להשתמש בהם בהמשך וכדי
שנצליח לקרוא נכון ומדוייק השומר צריך להעביר את הצליל או האות שנלמדו למחסן .האם
קרה לכם שהייתם עייפים ולא הצלחתם לזכור משהו שלמדתם? בנוסף ,גם אם יש לכם ידע
קודם בנושא והשומר כבר מכיר את המידע ,יהיה לו קל לשמור אותו .אם הנושא מעניין אתכם
ואתם רוצים ללמוד עליו זה גם מאוד משפיע על השומר ,וסביר שהוא יעביר מידע שחשוב לכם
למחסן ולא יזרוק אותו .למשל ,אם אני מאוד אוהב כלבים וקיבלתי כלבלב קטן במתנה ואני זה
שאמור להיות אחראי עליו וחשוב לי שיהיה לו טוב וכיף בבית שלנו ,אז בזמן שהמוכר מסביר לנו
כמה פעמים לצאת איתו לטיול ,לאן כדאי לקחת אותו? באילו שעות? כמה זמן כל סיבוב
ועוד...אני אקשיב ,אנסה לזכור ואפילו אכתוב לעצמי את ההנחיות כדי לזכור טוב יותר ושלא
אטעה .במקרה כזה ,השומר בעצם יעביר את המידע למחסן .לעומת זאת ,אם אני לא כל כך אוהב
כלבים וקנו לאח שלי כלב במתנה והוא צריך להיות אחראי עליו אז בזמן שהמוכר יתן את
ההנחיות ,אני לא כל כך אתעניין ,לא כל כך אקשיב והשומר יזרוק מיד את המידע כי הוא לא
חשוב עבורי".
"עוד גורם שמשפיע על השומר הוא מצב הרוח שלכם .אם אתם במצב רוח עצוב מידי ,או שמח
מידי או לחוץ מידי השומר קצת מבולבל ולא בטוח שהוא יודע מה להחליט .אז כדי להחליט
איזה מידע חשוב לנו ואיזה לא ,השומר צריך להיות ערני ,במצב רוח רגוע וכך הוא יוכל להחליט
אם כדאי לו לשמור את המידע במחסן או לזרוק לפח".
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פעילות
"כל תלמיד יקח דף ריק ויחלק אותו לשניים ,בחלק האחד של הדף הוא יכתוב משהו חשוב
שהוא רוצה לספר לקבוצה עליו ובחצי השני ,הוא יכתוב משהו לא חשוב או אפילו ימציא משפט
לגביו .למשל ,משפט שנכון לגביי הוא :אני מורה לשפה ומחנכת כיתה ב' ...משהו שלא נכון
לגבי :אני רוכבת על אופניים כל יום כדי להגיע לביה"ס.
במרכז כל שולחן של קבוצה יהיה פח אחד וקופסה שתהיה המחסן שלכם .לאחר שכל אחד רשם
את המשפטים ,הוא ירשום את שמו בסופם ,ואת כל הפתקים תניחו במרכז השולחן .תלמיד
אחר יקריא לקבוצה את שני המשפטים ,התלמיד שכתב את הפתקים יהיה בשקט ולא יגלה
והקבוצה תצטרך להיות השומר ולהחליט ,אם המשפט שבפתק נשמע להם מצחיק או לא נכון -
הם יזרקו אותו לפח ,אם המשפט נכון ,הם יכניסו אותו למחסן .אם הקבוצה טעתה ,התלמיד
שכתב את הפתק יוכל לתקן .בסוף הפעולה מתנדב אחד מהקבוצה יקריא את כל הפתקים
שבקופסה וחשוב שתזכרו את הדברים כדי להכיר טוב יותר את חבריכם"...

