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כותבות הפרוטוקול:
כותבות הפרוטוקול :ד"ר דפנה קופלמן-רובין ,פרופ' ענת ברונשטיין קלומק בליווי פרופ' לורה
מפסון.
מפתחות תוכן לכתות ז'-ט' (לפי סדר א-ב) :ליאת בן אוריאל מעוז ,ליאורה גשרי-רוזנסקי ,אפרת
דביר ,שחר דבש ,נועה וייס ,ד"ר בשמת טובין ,איילת כהן-גוברין ,בתיה פלוטקין-כהן ,עדי לב,
סיגל פתאל ,הילה קסל ,יעל שביט (ז"ל) ,עדי שטרול.
תודות:
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) פותחה מתוך רצון לבנות מודל עבודה כוללני המתאים לילדים,
מתבגרים ,הורים ,אנשי חינוך ואנשי טיפול המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב .את
התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין .מתוך הניסיון שהצטבר בשנות העבודה במרפאה
ללקויות למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,מתוך הפסיכותרפיה הבינאישית ,ומתוך
המחקר בתחום לקויות למידה והפרעות קשב ,התפתחה ההבנה כי יש לבסס את מודל העבודה על
מס' צירים מרכזיים :א .התייחסות אינטגרטיבית לקשר ההדדי בין היבטים רגשיים להיבטים
לימודיים .ב .מיקוד בהקניית מיומנויות הבונות גורמי הגנה וחוסן המקדמים התפתחות טובה
לאורך מעגל החיים .ג .חשיבותו וכוחו של קשר בינאישי -תיאוריית ההתקשרות והפסיכותרפיה
הבינאישית .ד .יש לבסס את מודל העבודה על מחקר.
בנוסף לצירים תיאורטיים-קליניים אלו ,התפיסה שהנחתה את פיתוח התכנית הינה שכדי להוביל
שינוי משמעותי ,יש לגייס לצורך התהליך את הגופים המרכזיים הפועלים בתחום .מתוך תפיסה
זו נעשתה פנייה לאגף לקויות למידה וקשב ,שפ"י ,משרד החינוך ,לקרן למפעלים מיוחדים באגף
הקרנות של המוסד לביטוח לאומי ,לעיריות ולרשויות מקומיות .בנוסף ,נוצרו שיתופי פעולה עם
צוות של פסיכותרפיה בינאישית בראשותה של לורה מפסון מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק,
שתרם לפיתוח החלק הבינאישי והרגשי .גופים אלו והאנשים העומדים בראשם ,הפכו לשותפים
מלאים וקידמו את ההבנה אודות צרכי מערכת החינוך וכיצד ניתן לפתח את מודל העבודה באופן
אקולוגי ובר-קיימא ,התואם צרכים של מגזרים שונים בחברה הישראלית.
בשלב הראשון נבנה מודל לעבודה פרטנית ולעבודה מערכתית-בית ספרית ,לתלמידי חט"ב
המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב .בהמשך ,מתוך המשוב שעלה מאנשי החינוך
ומהמשפחות ,וממצאי המחקר המלווה את התכנית ,התפתחה ההבנה כי הבסיס התיאורטי
ותרגומו היישומי ,מתאימים לכלל התלמידים ולא רק לאלו המתמודדים עם לקויות למידה
וקשב .מתוך כך תכנית א.י.ל התפתחה לתכנית מניעה והתערבות ,לכלל התלמידים ,מכתה א'-ט'.
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תודות לאנשים הרבים שנתנו בנו אמון ,הצטרפו ונהיו שותפים:
אלפי התלמידים וההורים ,ומאות אנשי החינוך שהשתתפו ועדיין משתתפים בתכנית א.י.ל.
השותפים לפיתוח הראשוני של תכנית א.י.ל בשלב הפיילוט:
ד"ר יהודית אל-דור  -לשעבר ,מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב ,שפ"י ,משרד החינוך
גב' טניה ליף וגב' שרית מוראי  -הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי
ד"ר אבי בנבנישתי – לשעבר ,מנהל תיכון עירוני ט' ת"א
פרופ' מריו מיקולינסר ,פרובוסט ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' מיכל אל-יגון ,ראש החוג לייעוץ חינוכי ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אלן אפטר ,גב' הילה ארג'נטרו וצוות המרפאה ללקויות למידה וקשב במרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל
השותפים שהצטרפו בשלב ההטמעה:
גב' דני ז'ורנו – מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב ,שפ"י ,משרד החינוך
גב' ליאורה גשרי רוזנסקי – לשעבר ,מנהלת ארצית של תכנית א.י.ל
מובילי החינוך בערים ,מפקחים מטעם משרד החינוך ,מנהלי חט"ב והצוותים החינוכיים בערים:
אור עקיבא ,אור יהודה ,בת-ים ,נשר ,קריית ים ,דליית אל כרמל ועוספיא
תודה מיוחדת לעיר הרצליה אשר אימצה את תכנית א.י.ל כמודל לכלל התלמידים בכתות א-ט!
ראש העירייה – מר משה פדלון
סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך – גב' איה פרישקולניק
סמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה (לשעבר) – ד"ר אבי בנבנישתי
מנהלת המחלקה לבתי ספר יסודיים– גב' יעל יוסף חקון
מנהל המחלקה לחינוך על-יסודי – ד"ר יעקב נחום
מפקחות משרד החינוך  -גב' רבקה אינגביר ,גב' סיגל פתאל ,גב' שלומית ברק ,גב' מירית שפירא
מנהלי ומורי חט"ב וביה"ס היסודיים בעיר
תודה מיוחדת לקרן עזריאלי התומכת במחקרי היחידה ללקויות למידה וקשב
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צוותי חינוך יקרים,

אנו גאות להוציא לאור את פרוטוקול תכנית אני יכול להצליח עבור חט"ב .ערכה זו פותחה
עבורכם תוך מתן דגש על עבודת תוכן ותהליך גם יחד.
תכנית א.י.ל בקהילה הינה תכנית התערבות מערכתית הפועלת לקידום גורמים של חוסן נפשי
והצלחה בקרב תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה וכאלו החווים קשיים בלמידה במטרה
לשנות את מסלול ההתפתחות מסיכון להצלחה אישית ותרומה לקהילה ,תוך פיתוח הדיאלוג
השיתופי בין המורה לתלמיד והוריו.
תכנית א.י.ל הינה התכנית הראשונה והיחידה בתחום כיום בארץ שהינה תכנית מבוססת מחקר.
כוחה של תכנית התערבות זו מושתת גם על שיתופי פעולה פוריים בין פרופסיות ,הערכה וכבוד
לייחודיות של כל תחום ,זאת לצד המשגה ותרגום מעשי של עקרונות פסיכו-פדגוגים .התכנית
משולבת עם מחקר שדה הנועד להתאמת התכנית למאפייניו הייחודיים של כל בית ספר תוך
הבנייה וביסוס של תהליך הערכה ובקרה.

בפיתוח התכנית היו שותפים האגף ללקויות למידה במשרד החינוך ,הקרן למפעלים מיוחדים
מטעם המוסד לביטוח לאומי ,מרכז שניידר לרפואת ילדים וביה"ס לפסיכולוגיה במרכז
הבינתחומי הרצליה.
היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב מהמרכז הבינתחומי ,הינה הגוף המפתח והמטמיע של
תכנית א.י.ל ברמה הארצית .יחידה זו עוסקת בפיתוח תכניות התערבות מבוססות מחקר
המיועדות לאוכלוסיות ייחודיות .תוכלו להתרשם ולקרוא עוד באתר של היחידה ללקויות למידה
במרכז הבינתחומי בהרצליהhttp://www.ildadhd.idc.ac.il :

תודה מיוחדת לשותפות שלנו לפיתוח התכנית :דר' יהודית אל-דור מנהלת האגף ללקויות למידה
והפרעות קשב בשפ"י ,משרד החינוך; על החוכמה ,התבונה והשותפות לדרך .לשרית מוראי
מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים וטניה ליף רכזת תכניות בקרן למפעלים מיוחדים מטעם הביטוח
הלאומי ,על התרומה ,התובנות והייעוץ המקצועי.
לצוות היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב :אור רומי ,בן אוריאל-מעוז ליאת ,גולן עליזה ,דביר
אפרת ,וייס נועה ,כהן-גוברין איילת ,דר' טובין בשמת ,לב עדי ,פלוטקין-כהן בתיה ,קסל-שנער
הילה ויעל שביט ז"ל ,שתרמו מניסיונן ,חכמתן ואהבתן לתלמידים ולעבודה בבתי הספר והמשיכו
לקדם ולפתח את התכנית.
ומעל לכל תודה לכם הצוותים המובילים ברשויות ,בבתי הספר ,המורים ,התלמידים וההורים על
שיתוף הפעולה והאמונה כי כל אחד יכול להצליח וכל אחד מאיתנו יכול להביא לידי ביטוי את
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המיטב שבו ,אם נדע להיות מודעים למי שאנו באמת ,לכוחנו וליכולותינו ,תוך טוויה של רשת של
תמיכה קהילתית ושיח שיתופי.

ביחד אנחנו יכולים להצליח יותר
בברכת שנה לימודים פורייה ויצירתית

דר' דפנה קופלמן -רובין
ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב

ליאורה גשרי -רוזנסקי
מנהלת תכנית א.י.ל ארצית

ביה"ס לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
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מישהו רואה
מביט בי מסתכל
מישהו שם...
מכיר בי כל דבר
מישהו שם ,אני לא לבד
( חנה יוחננוב ,כתה י"א עירוני ט' )

צוותי הוראה וחינוך יקרים,

אתם מקבלים לידכם את המפרט המקצועי של תכנית א.י.ל .אותה אתם מובילים במקצועיות
ובמסירות בחטיבות הביניים בעירכם .תכנית א.י.ל כשמה כן היא ,אני יכול להצליח !!! ואכן
באמצעות תכנית זו ,שהיא תכנית הדגל של משרד החינוך לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה
והפרעת הקשב ,אני מאמינה שכל אחד מכם יכול להצליח לסייע לתלמיד שלו להצליח.
היום אנחנו יודעים ,כי הגורם המתווך בין הצלחה ובין כישלון של תלמיד עם לקות למידה וקשב
הוא הגורם האנושי המשמעותי שמלווה אותו בתהליכי ההתפתחות .המשפט השכיח אותו אנחנו
שומעים מפי מתבגרים ומבוגרים שהצליחו הוא " היה שם מישהו בשבילי" .משפט שמהווה עדות
מעשית לידע שנמצא בבולטות בשנים האחרונות גם במחקר.
אם כי למבוגר חשיבות רבה להתפתחות לכלל הילדים ,עבור ילדים עם לקויות למידה וקשב
למבוגר חשיבות קריטית שכן אחת ההשלכות של לקויות אלו היא ההשלכה הרגשית .חשש
עמימות ,בלבול ,חוסר אמונה אישי ותחושת איום מתמיד מכישלון מלווים את הילד עם הלקות
בכלל ובתוך ההוויה הלימודית בפרט .מצב רגשי זה מביא את התלמיד להשקעת אנרגיה ב"הגנה"
מפני איום הכישלון ופוגעת בפניות הרגשית שלו ללמידה .לא אחת הצורך ב" הגנה רגשית" גוררת
אחריה תגובות התנהגותיות של הימנעות מלמידה או אלימות .לפיכך ,אחת ממטרות המבוגר
המחנך הוא לסייע לתלמיד להרחיב את "הפניות הרגשית" על מנת שיוכל להתמודד וללמוד מתוך
ביטחון בכוחותיו וביטחון במורים שישמשו לו קרקע בטוחה בניסיונותיו.
זה הבסיס התיאורטי של תכנית א.י.ל הנשען על התפיסה כי קיימת זיקה בין אדם לסביבה וכל
מה שאנחנו המבוגרים נעשה יסייע לתלמיד להשתמש בכוחותיו והגביר את ההשקעה והמאמץ
שלו .וכך ,לכם המורים היכולת להיות שם עבור התלמיד עם לקות הלמידה והפרעת הקשב.
להיות שם במובן של אמונה ביכולת שלו ,אמונה במאמץ שהוא משקיע ,אמונה ביכולת שלו
להצליח .התלמיד צריך להרגיש שהוא לא לבד שאתם אתו בדרך .זה התנאי הבסיסי שעליו תוכלו
לדייק את הידע שלכם בלווי התלמיד .דיוק שיבוא מהידע שאתם רוכשים בכל מהלך הלמידה
והתנסות בתכנית א.י.ל באמצעות ההכשרות שאתם מקבלים וערכה זו שנכתבה עבורכם.
תכנית א.י.ל פותחה כמודל יישומי לידע המחקרי העדכני ולתפיסה אותה מוביל משרד החינוך
בקידום תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב .מודל המדגיש את ההתערבות הפסיכו-
פדגוגית המותאמת .התערבות המסייעת לחיזוק כוחות הלמידה של התלמיד על בסיס רגשי בטוח
תוך יצירת מוטיבציה חיובית ללמידה הנגזר ממשמעות הקשר מורה-תלמיד.
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בצד זה ,שמה תכנית א.י.ל דגש על הכשרת המורה בהרחבת דרכי העברת הידע לתלמידים עם
לקויות בתהליכי הלמידה מתוך האמונה כי המורה הוא מומחה התוכן המקצועי ובידיו גם
היכולת להחזיק עבור התלמיד את התקווה להצלחתו.
לפיכך ,משרד החינוך רואה בתכנית א.י.ל את המודל היישומי המקצועי המותאם לקידום רגשי
ואקדמי של התלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב ומאחלת לכל אחד ואחד מכם הצלחה
במסע לווי התלמידים שלכם בדרך להצלחתם.
אני משוכנעת כי כל אחד מהתלמידים שלוויתם בשנים אלו יוכל לכתוב בעתיד את השיר הפרטי
שלו כשהוא חושב עליכם"........מישהו ראה אותי ..מישהו הכיר אותי ....אני לא הייתי לבד " ....
ומילה אחרונה .....גם אתם לא לבד במסע זה ...עוטפים אתכם צוותים מעולים .צוותים של אנשי
מקצוע מהמרכז הבינתחומי ,המוסד לבטוח הלאומי ,בית חולים שניידר לרפואת ילדים ,אנשי
מחקר ומנהלי תהליך ,מפקחים ממשרד החינוך ,מדריכים ואנשי הרשות המקומית על כל דרגיה.
זכי תם למעטפת מקצועית וחמה שמלווה אתכם ואני בטוחה שגם אתם תוכלו לומר לאורך כל
הדרך שהיה שם מישהו עבורכם ולא הייתם לבד במלאכת הקודש של ההוראה בכלל ושל ההוראה
של תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