דיון
"האם היה קל להבחין בין המשפט שנזרק לפח לבין זה שישמר במחסן? לפי מה החלטתם האם
המשפט נכון? לפי ידע קודם על החבר? לפי הבעות פניו?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"בנוסף לגורמים המשפיעים על השומר שלנו שבמוח לקבל את ההחלטה ,יש משהו שחשוב
שתדעו על המוח שלכם :הוא גמיש ,כמו פלסטלינה ,וגם אם השומר שלכם לפעמים מבולבל
וזורק מידע שלא חשוב ,אפשר לאמן אותו ,ולאמן את המוח שלנו ,וכך לשפר את הזיכרון שלנו
ואת קבלת ההחלטות של השומר ,כמו כשהתאמנו כשלמדנו על מודעות עצמית בקריאה .למשל,
אם למדתם היום בשיעור חשבון  3כפול  ,4וניסיתם לזכור שהתשובה היא  12אבל השומר שלכם
זרק בטעות את ה 12-לפח ,חשוב לתרגל שוב ושוב את  3כפול  4ואז השומר יבין  -היי! יש פה
תרגיל חשוב וכדאי שאשמור אותו במחסן...וכך אחרי מספר תרגולים תצליחו לזכור ש.12=4X3-
כלומר ,המוח שלנו גמיש ופלסטי ובעזרת אימון אפשר להפוך אותו לטוב יותר ומהיר יותר
ביצירת ושליפת זיכרונות".

פעילות
"לפניכם פלסטלינה בצבעים שונים ,אני רוצה שתנסו כעת ליצור בעזרת הפלסטלינה צורה של
מוח .אם שמתם לב בתמונות של המוח ,במוח ישנם שבילים .כשאנחנו לומדים משהו חדש
אנחנו בעצם יוצרים במוח שביל חדש שלא היה בו קודם .כמו כל שביל חדש שלא הלכו בו הרבה,
בהתחלה תוואי השביל חלש וקשה לראות אותו ולמצוא אותו ,אבל ככל שנלך בשביל הזה יותר
פעמים כך הוא יהפוך להיות עמוק יותר וברור יותר ויהיה לנו יותר קל למצוא אותו וללכת בו.
אותו תהליך קורה במוח :ככל שאנחנו חוזרים על אותו מידע שוב ושוב ,המסלול במוח
ש״מחזיק״ את המידע הזה הולך ומתחזק כך שיותר קל לנו לזכור ולשלוף את המידע .לעומת

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
203

זאת ,אם אנחנו לומדים משהו ולא חוזרים עליו ,הנתיב המוחי שמחזיק אותו יהיה חלש ואפילו
יעלם – ואנחנו נשכח את אותו מידע".
"תנסו לייצר בעזרת הפלסטלינה שבילים שאתם יודעים שהם עמוקים וברורים אצלכם ,כמו
היכולת לקרוא או לכתוב ,וכאלו שפחות סלולים וצריכים עוד עבודה כמו לוח הכפל או הבנה של
חומר חדש".
"חשוב שתדעו שיש הבדלים בינינו בזיכרון העבודה .אם אתם מרגישים שקצת קשה לכם
לפעמים לזכור הוראות למשל ואם כשאומרים לכם כמה הוראות יחד ,זה מבלבל ,יש כל מיני
משחקים וגם שיטות שיכולות לעזור .למשל לרשום לעצמנו את ההוראות ,לבקש שיגידו לנו כל
פעם הוראה אחת ,לדמיין את מה שצריך לזכור בשיר ,סיפור או בתמונות .יש גם משחקים
שיכולים לעזור ,למשל המשחק 'שמתי בסל' .מה שמאוד עוזר לשפר את הזיכרון שלנו ,זה לשפר
את הסדר והארגון שלנו .ברגע שנעבוד לפי שלבים ,נארגן את הדברים שאנחנו צריכים לעשות
ועוד ,הזיכרון שלנו ישתפר".

למורה
בסיום הפעילות ,יבחרו מס' תלמידים שיציגו את המוח שלהם בפלסטלינה ואת השבילים בו.
יש לשים לב לתלמידים שמתקשים בזיכרון העבודה ולסייע להם בדרכים שהוצעו בכיתה ,למשל
הפקדת הוראות ,זכירה לפי סיפור ,הצעה להשתמש בתמונות דימיוניות ,במסלול דמיוני ,בשיר
ועוד ,כמו כן ,חשוב לעבוד על סדר וארגון.

סיכום
"לסיכום ,מה למדנו על זיכרון העבודה שלנו בשני המפגשים האחרונים? מי מחליט אם המידע
חשוב או לא? לפי מה הוא מחליט? באילו גורמים תלויה ההחלטה שלו? האם אפשר לאמן את
המוח? מה יקרה לשביל אם נאמן את המוח?"
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למורה
במפגשים הבאים התלמידים ילמדו מהן הוראות ומה חשיבותן והשימוש בהן ,וכן כלים שיסייעו
להם להבין טוב יותר הוראות בתחום הלימודי ובתחום הרגשי-חברתי.

עזרים והכנה למפגש
 דפים וצבעים לציור.
 נספח  :2הוראות לציור בית.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מהן הוראות ומתי משתמשים בהן.
 סיפור הרפתקאות איילי.
 שמש אסוציאציות בנושא הוראות.
 ציור בית עם וללא הוראות.
 סיטואציות בהן נתקלים בהבנת הוראות.
 סיכום.

"שלום לכולם ,מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם תוכלו לספר לי על דברים שזכרתם
השבוע? שקלטתם בעזרת חוש הראייה ,חוש השמיעה או חוש אחר?
במפגשים הקודמים למדנו על זיכרון העבודה וכיצד הוא מתפקד ,והסברתי לכם שזיכרון
העבודה מאוד מסייע לנו להבין הוראות .היום נלמד דרכים שיעזרו לנו להבין הוראות טוב יותר.
האם אתם זוכרים את איילי האייל? היום נספר איך איילי מבין הוראות".
איילי למד בחופש הגדול שבין כיתה א' לכיתה ב' הוראות שונות .למשל ,למרות שלעיתים
קשה לאיילי לקרוא מהר ,הוא מזהה מיד את ההוראה ויודע כיצד לפעול .איילי התאמן שוב ושוב על
הבנת הוראות בחו פש כך שהוא כבר אלוף!! היכולת של איילי לזהות מיד את ההוראה ולהבין מה הוא
צריך לעשות משרתת אותו בלימודים ,בשיעורי שפה ,בתרגילים בחשבון ,בהכנת שיעורי הבית וכן,
משרתת אותו גם כאשר הוא נמצא עם חברים וצריך להבין ולזכור את הוראות המשחק שמשחקים או
לזכור מה החבר בי קש ממנו...איילי מציע לכל החברים להתאמן היטב על ההוראות וכך הם תמיד
ידעו מה לעשות .כאשר הוא יודע מה לעשות ,הוא מרגיש נוח ,רגוע וממש שמח.

"כעת נסו להסביר לי למה הכוונה כשאומרים "הבנת הוראות" ,למה צריך הוראות ולמה חשוב
שנצליח להבין הוראות באופן מדויק ונכון?״
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כעת אכתוב על הלוח שמש אסוציאציות ,מה שאומר שבהצבעה כל אחד יגיד לי מה הוא חושב על
הוראות ואני אוציא מהשמש המון קרניים עם כל הרעיונות שלכם"

הוראות
"תודה על ששיתפם במה שאתם חושבים על הוראות .כעת נבין מדוע הן חשובות לנו".

למורה
במשימה הבאה התלמידים יציירו בית ,כאשר בשלב הראשון הם יציירו באופן חופשי ובשלב השני
יציירו על פי הוראות ברורות .לאחר מכן ,יערך דיון והשוואה.

פעילות
"כדי להבין את משמעותן של הוראות נעבור לציור .בשלב הראשון אתן לכם מס' דקות ובהן
אבקש שכל אחד יצייר בית כפי שהוא יודע".
בסיום השלב הראשון יש לחלק את נספח  2עם הוראות לציור בית.

"כעת בשלב השני ,אתן לכם שוב מס' דקות ואבקש מכולכם לצייר בית לפי ההוראות שכתובות
בדף שקיבלתם"
"כעת אבקש כמה מתנדבים שיוכלו לבוא ולהציג את הציור הראשון שציירו ללא הוראות בפני
הכיתה .ילדי הכיתה מתבקשים רק להביט בציורים ".לאחר שהתלמידים ראו את הציורים:
"עכשיו אבקש מספר מתנדבים שיציגו את הציור השני שאותו ציירו לפי ההוראות".

דיון
מהם ההבדלים בין הציורים? מדוע קיימים הבדלים?" לנהל דיון על כך שההוראות מסייעות
להבין את המטלה באופן ברור יותר ולכן ציורי הבית שנעשו על פי ההוראות דומים יותר.