בברכת שנת עבודה פורייה
ד"ר יהודית אל-דור
מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב ,שפ"י
משרד החינוך
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לצוותים החינוכיים והפדגוגיים,
הקרן למפעלים מיוחדים של ביטוח הלאומי שמחה להיות שותפה להוצאת הערכות לבתי הספר-
ערכת הפרוטוקול וערכה מלווה לצוותים בבתי הספר .פיתוח תכנית א.י.ל בשלב ההטמעה
הארצית והפקת החומרים הוכנו על ידי צוות מקצועי בהובלת ד"ר דפנה קופלמן-רובין יוזמת
תכנית א.י.ל ,ליאורה גשרי-רוזנסקי מנהלת תכנית ההטמעה הארצית ובשיתוף עם דר' יהודית אל
דור משרד החינוך אגף לקויות למידה.
פיתוח הערכות והחומרים הנלווים הוא תוצאה ממפעל מיוחד  -תכנית "אני יכול להצליח" ,שנערך
בין השנים  2009-2012במימון הקרן .התוצאות החיוביות שהתקבלו במהלך הפעלת התכנית
בגיבוי המחקר המלווה אפשרו לקרן למפעלים מיוחדים בשיתוף משרד החינוך להטמיע את
התכנית ב 15-בתי ספר חדשים בשלוש שנים ,תוך התחייבות משרד החינוך להרחיבה לבתי ספר
נוספים בהמשך.
שותפות ה קרן בפיתוח תכנית א.י.ל היא תוצר של פעילות הקרן למפעלים מיוחדים המתמקדת
בפיתוח שירותי רווחה ניסיוניים חדשניים מלווי מחקר והמתבססת על מיפוי צרכים ונושאים
בתחומי הרווחה ,החינוך והבריאות שנמצאים על סדר היום החברתי-ציבורי ומתואמת עם משרדי
הממשלה וגופים ציבוריים לקליטת התכניות עם יציאת ביטוח לאומי בתום  3שנים.
במהלך תקופת הניסוי וההטמעה של תכנית א.י.ל עודכנו פרוטוקול יישומי וחומרים נלווים
המהווים את תורת העבודה להבנת דרכים לסייע לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב.
הוצאת החומרים היא הוכחה נוספת שבזכות שיתוף הפעולה ניתן לשלב בין פסיכולוגיה חינוכית-
קלינית וחינוך מבלי לפגוע באף אחד מהמקצועות.
כל הכלים המקצועיים שנבנו לפרויקט הזה נבנו בדיאלוג מול פסיכולוג ,מול מורה ואנשי למידה
ובדיבור משותף נבנה מודל מסודר ומובנה.
המטרה היא להמשיך ולהפיץ את התורה ,להשביח את הזרעים המקצועיים שנזרעו .במהלך
השנים התוודענו לכך שתהליכי האבחון וההתערבות המתבצעים על ידי צוות רב תחומי בדגש על
גורמי סיכון וחוסן מאפשרים להתמקד בטיפול בלקויות למידה.
ידוע היום כי נדרשת מיומנות גבוהה לסייע לילדים שחוו במשך שנים תחושת כישלון ,קושי
ואכזבה בהבנת הקשיים ובפיתוח כלים להתמודדות עם לקות ,החזרת ביטחון ,שיפור הישגים
לימודיים ,כישורים בינאישיים ,תפקוד רגשי ועוד.
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מפתחי התכנית מהיחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי ,פיתחו תכנית
התערבות מבוססת מחקר תוך מתן תשומת לב רבה לתכנים טיפוליים בהכשרת הצוותים
להעצמת התלמידים ,לטכניקות למידה וביניהם אסטרטגיית התארגנות וסיוע ועזרה למשפחות.
אנו תקווה שהחומרים יגדילו את היכולות של אנשי המקצוע ויאפשרו לתלמידים רבים להתנהל
מול לקות הלמידה טוב יותר.
שרית מוראי
מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים

טניה ליף
רכזת תכניות בקרן למפעלים מיוחדים
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משרד החינוך

תוכן עניינים
נושא

עמוד

מבוא
לקויות למידה בילדים ונוער

12

אודות תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) לחטיבות הביניים

14

גורמי הגנה וחוסן בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב

16

קידום גורמי חוסן במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)

18

המשגה והבנייה תיאורטית של תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)

19

רקע על התכנית וביסוס מחקרי

21

תכני הפרוטוקול

24

מעטפת תכנית א.י.ל ומבנה העבודה

26

שלבים צפויים בהטמעת התוכנית בבית הספר

29

עבודה עם פרוטוקול פסיכו-דידקטי

30

פרוטוקול התכנית

30

דגשים לעבודה עם פרוטוקול א.י.ל

32

תהליך הערכה ואיתור תלמידים בתכנית א.י.ל – מחוון למורה – חלק א'

33

פרוטוקול כיתתי– כיתה ז'

38

נושא מס'  - 1פתיחה וחוזה כיתתי

41

נושא מס'  - 2הצלחה ומכוונות עצמית

49

נושא מס'  - 3אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

64

נושא מס'  - 4ויסות רגשי

93

נושא מס'  - 5יחידת סיכום שנה

123

תהליך הערכה ואיתור תלמידים בתכנית א.י.ל – מחוון למורה – חלק ב'

134

פרוטוקול קבוצתי – כיתות ח'-ט'

139

שנה א'

140

מפגש מס'  1עם הורי התלמיד – הסבר פסיכו חינוכי וקביעת חוזה עבודה

141

נושא מס'  - 1בניית חוזה קבוצתי

151

נושא מס'  - 2מודעות עצמית בתחום הלימודי

159

נושא מס'  - 3מהי הצלחה ומכוונות עצמית

170

מפגש מס'  2עם הורי התלמיד – עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

180

נושא מס'  - 4אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן

184
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נושא מס'  - 5סיום שנה א'

200

מפגש מס'  3עם הורי התלמיד – סיכום שנה עם הורי התלמיד

212

שנה ב'

215

נושא מס'  - 6מחברים מחדש וחידוש החוזה הקבוצתי

216

נושא מס'  - 7זיהוי סגנון הלמידה וטיפים ללמידה יעילה

226

נושא מס'  - 8ויסות רגשי

236

מפגש מס'  4עם הורי התלמיד – עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

247

נושא מס'  - 9תפקודים ניהוליים מיומנויות הערכת תהליך החשיבה

251

נושא מס'  - 10תפקודים ניהוליים פיקוח ובקרה עצמאיים

268

נושא מס'  - 11יחסים בינאישיים

289

מפגש מס'  5עם הורי התלמיד – עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

299

נושא מס'  - 12קבלת החלטות

303

נושא מס'  - 13סנגור עצמי

317

נושא מס'  - 14סיום תכנית א.י.ל

326

מפגש מס'  6עם הורי התלמיד – סיכום שנה

338
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לקויות למידה והפרעות קשב בילדים ונוער
לקויות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים
משמעותיים ברכישת יכולת הקשבה ,דיבור ,קריאה ,כתיבה ,המשגה ו/או יכולות מתמטיות
ובשימוש (תואם גיל) בהם .הפרעות אלה הן פנימיות ,ומניחים שהן נובעות מדיס-פונקציה
במערכת העצבים המרכזית .לקויות למידה יכולות להתגלות לאורך מעגל החיים .אף שלקות
למידה יכולה להתרחש בו-זמנית עם תנאים מגבילים נוספים (פגיעה חושית ,הפרעות רגשיות ,או
סביבתיות וכו') ,היא אינה תוצאה ישירה של תנאים אלו )American Psychiatric Association,
.)2013
לפי ה DSM-5-ההגדרה של הפרעת למידה ספציפית שואפת לשלב שימוש ובחינה קלינית לצד
אישוש מדעי ומחקרי ,תוך מתן דגש על המימד ההתפתחותי .לפיכך ,הופחתו הקטגוריות שלא
עמדו במחקר כקטגוריות מובחנות .האבחנה כוללת התייחסות לגורמים הפוגעים בהישגים
הלימודיים ,תוך התייחסות ל 4-קריטריונים דיאגנוסטיים:
 .1קושי בלמידה ובשימוש כישורי למידה במשך  6חודשים לפחות ,למרות מתן התערבויות
וטיפולים בבעיה.
 .2מדידה/טווח של מאפייני הבעיה  -התחום הפגוע הוא באופן מהותי וכמותי מתחת
למצופה על פי הגיל הכרונולוגי ,גורם להפרעה בתפקוד הלימודי והתעסוקתי או
בפעילויות יום יומיות.
 .3גיל הופעת הסימפטומים  -קשיי הלמידה מתחילים בשנות הלימודים בבית הספר ,אך
ייתכן שמלוא היקפם לא יבוא לביטוי עד המפגש עם דרישות לכישורים אקדמאיים
שעולים על משאביו המוגבלים של היחיד.
 .4לא ניתן להסביר קשיים אלו בלמידה על ידי לקויות אינטלקטואליות ,איחור התפתחותי
גלובלי ,קשיים בשמעיה ובראיה ,מצוקה פסיכוסוציאלית ,העדר מיומנויות בשפת
הלמידה או הוראה לא מספקת.
מרכיב חומרת הלקות מתייחס למידת התמיכה החינוכית/טיפולית הנדרשת לפרט ,על מנת שיוכל
ללמוד ולתפקד כבני גילו.


רמה  – Mild :1הפרט יכול לתפקד ולפצות על הקשיים בעזרת ההתאמות והתמיכה
שמקבל ,בעיקר בתקופת הלימודים בבית הספר.



רמה  – Moderate :2קשיים בולטים במיומנויות למידה בתחום אחד או שניים ,כך
שהפרט עשוי שלא להגיע לתפקוד מיומן ללא הוראה מתקנת מקצועית ואינטנסיבית,
במשך שנות הלימודים בביה"ס.



רמה  – Serve :3לפרט קשיים חמורים במיומנויות הלמידה והם משפיעים על מספר
תחומי למידה בעוצמה הגורמת לכך שהפרט בסבירות נמוכה ילמד את המיומנויות ללא
הוראה יחידנית ,מתמשכת ואינטנסיבית ,ברוב שנות ביה"ס.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
12

הקומורבידיות הנפוצה של לקויות למידה הנה הפרעת קשב .הפרעת קשב מוגדרת כהפרעה
התפתחותית הנובעת מדיס פונקציה במערכת העצבים המרכזית .כ 12%-14%-מהילדים עם
לקויות למידה סובלים גם מהפרעת קשב ובקרב הילדים המאובחנים עם הפרעת קשב ל 25%-
 40%גם קשיים משמעותיים בקריאה.
מספר התלמידים המתמודדים עם קשיי למידה וקשב עולה באופן עקבי לאורך השנים ,בארץ
ובעולם .חלק מאותם תלמידים מאובחנים בהמשך עם לקויות למידה והפרעות קשב .מצב זה
מכניס תלמידים אלו לקבוצת סיכון לפיתוח בעיות פסיכיאטריות (כגון דיכאון ,וחרדה); בעיות
חברתיות (דחייה חברתית ,בריונות ,בעיות התנהגות ובדידות); קושי בפיתוח תחושת שייכות לבית
הספר ודימוי עצמי חיובי כתלמידים (גורם סיכון חמור לנשירה סמויה וגלויה מבית הספר) .בעיות
אלה פוגעות בהתפתחות בני הנוער וביכולתם לרכוש השכלה ומקצוע .עם זאת ,ידוע כי תהליך
אבחון וטיפול נכון עשויי להביא לשינוי משמעותי במסלול החיים ולקדם את בני הנוער
להתפתחות מוצלחת הן מבחינה לימודית-תעסוקתית והן מבחינה רגשית.
עד היום רב התכניות המיועדות לתלמידים עם קשיים לימודיים וקשב התמקדו בעיקר בכישורים
הקוגניטיביים-אקדמיים .יש מעט תכניות המתמקדות בהיבטים רגשיים-חברתיים ,אך לא
קיימות תכניות המשלבות באופן אינטגרלי את ההיבטים הקוגניטיביים-אקדמיים וההיבטים
הרגשיים-חברתיים .בנוסף ,קיים מחסור בתכניות ,מבוססות מחקר ,המתבצעות בביה"ס,
בסביבה המוכרת והטבעית של התלמיד קרי :בכיתת האם שלו ובהנחיית מחנכת הכתה.

על מחסור זה באה לענות תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
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אודות תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) לחטיבות הביניים
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) הינה תכנית התערבות מבוססת מחקר הפועלת כיום במספר
ישובים בארץ .התכנית פותחה בתמיכת הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי ומתוך
שיתוף פעולה עם משרד החינוך ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ורשויות מקומיות .את
תכנית א.י.ל הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין ,ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז
הבינתחומי הרצליה.
התכנית תרגמה לכלים מעשיים ,את הידוע מהמחקר אודות גורמי החוסן התומכים בהתפתחות
תקינה ,למרות קיומן של לקויות למידה וקשב .גורמים אלו כוללים משתנים ברמת הפרט (כגון
מודעות עצמית ,תפקודים ניהוליים הכוללים תכנון ,ארגון ,סדר ,בקרה ,תקשורת בינאישית יעילה
וויסות רגשי) ,ברמה המשפחתית (תמיכה מצד ההורים והתמודדות פעילה עם הקושי של ילדם)
וברמת בית הספר (קשר טוב עם המורים ,תחושת שייכות לבית הספר ,תקשורת טובה בין ההורים
לבית הספר וסביבה לימודית מותאמת) .כאשר תנאים אלו מתקיימים ,התלמידים זוכים לסביבה
בית ספרית ומשפחתית מוגנת ובטוחה המאפשרת להם להגיע להישגים לימודיים טובים ,להשתלב
חברתית ולפתח תחושת מסוגלות אישית כתלמידים.
עד  ,2016תכנית א.י.ל בחט"ב פעלה כתכנית התערבות המיועדת לקידום תפקוד לימודי-רגשי
וחברתי של תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב בקבוצות קטנות .לאור אפקטיביות
התכנית ודיווח מחנכי הכיתות כי תכני התכנית רלוונטיים לכלל התלמידים ,עלתה בקשה
ממנהלות ביה"ס לערוך התאמה לתכנית ,כך שתועבר לכלל התלמידים ,במטרה לסייע בתהליך
הסתגלותם לחט"ב .על רקע זה פותח פרוטוקול המיועד להעברה לכלל תלמידי כתות ז' ,כשלב
ראשוני בתכנית רב-שכבתית הנותנת מענה לצרכים המגוונים של כל התלמידים .בכתות ח'-ט'
התכנית מתמקדת בתלמידים עם לקויות למידה וקשב.
תכנית א.י.ל לתלמידי חטיבות הביניים בנויה על פי מודל התערבותי-התפתחותי שהולם את הידע
העדכני בספרות ואת יעדי משרד החינוך לגבי טיפול תואם לתלמידים עם קשיי למידה ,לקויות
למידה והפרעת קשב .מודל זה מבוסס על מודל ה  )RTI( Response To Interventionומספק
התערבות מערכתית רב שלבית שנועדה לתמוך ולקדם את כלל התלמידים ,לצד איתור וזיהוי
מוקדם של תלמידים עם קשיים ( .)2008 ,Grigorenkoבשלב הראשון נעשית התערבות
אוניברסאלית לכלל התלמידים שבמהלכה מתבצעים תהליכי מעקב ,הערכה וזיהוי של תלמידים
המתמודדים עם קשיים .בשלב השני נעשית התערבות ממוקדת ואינטנסיבית עבור התלמידים
שאותרו בשלב הראשון כמתמודדים עם קשיים .כך ,המודל מאפשר מניעה ראשונית שתומכת
ומקדמת התפתחות של כלל תלמידי הכיתה ,לצד מענה ממוקד עבור תלמידים בסיכון.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
14

בהתאם לרציונאל זה ,לתכנית א.י.ל מטרות ייעודיות לשכבות הגיל השונות בחט"ב:
בשלב הראשון של התכנית ,בכתות ז' ,עם הכניסה לחט"ב ,התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות
ואסטרטגיות שיתמכו בתהליך ההסתגלות של כלל התלמידים לחט"ב .התכנית מקנה מיומנויות
לקידום תפקוד עצמאי כתלמיד והשתלבות חברתית .לאורך שלב זה ,הצוות החינוכי מקיים מעקב
אחר תפקוד התלמידים ומאתר תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב
ויוכלו להפיק תועלת מעבודה קבוצתית ייעודית ואינטנסיבית.
בשלב השני ,בכתות ח'-ט' ,התכנית מתמקדת בתלמידים שאותרו כמתמודדים עם לקויות למידה
ו/או הפרעות קשב .בשלב זה מחנכי הכיתות עובדים עם התלמידים באופן קבוצתי וייעודי על
חיזוק מיומנויות רגשיות-חברתיות-לימודיות שיסייעו להם להתמודד טוב יותר עם לקות
הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם המעבר הצפוי לתיכון.
תכנית א.י.ל יצרה תשתית לעבודה שלבית זו הן במישור המערכתי הכולל את הצוות החינוכי
בביה"ס והן במישור הפרטני-משפחתי הכולל את התלמידים והוריהם.
במישור המערכתי ,בעזרת התכנית ,צוותי החינוך בבתי הספר רוכשים ידע וכלים המסייעים להם
לספק לכלל התלמידים תנאים המקדמים תפקוד לימודי-רגשי-חברתי לצד התמקצעות ביכולת
לבצע מעקב ולאתר את התלמידים המתקשים ,להסב את תשומת לב ההורים ולעבוד עם תלמידים
אלו בפורמט קבוצתי אחת לשבוע במשך שנתיים.
במישור הפרטני-משפחתי ,התלמידים רוכשים אסטרטגיות ומיומנויות המיועדות לתמוך ולקדם
את תפקודם הרגשי-חברתי-לימודי .ההורים מקבלים דווח אודות התכנים הנלמדים והתקדמות
ילדיהם המבוסס על העבודה המשותפת עם הצוות החינוכי בביה"ס.
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דרך תשתית זו תכנית א.י.ל שואפת לספק מענה אינטגרטיבי וכוללני ולקדם התפתחות לימודית,
רגשית וחברתית תקינה של בני נוער עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו .התכנית
מבוססת על חיזוק גורמי חוסן אישיים ומשפחתיים ובניית תהליכי התמקצעות של הצוות
החינוכי-ייעוצי בבית הספר והצוות הטיפולי.

גורמי הגנה וחוסן בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב
בשנים האחרונות התפתח מחקר שמנסה להבין מהם המאפיינים שתורמים להצלחה בקרב
ילדים ,מתבגרים ומבוגרים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב .הספרות הקיימת מחלקת את
גורמי ההגנה והחוסן הללו ל  3רמות :הרמה התוך אישית ,הרמה הבינאישית והרמה המערכתית.
ברמה התוך אישית ניתן למצוא את המשתנים הבאים:
א .מודעות עצמית – היכולת שלי להכיר את עצמי ,לדעת במה אני חזק ובמה אני חלש .היכולת
שלי להכיר את לקויות הלמידה שלי ולדעת על אילו תחומים בחיים הן משפיעות ועל אילו לא.
ב .התמדה – היכולת להמשיך ולחתור למטרה גם כאשר נתקלים בקשיים ובתסכול ,ומצד שני
היכולת לוותר ולשנות אסטרטגיה כאשר חשים תקועים.
ג .מכוונות עצמית והצבת מטרות – היכולת להציב לעצמי מטרות לטווח הארוך ,הבינוני והקצר;
לקחת אחריות אישית ולפעול מותוך מוטיבציה פנימית; להגדיר מטרות באופן ברור וריאלי,
ולשנות אותן בהתאם לסביבה ולשינויים.
ד .וויסות רגשי – היכולת להתמודד באופן יעיל עם עוצמה גבוהה של רגשות ,לשלוט בהתנהגות
ולא להגיע למצבי התפרצות ואיבוד שליטה.
ה .התמודדות רגשית יעילה – היכולת להתמודד עם רגשות תסכול ולחץ ,להרגיע את עצמי
ולשמור על חשיבה חיובית ואופטימיות.
ו .חשיבה חיובית – התעמקות ב"מה עובד" במקום ב"מה לא עובד".
ברמה הבינאישית ניתן למצוא את המשתנים הבאים:
ז .תקשורת בינאישית יעילה – היכולת לנהל תקשורת בין אישית יעילה ואפקטיבית
ח .סגנון התקשרות בטוח – ההרגשה שכאשר יהיה לי קשה ,יהיה שם מישהו בשבילי שיוכל להיות
להיות דמות שתספק לי הכלה ותמיכה.
ט .יוזמה ועמדה פעילה – המידה בה אני מעורב בחיי החברה בביה"ס ובקהילה .המעורבות
וההשתתפות באירועים ותהליכים חברתיים תורמת לתחושה של שליטה בחיים וכי ביכולתו של
הפרט להשפיע ולהוביל שינויים בחייו.
ברמה המערכתית ניתן למצוא את המשתנים הבאים:
י .תמיכה מהמשפחה ,מחברים וממובגרים מחוץ למשפחה כגון מדריכים – היכולת להסביר לבני
משפחתי למה אני זקוק ולהצליח להעביר זאת כך שיבינו ויספקו את הפיתרון הנדרש (סנגור
עצמי).

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
16

יא .תמיכה מביה"ס – סביבה בית ספרית המספקת את התנאים להם אני זקוק כדי להצליח
ומקדמת תחושת שייכות שלי לביה"ס.
גורמים אלו נמצאו כמנבאים חזקים יותר של הצלחה לימודית ,רגשית וחברתית ,בהשוואה
למשתנים אחרים כגון מנת משכל ומעמד סוציו-אקונומי .תכנית א.י.ל פיתחה כלים יישומיים
המקדמים את המיומנויות העומדות בבסיס גורמי ההגנה והחוסן הללו .זו הדרך בה תכנית א.י.ל
תומכת ומקדמת תהליך התפתחות טוב בקרב ילדים ובני נוער.
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קידום גורמי הגנה וחוסן במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
מודל העבודה בתכנית א.י.ל הינו הוליסטי ומערכתי ,המתייחס לתהליכי השינוי של הפרט בתוך
הקשר של מערכת ומערכות יחסים .קידום גורמי החוסן ,נבנה דרך ההתייחסות ומתן מענה
לארבעה מישורים בו זמנית ברמת הפרט ,המשפחה ,בית הספר והקהילה:
ברמת העיר
והקהילה

ברמת המשפחה

ברמת בית הספר

ברמת התלמיד

חבירה לתשתיות
העירוניות.

חיזוק הקשר והשיח
של המורה ובית הספר
עם ההורים.

חיזוק כוחות ביה"ס
בסיפוק מענה מותאם
לתלמידים עם לקויות
למידה וקשב .התכנית
מבוססת על האמונה כי
בבית הספר ובקרב
המורים קיימים ידע
וניסיון רב.