סיכום
"לסיכום ,מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מהי הוראה? האם הוראות חשובות לנו? אילו
הבדלים ראינו בין בית שציירתם באופן חופשי לבין בית שציירתם לפי ההוראות?
במפגש הבא נמשיך לדבר על הבנת ההוראות ונחשוב באילו סיטואציות אנו נתקלים בהוראות".
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למורה
במפגש הנוכחי הילדים ילמדו שימוש בהוראות בסיטואציות שונות בחיי היומיום וכיצד שימוש
בהוראות מתקשר למשולש א.י.ל.

עזרים והכנה למפגש
 נספח  :3תרגול הוראות.
 כלי כתיבה.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מתי משתמשים בהוראות וכיצד זה מתקשר למשולש א.י.ל.
 סיטואציות בהן נתקלים בהבנת הוראות.
 משחק (דג מלוח).
 כללים להוראות  +תרגול הוראות.
 סיכום.

"לאחר שהבנו מהן הוראות  ,למה הן חשובות ולמה חשוב להבין אותן באופן מדויק ,ננסה לחשוב
מתי בחיינו אנחנו נתקלים בהוראות .כדי להזכיר לכם את ההוראות השונות אני אכתוב טבלה על
הלוח ותנסו לתת לי דוגמאות להוראות בכל אחד מהמקומות".

למורה
יש לנהל דיון על הסיטואציות בהן אנחנו נחשפים להוראות השונות .ניתן לעשות זאת בעזרת
טבלה ,בה כל ילד יאמר מתי הוא מקבל הוראות לפי התחומים השונים:
הוראות שאני מקבל
בבית (ע"י ההורים
והאחים)

הוראות שאני מקבל
בכיתה (ע"י מורות
ותלמידים אחרים)

הוראות במצבים
חברתיים (במשחק או
מחבר)

הוראות במטלות
לימודיות
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"אז כפי שראינו ,הוראות קיימות במצבים שונים .כאשר נבין הוראות טוב יותר נמלא אותן
בצורה יותר טובה .כאשר ההוראות קשורות למטלה לימודית ,אם נמלא אותן בצורה מדויקת,
נצליח יותר במטלה .כאשר ההוראות קשורות לדברים שאחרים ביקשו מאיתנו ,אם נבין את
ההוראות האלו ונזכור אותן ,אז יש סיכוי טוב שנעשה מה שביקשו מאיתנו וזה יגרום למי
שביקש להרגיש טוב לגבי זה ,וגם אנחנו נרגיש טוב לגבי זה ,והקשר בינינו יתחזק .כמו שאנחנו
כבר מכירים ממשולש א.י.ל ,כל הקודקודים קשורים זה לזה ולכן הבנת הוראות יכולה להשפיע
על כולם".

דיון
סוגי ההוראות השונים:

"אילו הוראות אתם מכירים? האם יש הוראות פשוטות והוראות מורכבות?"

פעילות
"כעת נשחק משחק שדומה ל'דג מלוח' .כל אחד יעמוד ואני אומר כל פעם מילה .אתם צריכים
לשים לב באיזו אות המילה התחילה .אם המילה מתחילה באותיות א׳-כ׳ כולכם קופאים ואסור
לכם לזוז ,אם המילה מתחילה באותיות ל׳-ת׳ אתם יכולים לזוז איך שתרצו .מוכנים?"

למורה
יש לעשות מספר נסיונות עם מילים שונות שמתחילות באותיות משתי הקבוצות .לאחר מכן יש
לנהל דיון:

"האם היה קשה להקשיב למילה ולקבל החלטה? האם זה היה מבלבל? האם הסתכלתם על
חבריכם כדי לראות מה הם עושים?"
"כפי שיכולנו לראות במשחק ,במקרה הזה הייתם צריכים קודם כל לזהות האם המילה
מתחילה ב-א׳-כ׳ או ל׳-ת׳ ואז לחשוב מה זה אומר .הייתם צריכים קודם להבין האם צריך לזוז
או לקפוא ורק לאחר מכן לבצע .כלומר ,זו הוראה מורכבת יותר מאשר הוראה בה אבקש רק
לעמוד או לשבת .הסיבה שזו הוראה מורכבת היא שאתם עושים אותה במספר שלבים :קודם
מקשיבים למילה ,מנסים להבין לאיזו קבוצת אותיות היא שייכת ואז חושבים האם זו קבוצת
אותיות שאנו צריכים לקפוא או לזוז ורק אז מבצעים .את כל השלבים של המטלה ביצעתם
בזכות זיכרון העבודה שלכם ,עליו למדנו במפגשים הקודמים .זיכרון העבודה שומר את השלבים
השונים ולא זורק אותם ,עד אשר אתם מבצעים את ההוראה".
"אז כפי שאתם רואים ,קיימות הוראות שונות ומגוונות ,כרגע נתמקד בהוראות בלמידה .מספר
דברים חשובים על הוראות בלמידה:
יש לחלק לפני ההסבר את נספח  :3תרגול הוראות –
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"בדרך כלל ההוראות בלמידה מתחילות ממילת ההוראה ולאחריה בא הפירוט או
ההסבר .למשל :הקף בעיגול את המילה הארוכה ביותר.
קיימות מילות הוראה כמו :הסבר ,הקף ,בחר ,כתוב ועוד ,לעומת מילות שאלה כמו:
מדוע ,מתי ,איך ,היכן ועוד .כרגע נתמקד במילות הוראה ולא שאלה ,אך חשוב שתדעו
את ההבדל.
קיימות מילות הוראה פשוטות יותר ,לפיהן אנחנו קוראים את ההוראה ,מסמנים בטוש
זוהר את ההוראה ומיד יכולים לבצע אותה .נא השלימו בדף תרגול שחילקתי את
סעיפים  .1,2,3שימו לב להוראה שלי ,מלאו רק סעיפים אלו כאשר אתם צובעים את
מילת ההוראה ורק אז מבצעים .אלו נחשבות הוראות פשוטות.
למרות שיש מילות הוראה פשוטות ,חשוב תמיד לבדוק מה המשך ההוראה ולהבין אם
אכן ההוראה פשוטה או מורכבת.
מילות הוראה מורכבות בדרך כלל דורשות מספר פעולות .למשל ,מילות ההוראה
'השווה' או 'מיין' .ראשית ,יש לסמן את מילת ההוראה ,לאחר מכן נחשוב מהם
הקריטריונים להשוואה ,נכתוב ,נקרא מה כתבנו ונבדוק אם זה נכון .מלאו את הוראות
 5-4בדף העבודה".

סיכום
"לסיכום ,תוכלו להזכיר לי על מה דיברנו היום? באילו תחומים בחיינו קיימות הוראות? מדוע
אנחנו זקוקים להן? על אילו הוראות לימודיות שוחחנו?"
"למפגש הבא כל ילד יתחפש להוראה שונה ,הוא יוכל להכין כובע או לתלות על חולצתו שלט עם
ההוראה .כ ל תלמיד לפני יציאתו מהכיתה יגריל מהקופסא שבידי הוראה ויגיע מחופש אליה
במפגש הבא .חשוב שתחשבו בבית עם ההורים והמשפחה על  4-3הוראות שמתחילות במילת
ההוראה שלכם ותכינו עזרים בהתאם .למשל ,אם מישהו מקבל את ההוראה 'תאר' אפשר ליצור
כמה הוראות למילה זו ,כמו :תאר איך הבית שלך נראה ,תאר איך אתה מרגיש עכשיו ,תאר את
המשחק שאתה הכי אוהב וכו' .כדי שההורים יוכלו לסייע לכם ,אחלק לכם מכתב ותעבירו אותו
אליהם".

למורה
יש לחלק להורים את מכתב יחידת זיכרון עבודה והבנת הוראות (נספח  )4עם הסבר על
מהות הנושא ועל הסיוע בהכנת התחפושת.
בנוסף ,יש להכין קופסה עם פתקים ובה הוראות שונות .למשל :הסבר ,הדגם ,פרט ,מצא ,חפש,
בחר ,הקף ,סמן ,השב ,כתוב ,העתק ,צייר ועוד ,ולתת לכל תלמיד הוראה.
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למורה
במפגש הנוכחי הילדים יתרגלו שימוש בהוראות השונות תוך יצירת הוראות ,וכן יתנסו בהוראות
אלו במקצועות הלימוד השונים .ייתכן שהמפגש יהיה ארוך מהרגיל ולכן ניתן להקדיש לו מפגש
כפול.