הקניית ידע לגבי
לקויות למידה וקשב
ו/או הסיכון לבעיות אלו
תוך מיקוד בגורמי
החוסן המקדמים
הצלחה.

חיזוק ההורים ביכולת
לצרוך שירותים
חיוניים עבור ילדיהם
כגון :הערכה וטיפול
רפואי ,קבלת תגבור
לימודי ועוד.

לאור כך מודל העבודה
כולל:

מבוססת על
האמונה כי לקהילה
ישנה השפעה גדולה
על הפרט ורווחתו.
לכן מודל העבודה
נשען על שיתופי
פעולה עם צוות
מוביל עירוני אשר
עוקב אחר
התקדמות התכנית,
תורם מניסיונו
להמשך קידום
התכנית בעיר ומספק
מענה לאתגרים
העולים מהשטח .

סיוע להורים בביסוס
וחיזוק מערכת
התמיכה לה זקוק/ה
בנם/ביתם.

 הקמת צוותיםמובילים בתחום
הדידקטי והרגשי-
חברתי המובילים את
הטמעת התכנית בבית
ספרם.
הכשרת מחנכי הכתהלהיות מנטורים ()CM
עבור תלמידיהם
בהיבטים דידקטיים
ורגשיים ,בהתאם
לפרוטוקול עבודה כתוב
ומפורט.
הכשרת רכזי המקצוע
לעבודה מיטבית עם
כלל התלמידים בעלי
לקויות למידה וקשב
ו/או בסיכון לבעיות
אלו.
 חשיפת התכניתלכלל מורי ביה"ס
והרחבת הידע בתחום
לקויות למידה וקשב.

פיתוח מודעות עצמית
ומודעות ללקות
הלמידה והקשב ו/או
לסיכון בעיות אלו.
פיתוח מיומנויות
בינאישיות יעילות עם
חברים ,בני משפחה
ומורים כולל מיומנויות
סנגור עצמי.
הקניית מיומנויות
ארגון כלליות
ואסטרטגיות למידה
ספציפיות ,בהתאם
לפרופיל לקות הלמידה
והקשב ו/או בהתאם
לסיכון לבעיות אלו.

המשגה והבנייה תיאורטית של תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)

תפיסת העולם העומדת מאחורי תכנית א.י.ל נותנת מקום מרכזי ללמידה מתוך הקשר .על פי
הנחה זו לקשרי הגומלין שיש לתלמיד עם סביבתו ,מוריו ,חבריו ומשפחתו ,ישנה השפעה
משמעותית על רווחתו הנפשית ,הישגיו ותפקודיו הלימודיים .הפרוטוקול של תכנית א.י.ל נבנה
לאחר חיפוש ממושך של המפתחים אחר גורמי ההצלחה והחוסן הנפשי של תלמידים המתמודדים
עם לקויות למידה והפרעות קשב והוא מיועד לאוכלוסיית התלמידים המתמודדת עם קשיים אלו,
ו/או כאלה אשר צוות בית הספר איתר אותם כבעלי סיכון גבוה להשתייך לקבוצה זו .המשגה
עדכנית זו נובעת מההבנה המחקרית והקלינית שהתפתחה במסגרת תהליך התאמת
הפסיכותרפיה הב ינאישית למתבגרים ,לצרכיהם של בעלי לקויות למידה וקשב .זהו מחקר קליני
משותף עם מרפאת לקויות למידה וקשב במרכז שניידר בהובלת פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,ד"ר
דפנה קופלמן-רובין והילה ארג'נטרו מהמרכז הבינתחומי וממרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל,
ומתוך ליווי ושותפות מלאה של פרופ' לורה מפסון מאוניברסיטת קולומביה ניו יורק.
הפרוטוקול מתרגם את הידע התיאורטי והמחקרי אודות גורמי החוסן ,למערך של מיומנויות
אשר ניתן לרכוש ולשפר בעזרת הכשרה ספצפית של המורה .בעזרת תכנית א.י.ל המורה מוכשר
להיות ה'אחר המשמעותי' עבור תלמידיו ,לפתח מיומנויות של שיח רגשי עם התלמיד והוריו
ולהפוך למורה דרך בחייהם של תלמידיו.
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מבנה הפרוקטול מבוסס על נושאי ההכשרה (גורמי חוסן) שונים ,הבנויים כנדבכים זה על גבי זה,
מתורגמים לשפת המורה ומנחים אותו כיצד ליצור דיאלוג ושיח פסיכו-פדגוגי יעיל ומקדם עם
תלמידיו.
את תהליך הכשרה ילווה הסמל של תכנית א.י.ל ,.זהו משולש מורכב משלושה קודקודים
המסמלים תחומי תפקוד שונים:
קודקוד הלמידה (כל דבר שנלמד) ,קודקוד יחסים בינאישיים (כל קשר בין הפרט למשפחה,
חברים ,קבוצת השווים וכדומה) וקודקוד מצב רוח (כל מנעד הרגשות במצבים שונים) .שלושת
הקודקודים (גורמים) הללו מקיימים יחסי גומלין ביניהם ,כאשר כל קודקוד (גורם) הוא גם
משפיע אך גם מושפע מכל השאר .מכאן ,ששינוי ושיפור באחד התחומים שקודקודים אלו
מייצגים ,מוביל להשפעה ושינוי גם בתחומי התפקוד האחרים.
את המשולש מקיף עיגול אשר משתלב לאורך ובתוך התהליכים הללו .עיגול זה מייצג את
התפקודים הניהוליים .תפקודים ניהוליים הינם תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון :פתרון
בעיות ,קבלת החלטות ,תכנון ,ויסות עצמי ורגשי ,יוזמה ,איתור ותיקון טעויות ,גמישות
והתמודדות מול מצבים מסוכנים או מסובכים .למעשה ,התפקודים הניהוליים לוקחים חלק בכל
פעולה קוגניטיבית גבוהה שמבצע התלמיד ועל כן הם נמצאים בקשר ישיר עם תהליכי למידה,
יחסים בינאישיים ומצב הרוח.
במהלך תהליך ההכשרה של נושאי הפרוטוקול ,נייחד זמן לעבודה מובנת על כל אחד מקודקודי
המשולש והעיגול העוטף אותו ,נתוודא ונפתח את המיומנויות הקשורות לקשרים הבינאישיים,
למצב הרוח וללמידה ,לקשרים ביניהם ונשפר את הלמידה בעזרת המיומנויות הניהוליות.
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רקע על התכנית וביסוס מחקרי
הפיילוט
בשנים  2009-2011הופעלה לראשונה תכנית א.י.ל כמודל להתערבות מערכתית ופרטנית
לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל ,המתמודדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו
ונמצאים ברמת סיכון גבוהה.
התכנית שאפה לערוך אבחון יסודי לבני נוער ,לבנות תכנית טיפול ,לחזק את התלמידים בבית
הספר בהיבטים אקדמיים ורגשיים ,ללוות את המשפחה במהלך הטיפול ולתת כלים מקצועיים
לצוותים החינוכיים ,הפסיכולוגים והרפואיים לצורך עבודה עם התלמידים לקויי הלמידה.
התכנית לוותה במחקר הערכה שבוצע ע"י מכון 'מובנים' מטעם הביטוח הלאומי ובמחקר אקדמי
בראשות דר' דפנה קופלמן-רובין ,פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,פרופ' אלן אפטר ,פרופ' מריו
מיקולינסר מטעם המרכז הבינתחומי ומרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פרופ' מיכל אל-יגון
מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' לורה מפסון מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק (Kopelman-
).Rubin et al., 2013; Brunstein Klomek et al, 2013
עיקרי הממצאים הראו כי:


לתכנית הייתה השפעה חיובית על בית הספר בכלל ועל קבוצת ה( CM -המחנכים אשר
מעבירים את התכנים של תכנית א.י.ל לתלמידים) בפרט .עניין זה בא לידי ביטוי
בתחומים הבאים :היכרות מעמיקה עם תחום לקויות הלמידה ,פיתוח מיומנויות
בקריאת אבחון פסיכו-דידקטי ,שיפור הקשר מורה-תלמיד ,שיפור ביכולת המעקב של
המורה אחר התלמידים ,הכרה בחשיבות המרכיב הרגשי בטיפול בילדים עם לקויות
למידה ,התפתחות מקצועית ורכישת כלים מקצועיים חדשים ,השפעה על דרך הפעולה עם
כלל הכיתה ,שינוי לטובה של הדימוי העצמי כמורה ואף השפעה על החיים האישיים שלו.



לתכנית הייתה השפעה חיובית על התלמידים .דבר זה בא לידי ביטוי בתחומים הבאים:
עלייה בתחושת הביטחון ובתחושת הערך העצמי ,עלייה ביכולת הסנגור העצמי ,עלייה
ביכולת הארגון ותכנון הזמן ,עלייה ביכולת למקד את הקושי ובעקבות זאת לתת מענה
לקושי זה ,עלייה במוטיבציה ללמוד ובנכונות להשקיע בלימודים ,שינוי לטובה בסגנון
השיח ,עלייה ביכולת להציב מטרות עצמיות ,עלייה בהישגים הלימודיים ,שיפור בקשר
עם אחרים ,שיפור במצב הרוח ושיפור בקשר מורה-תלמיד.



לתכנית הייתה השפעה חיובית על ההורים .דבר זה בא לידי ביטוי במדדים הבאים:
שיפור בקשר הורה-בית ספר ,שביעות רצון מהשתייכות ילדיהם לתכנית ורצון להיות
מעורבים יותר.

הטמעה
לאור ההצלחה בשלב הפיתוח ,החל משנת  ,2012תכנית א.י.ל נכנסה לשלב הטמעה בפריסה
ארצית .היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב השייכת לביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
21

הרצליה הינה הגורם המקצועי האחראי על תהליך ההטמעה והמשך הפיתוח .תהליך ההטמעה
נעשה בעזרת תמיכת ושותפות הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי ושיתוף פעולה עם
משרד החינוך ורשויות מקומיות (בת ים ,אור יהודה ,אור עקיבא ,קריית ים ,נשר ,דלית אל כרמל,
עוספיה ,והרצליה).
תוצאות מהמחקר המלווה את תכנית א.י.ל לחטיבות הביניים:
נערכה השוואה בין תלמידי כתה ח' שלמדו בבי"ס בהם פעלה תכנית א.י.ל לבין בי"ס בהם
תלמידים אלו קיבלו את הטיפול המקובל כיום במערכת החינוך .התלמידים נמדדו פעם אחת
בתחילת שנה"ל ופעם נוספת ,בסיום השנה ) .(Kopelman-Rubin, 2016תוצאות המחקר מראות:
 .1תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל הראו:


עליה במיומנויות בינאישיות



ירידה בבעיות התנהגות



ירידה במעורבות במעשי בריונות



שיפור במצב הרוח (חרדה ודיכאון)



לעומתם ,תלמידים שלא השתתפו בתכנית ,הראו החמרה בתפקוד בפרמטרים אלו
לאורך שנה"ל.



תלמידים בשתי הקבוצות הראו לאורך שנה"ל ,עליה בתחושת השייכות לבית הספר,
באחריות ובשיתוף הפעולה.

 .2מחנכי הכיתות שהפעילו את התכנית בבית ספרם דווח על רמה גבוהה של שביעות רצון:


 86.4%מהמורים דיווחו כי הזמן שהושקע בתכנית נשא פרי וכי היו ממליצים
לעמיתיהם על התכנית.



 100%דיווחו כי היו ממליצים לתלמידים בעלי לקויות למידה להשתתף בתכנית.



 81.8%מצאו את תוכן התכנית מתאים במידה רבה לצרכיהם של התלמידים
המשתתפים.

מחקר זה התבצע בתמיכת קרן עזריאלי.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
22

:מקורות

-תוצאות המחקר ביטוח לאומי
http://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_
150.pdf
Brunstein Klomek, A., Kopelman-Rubin, D., Al-Yagon, M., Mufson, L., Apter, A.,
Lowenshuss Erlich, I., & Mikulincer, M. (2013). Changes in attachment
representations during an open trial of a psychological intervention for
adolescents with learning disorders. Adolescent Psychiatry, 3(4), 335-341.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135.
DuPaul, G. J., Gormley, M. J., & Laracy, S. D. (2013). Comorbidity of LD and
ADHD: Implications of DSM- 5 for assessment and treatment. Journal of
Learning Disabilities, 46, 43-51.
Grigorenko, E. L. (Ed.). (2008). Educating individuals with disabilities: IDEIA 2004
and beyond. Springer Publishing Company.
Kopelman-Rubin, D., Brunstein Klomek, A., Al-Yagon, M., Mufson, L., Apter, A., &
Mikulincer, M. (2013). Psychological intervention for adolescents diagnosed
with learning disorders-I Can Succeed (ICS) treatment model, feasibility and
acceptability. International Journal for Research in Learning Disabilities, 1(1),
37-54..
Kopelman-Rubin, D., I Can Succeed-Junior High (ICS–JH), a new School-Based
Intervention for Students with Specific Learning Disorders and/or Attention
Deficit Hyperactive Disorder: feasibility and early. Presented at the
International School Psychology Association (ISPA) Conference. Amsterdam,
the Netherland. July, 20-23, 2016.
Melzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive function difficulties and learning
disabilities. Executive function in education: From theory to practice, 77- 105.
Riccio, C. A., & Gomes, H. (2013). Interventions for executive function deficits in
children and adolescents. Applied Neuropsychology: Child, 2(2), 133-140.
 המרכז הבינתחומי הרצליה,כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב
23

תכני הפרוטוקול
פרוטוקול כיתתי – כיתה ז'


הקשר ההדדי בין התפקוד בתחום הלימודי ,הרגשי והחברתי (רציונל תכנית א.י.ל).



הצלחה ומכוונות עצמית בתהליכי ההסתגלות לכתה ז' – העלאת המודעות העצמית
למשמעות הצלחה בעיני ,הצבת מטרות אישיות ,לקיחת אחריות על תהליך ההתקדמות
האישי ,בקרה ומשוב על השגת המטרות.



סדר ,התארגנות וניהול זמן – מיומנויות לסידור המרחב הלימודי בכיתה ובבית ,שימוש
בכרטיסי ניווט לתמיכה בהתארגנות ,אסטרטגיות לבניית לו"ז ריאלי ,שלבי התארגנות
לצורך למידה למבחנים.



ויסות רגשי – זיהוי ושיום רגשות ,הקשר בין אירועים ,רגשות והתנהגות ,זיהוי עוצמת
רגשות ,אסטרטגיות לויסות רגשי.



סיכום ואינטגרציה של המיומנויות שנרכשו שמהלך השנה – חזרה על המיומנויות
שנרכשו ,אינטגרציה והבנת הקשר ההדדי בין המיומנויות השונות ,סיכום ורפלקציה
אישית תוך דגש על יישום בעתיד.

פרוטוקול קבוצתי – כיתות ח'-ט'
שנה א'


בניית חוזה קבוצתי המגדיר את מטרות הקבוצה תוך עריכת תיאום ציפיות.



מודעות עצמית בתחום הלימודי – פיתוח יכולת ההתבוננות על החוזקות ועל החולשות
כחלק אינטגראלי מהעצמי האישי .חיזוק הדימוי העצמי והיכולת להכיל את החוזקות
יחד עם החולשות.



הצלחה ומוכוונות עצמית – חיזוק המודעות העצמית למשמעות של הצלחה בעיני ,הגדרת
מטרות ויעדים ובחינת הדרכים להשגתן.



אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן – הבנה והתייחסות לנושא ההתארגנות והניהול היעיל
של הזמן .יוקנו מיומנויות ודרכי התמודדות עם עומס המטלות והמשימות ביום ביום.



סיכום ואינטגראציה של המיומנויות שנרכשו במהלך השנה – חזרה על המיומנויות
שנרכשו ,אינטגרציה והבנת הקשר ההדדי בין המיומנויות השונות ,סיכום ורפלקציה על
התהליך האישי ועל העמידה במטרות וביעדים שהוצבו ,תוך דגש על יישום בעתיד.

שנה ב'


חיבור מחדש לתכני השנה החולפת וחידוש החוזה הקבוצתי.



זיהוי סגנון למידה והקניית טיפים ללמידה יעילה – זיהוי סגנון הלמידה האישי
והקניית מיומנויות ללמידה מותאמת.
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ויסות רגשי – הבנה של היכולת לווסת או לשלוט ברגשות של עצמנו כדי למנוע
התנהגות לא יעילה שנובעת מהרגש.



תפקודים ניהוליים – שיפור התפקודים הניהוליים בתחומים של מיומנויות הקשורות
בתהליכי חשיבה נכונים ופיקוח ובקרה עצמיים על עבודה שנעשתה.



יחסים בין-אישיים – התמקדות במערכות היחסים הבין-אישיות תוך בחינת האופן
בו אנו מרגישים קרובים או רחוקים לאחרים שסביבנו ,בייחוד לדמויות
המשמעותיות וחווית התמיכה במערכות היחסים הללו.



קבלת החלטות – לימוד הטכניקה של קבלת החלטות תוך התייחסות למרכיבים
המפריעים בקבלת החלטה יעילה ושקולה .הטכניקה הנלמדת מורכבת ממספר
שלבים ומתייחסת גם לשקילת מספר אפשרויות ואלטרנטיבות.



סנגון עצמי – היכולת של אדם לייצג את עצמו ולעמוד על מימוש זכויותיו .פיתוח
היכולת מאפשר לדבר בשם עצמי ,לקחת אחריות על חיי ועל ההתמודדות עם הקושי.

עבודה עם הורים
יצירת רצף עבודה בין המתרחש בסביבה הבית ספרית לבין המתרחש בסביבה הביתית מהווה
תנאי חשוב ומשמעותי להפנמת התכנים הנלמדים והכללתם בבית הספר ומחוצה לו .לכן ,עבור כל
נושא שיילמד לאורך הפרוטוקול יינתן דיווח שוטף להורים והסבר אודות התכנים הנלמדים תוך
מתן המלצות ליישום ולתרגול בבית.
מעבר לכך ,קיימת חשיבות גדולה לרתום את ההורים לתהליך העבודה הנעשה בבית הספר
במיוחד כאשר מדובר באוכלוסיית ילדים בעלי לקויות למיד וקשה ו/או ילדים בסיכון לבעיות
אלו .לכן ,במהלך הפרוטוקול הקבוצתי ,יתקיימו מדי שנה שלושה מפגשים פרטניים עם הורי
התלמידים .במהלך המפגשים ,יינתן עדכון אודות תפקוד התלמיד וייקבע מתווה העבודה
המשותף בין התלמיד ,הוריו והצוות החינוכי בבית הספר .העבודה במפגשים אלו תתייחס לחיזוק
הקשר בין המשפחה לביה"ס ,חיזוק הקשר בין ההורים הנער/ה ,הכרות מעמיקה של ההורים עם
הנושאים והמיומנויות הנלמדות למען יצירת שפה משותפת וחיזוק סגנון ההתמודדות של ההורים
עם קשיי בנם/בתם.
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מעטפת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)

צוות היגוי מורחב

צוות עיר:
מנהל/ת אגף

צוות מוביל בית ספרי  -מנהלת חט"ב ,יועצת ,פסיכולוגית ,אחראית
פדגוגית ,מת"לית ,מנהלת תהליך א.י.ל ,מדריכת אגף לקויות למידה

החינוך,
מפקח/ת בתי
הספר,

צוות  -CMמחנכים ,יועצת ,פסיכולוגית,
מת"לית/אחראית פדגוגית

מפקח/ת על
הייעוץ,
מנהל/ת שפ"ח,

רמת ביה"ס

מנהלת תכנית

רמת שכבה

א .י .ל
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תהליך ההכשרה
הכשרת
מנהלות תהליך
הכשרת צוות
מוביל

הכשרת
/CMמנטורים
השתלמות בית
ספרית



הכשרת הצוות המוביל בביה"ס

ההכשרה תכלול שלב אינטנסיבי של הקניית הידע המקצועי ותהליך העבודה במודל א.י.ל וליווי
שוטף לאורך הפעלת התכנית בביה"ס ,ע"י מנהלת תהליך תכנית א.י.ל.


הכשרת CM

ההכשרה תתבצע בכל מסגרת ע"י הצוות המוביל בבית הספר -יועצת ,פסיכולוגית ביה"ס,
והאחראית הפדגוגית.


העשרת חדר מורים (מומלץ ,לא תנאי הכרחי)

תתבצע בהתאם לצרכים הייחודים של בית הספר.
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שלבי ביצוע העבודה
 .1הקמת תשתית בית ספרית.
 .2הערכת התפקוד הלימודי-רגשי-חברתי של התלמידים בהתאם לכלי התכנית.
 .3הכשרת הצוות המוביל והחינוכי לפיתוח מיומנויות איתור מוקדם של תלמידים בעלי לקויות
למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו.
 .4עבודה כיתתית בהתאם לפרוטוקול של תכנית א.י.ל לכיתות ז'.
.5

לאורך שנת העבודה הכיתתית ,יתבצע תהליך איתור תלמידים לצורך דיוק מתן ההתערבות
המתאימה וכן יתבצע תהליך איתור התלמידים שישתתפו בבתכנית במסגרת קבוצית בכיתות ח'
ט' .במחצית הראשונה של כיתה ז' ,יתבצע איסוף מידע על כל תלמיד בתחום הלימודי ,הרגשי
והחברתי .במחצית השנייה ,תקבע התאמה לתכנית על בסיס מחוון קריטריונים.

 .6בתום תהליך האיתור יגויסו המשפחות לתכנית ותחל העבודה עם התלמידים והוריהם.
 .7ערב חשיפה להורי התלמידים הנבחרים לתכנית.
 .8הכשרת הצוות המוביל הבית ספרי בתכנית לעבודה חינוכית רגשית ודידקטית עם תלמידים בעלי
לקויות למידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו ובסיכון לנשירה ,בהתאם לעקרונות המנחים את
מודל העבודה של תכנית א.י.ל.
 .9הכשרת המחנכים ( )CMעל ידי הצוות המוביל הבית ספרי אחת לחודש ולווי אישי מידי שבוע.
ההכשרה למחנכים מיועדת לפיתוח מיומנויות המורה לעבודה פרטנית וקבוצתית עם תלמידים
המתמודדים עם לקויות למידה וקשב ו/או תלמידים בסיכון לבעיות אלו ,תוך מתן דגש על פיתוח
גורמי החוסן בתחום הרגשי ,ההתנהגותי והאקדמי ועבודה עם הורים.
 .10כל מחנך יעבוד במשך שעתיים בשבוע במסגרת תכנית א.י.ל .אחת לשבוע למשך שעה ייפגש המחנך
עם קבוצת התלמידים שנבחרו לתכנית ( 8-5תלמידים) ויעבוד עמם כקבוצה ,בהתאם לתכני
הפרוטוקול הפסיכו-פדגוגי של תכנית א.י.ל .השעה השבועית הנוספת תנוצל לצורך מפגש עם הורים
(כל זוג הורים ייפגש  6פעמים עם המחנך במהלך שנה"ל) ,עבודה פרטנית עם תלמיד  /זוג תלמידים /
שיחה עם מורה מקצועי  +תלמיד וכיו"ב סביב תכני תכנית א.י.ל.
 .11לאורך כל התכנית מתבצע מעקב חינוכי-טיפולי מובנה אחר התקדמות התלמידים ושביעות רצונם,
וכן שביעות הרצון של הוריהם מהתכנית.
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שלבים צפויים בהטעמת התוכנית בבית הספר
• איתור צרכים עירוניים

ליווי
ע"י
מנהל
תהליך

• הקמת צוותים מובילים  -ברמת יישוב ,ברמת ביה"ס
• מיפוי צרכי ביה"ס והקמת תשתית בית ספרית
• תהליכי הכשרה של הצוותים המובילים בביה"ס והצוות החינוכי  -העשרה מקצועית של חדר המורים ,הכשרת צוותים
ומורים מובילים ,בהתאם לצרכי ביה"ס
• עבודה כיתתית בהתאם לפרוטוקול של תכנית א.י.ל לכיתות ז'

הכשר
ה
שוטפ
ת

• איתור התלמידים שישתתפו בתכנית א.י.ל משכבת כיתה ז' בכל החטיבות בהתאם למדדים שנאספו בשלבי האיתור
והכלים שנרכשו ע"י הצוות החינוכי בשלב ההכשרה.
• ערב חשיפה להורי התלמידים הנבחרים לתכנית.