עזרים והכנה למפגש
 תלמידים מחופשים להוראות.
 בריסטולים ,טושים ומספריים (למקרה שלא הגיעו מחופשים).
 דפים.

מבנה המפגש
מסיבת הוראות :המפגש יתנהל בצורה שונה מהרגיל כי כולו יתמקד בתרגול ההוראות.

"שלום ילדים ,מה שלומכם? במפגשי א.י.ל הקודמים שוחחנו על הבנת הוראות .היום נעשה
מסיבת תחפושות של הוראות .אני אתן לכם כעת מס' דקות בהן כל אחד יחזור על ההוראות
שהוא הכין בבית לפי מילת ההוראה שלו .אם מישהו לא הכין ,אעבור ביניכם ואסייע לכם.

פעילות
"כעת נתחלק לקבוצות ,ובסבב מסודר כל תלמיד מחופש יקום ,יסביר לאיזו הוראה הוא
התחפש ,יסביר מה צריך לעשות בהוראה שלו ויציג לקבוצה מהן ההוראות שהוא מבקש מהם
לבצע .כל שאר חברי הקבוצה ימלאו את ההוראה בכתב או בע"פ על פי סדר הישיבה ,בסיום
הסבב התלמידים ינסו לזכור אילו הוראות נתן כל תלמיד".

למורה
לשיקולך רמת העצמאות של התלמידים  -אם הם מצליחים לנהל את זה בצורה עצמאית אז
הקבוצות יפעלו במקביל ,אם לא ,ניתן להפעיל קבוצה אחת וששאר הקבוצות יצפו בסבב הראשון
והשני ורק אז יתחילו .הפעילות אמורה להתקיים במהלך שני המפגשים בסבב.
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סיכום הנושא
"לסיכום ,במפגשים האחרונים כל תלמיד התחפש למילת הוראה ,האם תוכלו להגיד לי איך זה
הרגיש? האם היה קל להמציא הוראות שונות? האם שאר הילדים מילאו את הוראתכם כפי
שביקשתם? כפי שציפיתם?"

למורה
חשוב לעבוד ולתרגל הוראות במקצועות אחרים .לאחר מסיבת התחפושת ,ניתן להמשיך עם הדגש
על ההוראות ביתר השיעורים באותו יום :לכתוב הוראות בשיעור שפה ,חשבון או כל שיעור
ממילת ההוראה שאליה התחפשו .ניתן גם לתת להם להתחלף ביניהם בהוראות .ככל שהתלמידים
יתנסו בהוראות השונות ,במילוי הוראות וביצירת הוראות ,כך הם יפנימו טוב יותר את ההוראות
השונות ואת החשיבות במילוי הוראות.
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נספחים לנושא  – 4זיכרון עבודה והבנת הוראות
נספח מס'  :1תרשים זיכרון העבודה

קליטת מידע בעזרת החּוׁשים ּובעיקר ,חּוׁש
השמיעה וחּוׁש הראַּיה
למׁשלׁ :שמיעת מלים אֹו הצגה ׁשל תמּונה

קליטה ׁשל המידע במֹוח

החלטה ׁשל הׁשֹומר
האם המידע חׁשּוב אֹו ׁשלא

חׁשּוב – למחסן

לא חׁשּוב-
לפח
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נספח מס'  :2הוראות לציור בית

הֹוראֹות לֵציּור בית:

.1ציֵר בְ צד י ִָׂמין לְמעְ לָׂה ׁשֶ מֶ ׁש עִ ם ק ְרניִם
וְ צְ בע בְ צֶ בע צָׂ הֹּב
.2ציֵר בְ ֶא ְמצע הָׂ דף ִרבּוע וְ צְ בע אֹותֹו בֶ ָּׂכחֹול
.3ציֵר מֵ על הָׂ ִרבּוע ְמׁשֻּׁ לָׁׂש (ּגג) וְ צְ בע אֹותֹו
בְ צֶ בע חּום
 .4ציֵר בחֵ לֶק הָׂ עֶ לְיֹון בֶ צד י ִֶמין ׁשֶ ל הָׂ ִרבּוע
(ׁשֶ ל הביִת) ִרבּוע ָׂקטָׂ ן -חלֹון
ציֵר בחֵ לֶק הת ְחתֹון ׁשֶ ל הָׂ ִרבּוע בְ ֶא ְמצע מלְבֵ ן
אֹותה בֶ אפור.
(דֶ לֶת) וְ צְ בע ָׂ
 .5ציֵר ִמצִ ידֶ י הבית דֶ ׁשֵ א ירֹוק ֵועץ
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נספח מס'  :3דף לתרגול הוראות