• הכשרת הצוות המוביל הבית ספרי בתכנית לעבודה חינוכית רגשית ודידקטית עם תלמידים בעלי לקויות למידה וקשב ו/או
הכשר
בסיכון לבעיות אלו ובסיכון לנשירה ,בהתאם לעקרונות המנחים את מודל העבודה.
ה
שוטפ
ת

• הכשרת המחנכים לעבודה קבוצתית ופרטנית על פי פרוטוקול פסיכו-דידקטי .המורים יפגשו שעתיים בשבוע  -שעה
קבוצתית ושעה פרטנית במהלך שנת הלימודים.
• ביה"ס מפעיל את תכנית א.י.ל בכוחותיו הפנימיים תוך הרחבה לכלל ביה"ס

בקרה
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עבודה עם פרוטוקול פסיכו-פדגוגי

תכנית א.י.ל הינה תכנית התערבות מבוססת פרוטוקול קרי :תהליך העבודה מתבצע על ידי אנשי
המקצוע והצוותים החינוכיים בהתאם לפרוטוקול פסיכו-דידקטי שפותח במסגרת התכנית.
בתכנית המבוססת על פרוטוקול ,קיימת מתיחות בין הגמישות הנדרשת ומאפיינת כל התערבות
רגשית-חינוכית לבין הצמדות נוקשה לפרוטוקול המפורט .כאשר עובדים בהתאם לפרוטוקול,
המבנה נשאר קבוע ואחיד ,אך התכנים הינם ייחודיים ושונים לכל תלמיד ,לכל קבוצת תלמידים
ולכל משפחה .הפרוטוקול הנוכחי משלב כאמור עבודה קבוצתית עם מתבגרים בעלי לקויות
למידה ו/או קשיי למידה ,עבודה פרטנית עם התלמידים ועבודה עם הורי התלמידים.
הפרוטוקול הנוכחי מנסה להתמודד עם אתגרים אלו בעזרת מתן גמישות מסוימת המאפשרת
להתאים את התכנית לצרכים הספציפיים של כל נער/ה והוריו ,מבלי לזנוח את ההצמדות
להנחיות המובנות של הפרוטוקול .כך ,למרות שכל המשתתפים בתכנית ייחשפו לכל הנושאים
שהוגדרו כמטרות התכנית ועל פי אותו סדר שנקבע (מתוך הגיון התפתחותי ברכישת המיומנויות
השונות) ,הרי שקיימת גמישות מבחינת בחירת הנושאים בהם התכנית תעמיק .ההעמקה תתבטא
בהקדשה של מספר פגישות נוסף בתחום נתון ,לצורך הרחבה ותרגול של הנושא/תחום המדובר,
ו/או תרגול נוסף עם מס' מצומצם של תלמידים או באופן פרטני.

פרוטוקול התכנית
הפרוטוקול בנוי באופן המפרט למורה את מהלך העבודה עבור כל אחד מהנושאים .מבנה תיאור
הנושאים השונים בפרוטוקול הנוכחי זהה וכולל את החלקים הבאים:
 .1כותרת המציגה את הנושא
 .2תקציר נושא
 .3הנוכחים במפגש
 .4משך הנושא (מס' המפגשים)
 .5מטרות הנושא
 .6מבנה המפגש (לקראת סוף המפגש ניתן לבדוק ולסמן האם כל התכנים הועברו במפגש):






הצגת הנושא.
שיחה כללית קצרה העוסקת בבירור לשלומם של התלמידים ,במה התרחש בשבוע
האחרון ואילו קשיים עלו.
לימוד מיומנות חדשה.
תרגול המיומנות החדשה.
סיכום המפגש.
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מקרא:

נוכחים.
משך הנושא.
מטרות הנושא
מבנה המפגש  -חלק זה מפרט את סדר המפגש ונושאי המפגש .יש לכתוב את
מבנה זה על הלוח בתחילת המפגש ולהציגו בפני התלמידים ככלי עזר שמסייע
להתמצאות לאורך המפגש.
למורה – חלק זה מרחיב על הרציונאל העומד מאחורי הפעילויות והתכנים
המועברים במפגש ומכווין את המורה לפעולות שיש לבצע בעת הקניית התוכן.
נספחים  -בחלק האחרון של כל נושא מצורפים הנספחים בהם נעשה שימוש
לאורך הנושא .ההפניות לנספחים מופיעות במקומות הרלוונטיים לאורך המפגשים.
לדוגמא :מצורף כנספח מס
דיון  -חלק זה מסמן למורה שיש לערוך דיון .יפורטו נושאי הדיון והשאלות שיש
לעלות
סרטון – חלק זה מסמן למורה שעליה להציג סרטון לכיתה .יצורף הקישור
לסרטון ויפורטו ההסברים הנלווים.
מטרות – חלק זה מסמן פעילות בנושא הצבת מטרות או בחינת תהליך הצבת
המטרות.
איתור תלמידים  -במהלך הנושאים ישנם סימונים של נורות המנחים את הצוות
החינוכי כיצד לבצע איתור התלמידים אשר יתכן ומתמודדים עם קושי בנושא.

סוגי הכתב" :כתב נטוי ,מודגש ועם גרשיים" מעיד על כך שאלו דברים שהמורה אומרת
לתלמידים .כאשר הכתב הוא רגיל ,אך מופיע קו מתחת למילה למורה – המשמעות היא שהמסר
מופנה למורה בלבד.
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דגשים לעבודה עם פרוטוקול תכנית א.י.ל


הפרוטוקול כתוב בלשון נקבה בפנייה למורה ובלשון זכר בפנייה לתלמידים ,אך הוא
מתייחס לשני המינים.



מודל התכנית מבוסס מחקר ותהליך העבודה מתבצע על ידי אנשי המקצוע והצוותים
החינוכיים בהתאם לפרוטוקול דידקטי ורגשי זה שפותח במסגרת התכנית.



כאשר עובדים בהתאם לפרוטוקול ,המבנה נשאר קבוע ואחיד ,אך התכנים העולים
במפגשים הינם ייחודיים ושונים לכל תלמיד ,לכל קבוצת תלמידים ,לכל כיתה ולכל
משפחה.



למרות שכל המשתתפים בתכנית ייחשפו לכל הנושאים שהוגדרו כמטרות התכנית ועל פי
אותו סדר שנקבע (מתוך הגיון התפתחותי ברכישת המיומנויות השונות) ,הרי שקיימת
גמישות מבחינת בחירת הנושאים בהם התכנית תעמיק.



בפני המורה קיימת האפשרות לשנות ,לבחור ולהוסיף פעילויות כל עוד הן מכוונות למטרה
של נושא השיעור .בחירת הפעילויות תיעשה תוך התייעצות עם הצוות החינוכי ומנהלת
התהליך.



חשוב מאוד לעבור וללמוד את הפרוטוקול לפני השיעור וכך להיערך לשיעור בצורה הטובה
ביותר הן מבחינת התכנים והן מבחינת הכנת הפעילויות מראש.



צוות בית הספר הינו שותף מלא בהתאמת והטמעת התכנית ולכן חשוב לנו לקבל הערות,
הארות ,תוספות ,רעיונות לפעילויות וכל משוב ורפלקציה.

לקראת השיעור הראשון:
 חשוב שלפני מועד השיעור הראשון של תכנית א.י.ל התלמידים יחוו פעילויות של הכרות
ביניהם ,כלומר שכבר יכירו זה את זה.


חשוב שלפני מועד השיעור הראשון יישלח להורים מכתב המסביר את תכנית א.י.ל (מכתב
זה נמצא בדף הבא).



חשוב שכבר לשיעור הראשון יגיעו התלמידים עם מחברת/קלסר ייעודי ל"שיעור א.י.ל".
חשוב ליצור קיר א.י.ל בכיתה ועליו להדביק את משולש א.י.ל .בהמשך ניתן יהיה להדביק
על קיר זה חומרים נוספים משיעורי א.י.ל שיהיו רלוונטיים לכלל הכיתה.
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תהליך הערכה ואיתור
חלק א'
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תהליך הערכה ואיתור תלמידים בתכנית א.י.ל – מחוון למורה
למורה :מחוון זה מטרתו לארגן את המידע הרלוונטי לכל תלמיד הלוקח חלק בתכנית
(במסגרת כיתתית בכיתה ז') במטרה לדייק תכנית תערבות עבורו ,לבדוק את מידת השינוי
בתחומים השונים בעקבות ההתערבות ובהתאם לכך לגבש המלצות לגבי המשך התערבות.
תהליך האיתור והערכה יתבצע עם קליטת התלמידים בכיתה ז' ויתבסס על כל המידע הקיים על
התלמיד :רקע התפתחותי ,רקע לימודי ,תהליכי התערבות לאורך השנים בתחום הלימודי
ובתחומים אחרים ,גליונות ציונים ,חוות דעת מורים ,סיכום שיחות אישיות/שיחות הורים ודיווח
ונתונים אודות תגובת התלמיד להתערבות הכיתתית  -מידת השינוי בתפקודי לומד בעקבות
ההתערבות והמלצות הצוות החינוכי לגבי ההמשך.
במהלך שנת העבודה יש לאסוף את המידע הבא הנוגע לתחום הלימודי ,המשפחתי
והרגשי/חברתי:
תחום לימודי


האם התלמיד מקבל עזרה לימודית אינדיווידואלית/קבוצתית בביה"ס ,או מחוץ לשעות
ביה"ס.



האם עבר אבחון מסוג כלשהו ,אם כן -איזה אבחון ,מתי ומה תוצאותיו.



האם הוגדר כבעל לקויות למידה/הפרעת קשב וריכוז.



הישגים לימודיים במקצועות השונים (פערים).



רמת המוטיבציה הלימודית.



תפקוד תלמידאי (מגיע לביה"ס ,מכין ש"ב ,נכנס לשיעורים ,נכנס בזמן לשיעורים,
התנהגות בזמן השיעורים וכו')* .יש לצרף גליונות ציונים של התלמידים.

תחום משפחתי


האם לביה"ס יש קשר יציב וקבוע עם ההורים/הדמויות המשמעותיות של התלמיד.



מה מידת שיתוף הפעולה של ההורים עם בית הספר ושל בית הספר עם ההורים.



האם ההורים מגיעים בקביעות לימי/אספות הורים בבית הספר.



מה ידוע על הקשר בין התלמיד והוריו.



האם ידועים פרטים מיוחדים על המשפחה המשפיעים על תפקודה בימי שיגרה.

תחום רגשי/חברתי


איכות/תדירות האינטראקציות של התלמיד עם בני גילו.



האם ידוע על קשיים התנהגותיים מחוץ לשעות ביה"ס.



האם מקבל עזרה ותמיכה בתחום הרגשי.
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מידת האקטיביות והיוזמה של התלמיד בבקשת עזרה ותמיכה מהצוות.



עד כמה מודע לקשייו.



קבלת סמכות מבוגר.



האם עובד בשעות שלאחר ביה"ס.



חוגים מיוחדים/כישרונות.

בנוסף ,יש לבחון את רמת התפקוד של כל תלמיד דרך התייחסות לקטגוריות הבאות .יש לתת את
הדעת במקרים בהם יש הנמכות בתפקודים ספציפיים בתוך הקטגוריות השונות ובמקרים בהם
הקטגוריות מונמכות באופן יחסי לאחרות.
סדר ,התארגנות וניהול זמן
-

האם התלמיד מתקשה לארגן באופן תקין את הכתיבה בדף (בתוך שורה ,שוליים ,רווח)?

-

האם התלמיד מתקשה להעתיק מהלוח (אם כן ,מדוע)?

-

האם התלמיד מתקשה בעמידה במטלות בזמן מוגדר (בשיעור ,במבחן ובהכתבה)?

-

האם התלמיד מתקשה להתארגן לשיעור (הוצאת חפצים מהתיק וארגונם)?

-

האם התלמיד מאחר לשיעורים?

ויסות רגשי
-

האם התלמיד מתקשה להביע רגשות בצורה ברורה (קשה לדעת מתי הוא שמח ,עצוב,
כועס)?

-

האם התלמיד מגיב באופן לא פרופורציונאלי לציונים ,מבחנים ,יחסים עם חברים?

-

האם התלמיד משנה מצבי רוח ללא סיבה הנראית לעין?

-

האם התלמיד מתקשה בהבעת רגשות באופן מילולי /לא מילולי?

תפקוד תלמידאי
-

האם התלמיד מתקשה בהכנת שיעורי בית

-

האם התלמיד נעדר משיעורים לעיתים קרובות

-

האם התלמיד בעל מוטיבציה מועטה ללימודים

-

האם התלמיד ממעט בהשתתפות פעילה בכיתה

-

האם התלמיד מתקשה לסגל לעצמו דרכים יעילות ללמידה
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תפקוד רגשי/חברתי
-

האם התלמיד מתקשה להגיב בצורה מתאימה ומסתגלת למצבי קושי ותסכול (בכי,
תוקפנות וכו')?

-

האם התלמיד לא מקשיב לדברי הזולת?

-

האם התלמיד מתקשה לפרש נכון מצבים חברתיים ?

-

האם התלמיד בעל דימוי עצמי נמוך?

-

האם התלמיד דחוי על ידי הילדים ?

-

האם התלמיד מתבודד?

-

האם התלמיד מציק לילדים ?

-

האם התלמיד מכה ילדים ?

-

האם התלמיד מתקשה ליצור קשר עם מבוגרים ?

-

האם התלמיד מתקשה ליצור קשר עם ילדים ?

-

האם התלמיד מתקשה לפתור בעיות בכוחות עצמו?

-

האם התלמיד מתקשה להיעזר בילדים אחרים או במבוגרים?

התנהגות
-

האם התלמיד מתקשה להתמיד בהקשבה במהלך השיעור?

-

האם התלמיד מתקשה לשמור על כללי התנהגות מקובלים?

-

האם התלמיד מפריע (אם כן ,ציינ/י איך)?

-

האם התלמיד נראה מנותק במהלך השיעור?

-

האם התלמיד מוסח בקלות על ידי גירויים סביבתיים?

-

אם התלמיד עסוק בעניינים אחרים (אילו)?

-

האם התלמיד בעל תנועתיות יתר -תיפוף באצבעות ,נדנוד רגליים ,ישיבה לא שקטה על
הכיסא?

-

האם התלמיד מתפרץ לדברי אחרים?

-

האם התלמיד מתקשה להמתין לתורו?

-

האם התלמיד מתקשה בפעילויות הדורשות ישיבה ממושכת (נטייה לקום שלא בזמן)?

-

האם התלמיד מרבה לדבר בזמן שיעור?

להשלמת התהליך מצורף נספח המאפשר מיפוי מסודר של המועמדים לאיתור.
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נספח
טופס מיפוי כיתתי לתלמידים המועמדים לעבודה קבוצתית בתכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
בכיתות ח'-ט'

שנת לימודים__________ תאריך___________ שם ביה"ס____________
כיתה__________ שם המחנך/ת_____________
שם
התלמיד

מאיזו
כיתה
הגיע?
קטנה/
גדולה

מצב
משפחתי

מצב כלכלי
בבית

(נשואים,
גרושים,
פרודים)

(נמוך ,בינוני,
גבוה)

תאור
מצב
התנהגו
תי

האם קיים
אבחון
נוירולוגי/
דידקטי/
פסיכולוגי/
פסיכודידיקטי
 /אחר

קשיים
לימודיים

הערות
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פרוטוקול כיתתי
כיתה ז'
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תאריך______________ :
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)  -כיתה ז'
להורי התלמידים שלום רב,
בימים אלו אנו נערכים להפעלת תכנית "אני יכול להצליח" ( א.י.ל) בכיתות ז' בבית הספר.
מטרת העל של תכנית א.י.ל הינה קידום תפקוד לימודי-רגשי וחברתי .על פיתוח והטמעת התכנית
אחראית היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה והיא פועלת תוך שיתוף
פעולה עם משרד החינוך ,המוסד לביטוח לאומי והרשות המקומית..
בשלב הראשון התכנית התמקדה בתלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב .על רקע
הצלחת התכנית ופנייה של צוותי החינוך ,הוחלט להתאים את התכנית לכלל תלמידי כתה ז',
במטרה להקנות לתלמידים כלים ומיומנויות שיתמכו בתהליך הסתגלותם לחט"ב.
במהלך התכנית ,התלמידים ייחשפו לתכנים ולמיומנויות המיועדים לחזק את התפקודים
הניהוליים של הילד .תפקודים אלו הינם תפקודים קוגניטיביים גבוהים שלוקחים חלק בכל
תהליכי החשיבה והלמידה שמבצע התלמיד ,כגון ארגון וניהול זמן ,הצבת מטרות ,תכנון ,פתרון
בעיות ,יוזמה ,ווי סות כולל ויסות רגשי .התפקודים הניהוליים מתפתחים מגיל הינקות ועד
הבגרות הצעירה בחלק הקדמי של המח .מחקרים רבים מראים כי ככל שתפקודים אלו חזקים,
כך ההתפתחות האקדמית-רגשית-חברתית של הילד טובה יותר (ולהיפך).
בתחילת התכנית ייחשפו התלמידים להמשגה של משולש א.י.ל:

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
39

משולש א.י.ל ממשיג ומסביר את קשרי הגומלין בין התפקוד בתחום הלימודי ,הרגשי והחברתי.
כל קודקוד במשולש מייצג תחום אחד והמעגל המקשר ביניהם מייצג את התפקודים הניהוליים.
בתכנית מקנים לתלמידים מיומנויות לחיזוק התפקוד בתוך כל אחד מהתחומים ,ומצפים לשיפור
בכל תחום בנפרד ולכך ששיפור זה יזין את ההתקדמות הדדית ביתר התחומים  -מעגל קסמים
חיובי.
התכנית מבוססת על שיתוף פעולה מלא בין התלמיד ,הוריו וצוות ביה"ס .לכן לקראת סיום כל
נושא שיילמד במהלך השנה ,יישלח אליכם מכתב שיכלול הסבר על הנושא ומספר המלצות
לתרגול ויישום הנושא בבית בעקבות למידה ותרגול שנעשה בכיתה .בנושא ניהול זמן והתארגנות
חלק מהלמידה כוללת פעילות ביתית .המכתב בנושא זה ישלח בתחילת הנושא על מנת לאפשר
לכם להיות שותפים ולהבין מה מצופה מהילד לבצע בבית .שיתוף הפעולה שלכם יקדם את
תהליכי ההטמעה וההפנמה של המיומנויות שיוקנו לילדיכם במסגרת הכתה.
בנוסף ,אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר https://www.ldadhd-parents-info.idc.ac.il/
באתר זה תוכלו למצוא מידע תאורטי ומעשי בתחומים שונים מתוך תכנית א.י.ל ,על מנת שתוכלו
ליישם ולהעמיק את הפנמתם גם בבית.
לפרטים נוספים אודות תכנית א.י.ל והיחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה:
www.ildadhd.idc.ac.il
facebook.com/ildadhd.idc

מצפים לשיתוף הפעולה שלכם!
תודה,
מנהלת בית הספר:

מחנכת הכיתה:
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נושא מס' 1

פתיחה
וחוזה כיתתי

תקציר נושא :נושא זה עוסק בפתיחה וחוזה כיתתי .התלמידים ייחשפו למטרות תכנית א.י.ל ולתחומים בהם
יעסקו במהלך השנה .כמו כן ,ייבנה חוזה כיתתי לשיעורי א.י.ל ,שיאפשר אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת
של התלמידים במסגרת המפגשים בכיתה.
נוכחים :ילדי הכיתה.
משך נושא 2 :מפגשים.
מטרות:
 .1הכרות עם מבנה מפגשי א.י.ל וכללי ההתנהלות בשיעורים אלו
 .2הכרות עם "משולש א.י.ל" אשר על בסיסו יתקיימו המפגשים
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פתיחה וחוזה כיתתי | מפגש 1

מבנה המפגש
 הסבר לגבי מפגשי א.י.ל
 בניית חוזה כיתתי  -כללים להתנהלות במפגשי א.י.ל

"היום נתחיל בסדרה של מפגשים בהם נלמד ונתנסה במיומנויות וכלים שיסייעו לכם
להתאקלם בכיתה ז' ובחטיבת הביניים .לאחר שנלמד את המיומנויות הללו ,תוכלו ליישם אותן
בשיעורים ,במבחנים ומחוץ לבית הספר .במהלך המפגשים נשוחח ,נבצע משימות ונתרגל את
המיומנויות שנלמד .את החומרים איתם נעבוד נשמור במחברת/קלסר א.י.ל .המפגשים יתקיימו
אחת לשבוע ,ביום __ בשעה ה__________ ויקראו מפגשי א.י.ל (אני יכול להצליח).
אחד הדברים שיעזרו לנו להצליח במפגשי א.י.ל זה שיהיה לנו נעים ונרגיש נוח לספר ולשתף
בחוויות ,במחשבות וברגשות שלנו .כדי שזה יקרה ,חשוב שנגדיר יחד כמה כללים שיעזרו לנו
להשיג אוירה נעימה וטובה בכיתה .בואו נחשוב יחד מהם הכללים שכדאי שיהיו לנו למפגשי
א.י.ל".
למורה :כדי לעזור לילדים לחשוב על הכללים בחוזה הכיתתי ,יש להציג להם את הסרטון הבא,
ולאחריו לפתח דיון.
https://www.youtube.com/watch?v=RQtFp3wY0SQ
כוחה של הקבוצה  -אנימציות

דיון כיתתי

" .1מה משותף לכל הסרטונים שראיתם?
 .2אם אתם משווים את החיות בסרטונים לכיתה שלנו ,מה מתוך מה שראיתם דומה לנו?
 .3מה ראיתם שלא דומה לנו והייתם רוצים לאמץ לכיתה כדי ליצור אווירה נעימה?"

למורה :התכנים והכללים שיעלו מהדיון הנ"ל יהוו את הבסיס לכתיבת החוזה הקבוצתי
עם הילדים .החוזה משמש מסגרת המגדירה את עבודת הקבוצה ויוצרת תחושה של בטחון ,אמון,
סדר וארגון.

"איך אפשר לתרגם את הרעיונות שעלו בדיון לכללים וחוקים שישמשו אותנו בכיתה כדי שיהיה
לנו נעים ונרגיש בטוח לשתף?"

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
42

למורה :יש לכתוב על הלוח את הכללים שעולים .במידה והתלמידים השמיטו כלל חשוב,
הציעי כלל זה לכיתה בסוף הדיון .לאחר שמתגבשים הכללים ,חשוב שתחזרי עליהם.

"כעת אכתוב את הכללים על דף/בריסטול והם יהוו את החוזה הכיתתי שלנו .כולנו נחתום על
החוזה ואתלה אותו על הקיר .בזמן שאני כותבת ,תעתיקו אתם את החוזה למחברת/קלסר א.י.ל
שלכם (אתם יכולים גם לקשט)".
למורה :אם אין מספיק זמן להעתקת החוזה ע"י התלמידים ,אפשר לצלם עותק מהחוזה
לכל תלמיד ולצרף למחברת/קלסר א.י.ל .בהמשך התכנית ,בהתאם לצורך ,יש להזכיר לתלמידים
את הכללים של מפגשי א.י.ל במטרה לשמור על אוירה מקבלת ופתוחה המעודדת שיתוף ודיון
פתוח.
להלן כללים חשובים שיש להעלות במידה והתלמידים אינם מעלים אותם בדיון:

"שמירת פרטיות :חשוב לשמור על פרטיות במהלך המפגש .כלומר ,כל הנאמר בקבוצה נשאר
בקבוצה .אין לספר דברים שנאמרו במפגשים אלו לתלמידים מכיתות אחרות .שמירת פרטיות
זו ,נועדה לאפשר לנו לשוחח בחופשיות על הרגשות שלנו בלי לחשוש שהדברים יצאו החוצה .כך
יוכלו המשתתפים לחוש אמון ובטחון.
כבוד הדדי :חשוב מאוד לכבד אחד את האחר וכאשר תלמיד ישתף ,כולנו נקשיב לו ,לא נדבר
במקביל ולא נצחק על דבריו .חשוב שבזמן שתלמיד אחר מדבר ומשתף לא נצא החוצה או נקום
מהכיסא ונקשיב לו עד שהוא יסיים את דבריו".
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פתיחה וחוזה כיתתי | מפגש 2

מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם
 הצגה והסבר אודות "משולש א.י.ל" :מצב רוח ,למידה וקשרים עם אחרים
 דוגמאות לשימוש ב"משולש א.י.ל"
 פעילות להבנת הקשר בין קודקודי המשולש
 סיכום המפגש

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש תספרו לי איך אתם מרגישים היום?
היום אני אסביר לכם יותר על תכנית א.י.ל ועל הנושאים בהם נעסוק.
במפגש הקודם כתבנו חוזה כיתתי למפגשי א.י.ל כדי שכל אחד מאתנו ירגיש בנוח לשתף
ולהשתתף .אני מזכירה שכל מה שנאמר בקבוצה נשאר בקבוצה .אם נרצה להיזכר בכללים נוכל
להסתכל בחוזה שתלוי על הקיר או במחברת א.י.ל.
כדי להבין מה מטרת מפגשי א.י.ל ומה אנו הולכים ללמוד ,אציג לכם כעת את משולש א.י.ל
שילווה אותנו לאורך כל המפגשים.