הֹוראֹות
ִּת ְּרגּול ָּ
הֹור ָׂאה בֶ טּוׁש זֹוהֵ ר ּולְ אחר ִמּכֵן,
צְ בע ֶאת ִמלת ה ָׂ
הֹור ָׂאה:
מָׂ ֵלא ֶאת ה ָׂ

.1מֶ תח קו ִמתחת לצלחת

.2סמָׂ ן בָׂ עִ ּגּול ֶאת הילְדָׂ ה ׁשֶ לְיד הטבעת

.3בֶ חר ֶאת ה ִמלָׂה ׁשֶ הָׂ אֹות ה ְש ִניָׂה בָׂ ּה ִהיא
ל
מֵ חֶ בְ רת
חלֹון
נֹורה
ְמ ָׂ
בֵ ית
.4הָׂ ְׁש ֶוה בֵ ין ּכִ ָׂתה א' לּכִ ָׂתה ב'
___________________________
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___________________________
___________________________
ֵ .5ת ֵאר/י ֶאת ְׁשלבֵ י ה ִה ְתא ְרּגְ נּות ׁשֶ לְָך
עֹוררּות וְ עד ההּגָׂעָׂ ה לְבֵ ית
בב ֶֹּקר ,מֵ ה ִה ְת ְ
הסֵ פֶר
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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נספח מס'  :4מכתב להורים

יחידת זיכרון עבודה והבנת הוראות
להורי תלמידי כיתה ___ שלום רב,
במסגרת תכנית א.י.ל בכיתתנו ,נתחיל בשבוע הבא בלמידת הנושא העוסק בזיכרון עבודה והבנת
הוראות .במהלכה ילמדו התלמידים מה הוא זיכרון עבודה ומדוע הוא חשוב כאשר צריך להבין
ולזכור הוראות .התלמידים ייחשפו להוראות בתחומים שונים ויבינו את החשיבות של הבנת
הוראות בתהליכי למידה.
במסגרת המפגשים יתבקשו התלמידים לכתוב הוראות על פי מילת הוראה שיקבלו .הפעילות
תסוכם ב"מסיבת הוראות".
נבקשכם לסייע לילדכם להיערך לקראת המסיבה שמתוכננת ביום ___ .
משימת בית
היערכות ל"מסיבת הוראות":
 .1בדקו מהי מילת ההוראה שהוגרלה וסייעו לילדכם להתחפש אליה .ניתן למשל ליצור כובע עם
מילת ההוראה ,להכין שלט ולחברו לחולצה או כל רעיון יצירתי אחר .יש לכתוב את מילת
ההוראה בכתב גדול וברור.
 .2סייעו לילדכם להבין את משמעות מילת ההוראה והתכוננו איתו למצב בו יתבקש להסביר
בפני הכיתה את מילת ההוראה.
 .3סייעו לילדכם להכין כשלוש או ארבע הוראות הפותחות במילת ההוראה אליה התחפש .אם
המילה שהוגרלה היא "הַ ֵּקף" למשל ,יש להכין כשלוש הוראות הפותחות בה ,כגון "הקף את
הבית הגדול ביותר בשורה"" ,הקף את האות הראשונה בכל מילה" וכדומה .ניתן ליצור מראש
דף עם הוראות ולצלמו בהעתקים שיחולקו לכלל תלמידי הכיתה ,או לחלופין להקריא ההוראות
בכיתה ולהכתיבן לשאר התלמידים.
לסיכום ,במסיבת ההוראות יתבקש ילדכם להציג את מילת ההוראה אליה התחפש ,להסביר
ולהדגים מה כוונת מילת ההוראה ,ולהציג לכיתה את ההוראות שהכין .ילדי הכיתה יתבקשו
למלא אחר ההוראות.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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