אסביר כל קודקוד במשולש א.י.ל:
למידה :הכוונה לכל מה שקשור לתפקוד לימודי ותלמידאות – המידה בה אני קשוב במפגש,
מבין את החומר ,מצליח במבחן ,משתתף כשאני רוצה להשתתף ,מסודר ומאורגן ,מכין מפגשי
בית ועוד.
מצב רוח :איך אני מרגיש במצבים שונים  -שמח ,עצוב ,מתוסכל ,מתלהב ,כועס ,נהנה ועוד.
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קשרים עם אחרים :מערכות יחסים עם אחרים .למשל בני המשפחה שלי (אמא ,אבא ,אחים,
סבים ,בני דודים וכו'); החברים שלי; תלמידים בכיתה/בשכבה/בחט"ב שאני פחות מכיר;
המורים שלי; השכנים שלי וכל מי שאני מכיר.
כפי שניתן לראות במשולש א.י.ל ,מצב הרוח ,הלמידה ומערכות היחסים/הקשרים עם אנשים
אחרים משפיעים אחד על השני .לדוגמה :אם אני יושב ליד חבר/ה שנעים לי איתו/איתה
במפגש ,קרוב לוודאי שזה ישפיע על מצב הרוח שלי ויהיה לי מצב רוח טוב .ייתכן ומצב רוח טוב
זה יגרום לי להקשיב ולהשתתף יותר במפגש ,כלומר ישפיע לטובה על הלמידה שלי.
"דוגמה נוספת :קיבלתי ציון טוב במבחן  -מצב הרוח שלי השתפר  -חזרתי הביתה שמח,
חיבקתי את אמא וסיפרתי לה איזה ציון קיבלתי והיא אמרה שהיא גאה בי .זו דוגמה למצב בו
משהו שקשור בלמידה שלי שיפר את מצב הרוח שלי ,שבתורו השפיע על היחסים שלי עם אמא.
דוגמה נוספת :רבתי עם חבר  -אני במצב רוח כועס  -קשה לי להכין שיעורי בית ,אני מרגיש
שאני לא מסוגל אפילו לקרוא ,המחשבות שלי כל הזמן עסוקות בכעס שלי ואני לא רוצה לדבר
עם אף אחד ומתכנס בעצמי.
כעת אחלק אתכם לקבוצות ואבקש מכל קבוצה לכתוב  3דוגמאות שממחישות את הקשרים בין
קודקודי המשולש .כל דוגמה צריכה להתחיל מקודקוד אחר.״ לאחר מכן יש לאפשר שיתוף ודיון
מול הכיתה " -מי רוצה לשתף את הכיתה ולהמחיז דוגמה אחת?"
למורה :במידה ותלמיד משתף בסיפור אישי שאינו ממחיש את הקשרים בין קודקודי
המשולש ,יש לאפשר זאת ובעדינות לנסות לכוון את השיח חזרה לנושא המפגש .בזמן
שהתלמידים משתפים ,יש לעודד אותם לבחון מה השפיע על מה ,האם מצב הרוח הוא זה
שהשפיע? הלמידה? או הקשרים עם האחר? חשוב להסביר ולציין בפניהם שכל צלע במשולש
יכולה להשפיע על הצלע השנייה והשלישית .למידה יכולה להשפיע על קשרים עם אחרים ועל מצב
הרוח; מצב הרוח יכול להשפיע על הקשרים עם אחרים ועל הלמידה וגם קשרים עם אחרים
יכולים להשפיע על הלמידה ועל מצב הרוח.
דוגמאות נוספות להצגה על הלוח (חשוב שכל צלע וקודקוד יהיו בצבע שונה):

מבין את
החומר ומצליח
במבחן

אני אוהבת את
המורה לחשבון

שמח
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אין לי חשק
ללמוד

עצוב וכועס

רבתי עם חבר

"לסיכום ,כיוון שדברים רבים משפיעים על הלמידה שלכם ,על מצב הרוח שלכם ועל הקשרים
שלכם עם אחרים ,במפגשי א.י.ל נלמד להכיר את הקודקודים האישיים שלכם .אצל כל אחד
הקודקוד קצת שונה אבל כל אחד יכול ללמוד שיטות כיצד לשפר את מה שהוא רוצה לשפר בכל
קודקוד .במפגשי א.י.ל נלמד להכיר את עצמנו ואחד את השני יותר ,ונלמד לשפר את הלמידה
בעזרת מיומנויות ניהוליות כמו :הגדרת הצלחה והצבת מטרות ,תכנון ,ארגון וניהול זמן .לאחר
מכן נלמד איך לווסת באופן יעיל יותר את מצב הרוח שלנו ,כך שיתאפשרו למידה ויחסים
בינאישיים טובים יותר".
למורה :עם סיום הנוש א יש לשלוח להורים מכתב המסכם את יחידת הפתיחה של
משולש א.י.ל והחוזה הכיתתי.
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נספחים לנושא  – 1פתיחה וחוזה כיתתי
נספח מס'  :1מכתב להורים

תאריך______________ :

פתיחה וחוזה כיתתי
במסגרת תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) בכיתתנו ,עסקנו בשבועיים האחרונים במטרות תכנית
א.י.ל והתלמידים נחשפו לתחומים בהם יעסקו במהלך השנה .כמו כן ,נבנה חוזה כיתתי לשיעורי
א.י.ל ,שיאפשר אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת של התלמידים במסגרת המפגשים
בכיתה .התלמידים נחשפו למשולש א.י.ל ,המוצג לפניכם:

משולש א.י.ל ממשיג את הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח ,כמו גם ליחסים
הבינאישיים עם ילדים ומבוגרים .בכיתה למדו התלמידים על כל אחד מקודקודי המשולש ועל
יחסי הגומלין ביניהם .הבנת הקשרים הללו התאפשרה בעזרת פעילויות ,סיפורים אישיים וחוויות
שונות.
מעורבותכם והתעניינותכם יכולה לסייע לילדיכם להפנים את המשולש ואת הקשרים בין
הקודקודים .לכן מומלץ שתשאלו אותם על המשולש ,תבקשו מהם לתת לכם דוגמאות ליחסי
הגומלין בין קודקודיו ,ותנו אף אתם דוגמאות לכך מחוויותיכם האישיות.
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דוגמאות שאתם יכולים לתת:
 .1היום בעבודה הודיעו לי שהפרויקט שעבדתי עליו השנה הרשים מאוד את המנהל (קודקוד
"למידה") .מאוד שמחתי והרגשתי גאה בעצמי (קודקוד "מצב רוח") ,חשוב לי לשתף
אותך ואת אבא בשמחה ולכן החלטתי להפתיע אתכם בארוחת ערב במסעדה האהובה
עלינו (קודקוד "יחסים בינאישיים").
 .2היום היו מלא פקקים ואיחרתי לפגישה שהיתה לי בעבודה .הייתי כל כך מתוסכל
(קודקוד "מצב רוח") שכל הפגישה חשבתי על זה במקום להתרכז בפגישה והתבלבלתי
בנתונים שהייתי צריך להציג (קודקוד "למידה") .תחושת התסכול והמתח (מצב הרוח)
גרמו לי לדבר בחוסר סבלנות ונימוס לקולגה שלי בעבודה קודקוד "יחסים בינאישיים")
ועכשיו אני מצטער על כך.
דוגמא שהילד יכול לתת
 .1היום התעוררתי מאוחר ,נלחצתי וחששתי שאאחר לבית הספר ,הייתי עצבני (קודקוד "מצב
רוח") ולכן צעקתי על אמא (קודקוד "יחסים בינאישיים") ,אמא כעסה ונעלבה ואמרה לי
שלא תאפשר לי לצאת בערב לסרט .כאשר הגעתי לבית הספר התקשיתי להתרכז בשיעור
(קודקוד "למידה") כי כל הזמן חשבתי על המריבה בבוקר עם אמא.
שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מס' 2

הצלחה
ומכוונות עצמית

תקציר נושא :נושא זה עוסק בהצלחה ומכוונות עצמית .התלמידים יבדקו מהי הצלחה בעיניהם ,כולל בהקשר של
התאקלמות טובה בכיתה ז' ובחט"ב ,וידונו בכישורים הנדרשים על מנת להצליח .בהמשך ,ילמדו התלמידים איך
להציב מטרות אישיות ,כיצד לנקוט עמדה של לקיחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך
בקרה על השגת המטרות.
נוכחים :ילדי הכיתה
משך נושא 4 :מפגשים.
מטרות:

 .1דיון בנושא הצלחה והתאקלמות מוצלחת בכיתה ז'.
 .2למידת תהליך הצבת מטרות.
 .3הבנה מהי מכוונות עצמית.
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הצלחה ומכוונות עצמית | מפגש 1

מבנה המפגש
 תזכורת לנושא הקודם.
 הצגת סרטונים ודיון בהצלחה המוצגת בהם.
 דיון כיתתי  -מהי הצלחה בהתאקלמות בכיתה ז' ובביה"ס.

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אבקש מכל אחד מכם לחשוב על מילה שמתארת איך
נכנסתם היום למפגש .מי רוצה לשתף?" לאפשר שיתוף במשך כ 5-דקות.
במפגש הקודם דיברנו על משולש א.י.ל ועל המשמעות של כל קודקוד .מישהו רוצה להזכיר לנו
את הקשר בין הקודקודים?" לאפשר שיתוף קצר.
במפגשים הקודמים הסברתי שבמפגשים אלו נלמד לשפר את הלמידה ונלמד שיטות לשיפור
התפקוד בכל אחד מהתחומים המיוצגים ע"י הקודקודים במשולש א.י.ל ,וזאת במטרה לסייע
לכם להצליח טוב יותר בהתאקלמות לכיתה ז' ולחט"ב .לפני שנדבר על מהי עבורכם הצלחה
בהתאקלמות ,ננסה להבין מהי בכלל הצלחה וכיצד אפשר להשיג אותה".
למורה :החלק הבא כולל  2סרטונים הקשורים בהצלחה ודיון עליהם .ניתן להראות את
שניהם וניתן לבחור אחד מהם לפי ראות עינייך וההיכרות עם כיתתך .לפני כל סרטון יש להציג
את השאלות הקשורות אליו (כתיבה על הלוח/הקרנה/שכפול דפי עבודה) .בנוסף ,מאחר
והסרטונים ללא תרגום לעברית ,יש לתת רקע מקדים לתלמידים (מפורט בהמשך) ,שייקל על
צפייתם.

"אני אכתוב כעת על הלוח שאלות הקשורות לסרטון שמיד אראה לכם .לאחר מכן אתן לכם רקע
לסרטון ,ואז נצפה בו ונענה על השאלות".
סרטון א'
שאלות לדיון:

" .1במה הצליח דניאל קיש?
 .2מה הוא עשה על מנת להצליח?
 .3אילו תכונות וכישורים אתם חושבים שסייעו לדניאל להצליח?"
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למורה :בהתייחס לשאלה  ,3כדאי להציף בדיון התייחסות להעזה ,נחישות ,התמדה
ותקווה ,מתוך הבנה של יכולת פיצוי ושינוי של המוח ושל האדם להתמודד עם קשיים ומכשולים,
גמישות חשיבתית.
רקע  -הסיפור על דניאל קיש

"דניאל קיש נולד כילד רגיל למשפחה בארה"ב .סביב גיל שנה ושלושה חודשים התגלה לו סרטן
בעיניים ולכן עבר ניתוח בעיניים שלאחריו נרפא מהסרטן אבל נהיה עיוור .אמא שלו החליטה
שלמרות שדניאל עיוור היא רוצה שהוא יחיה חיים רגילים כמו כל הילדים .היא היתה נותנת לו
להסתובב בחצר ,לעלות על עצים ,לרוץ ולשחק למרות שהוא עיוור .דניאל נפל הרבה והיא כמובן
השגיחה שהוא לא מסכן את עצמו יותר מידי.
כשהוא היה בן שנתיים וחצי בערך היא שמה לב שכאשר הוא הולך ומשחק הוא מוציא קולות,
מעין קליקים שהוא עושה עם הלשון .למרות שהקולות היו מוזרים היא לא ביקשה שיפסיק .ואז
היא שמה לב שבזכות הקולות האילו שהוא מוציא הוא לא נתקל בדברים שהוא לא רואה.
כשדניאל גדל ובדקו אותו ב( MRI-מכונה שמצלמת את המוח) ,ראו שלמרות שהוא עיוור איזור
הראייה שלו במוח המשיך להתפתח .מה שקרה זה שדניאל הצליח לפתח את אזור הראייה במוח
בזכות הקולות .כמו דולפינים שמוצאים את דרכם במעמקי הים איפה שחשוך וכמו שעטלפים
יכולים לעוף בלי להיתקל בדברים בזכות הקולות שהם מוציאים ,כך גם אצל דניאל.
דניאל אומר שהוא לא עיוור ,הוא רואה בעזרת הקולות שהוא מוציא .הוא פיתח לעצמו יכולת
"שמיעה" יוצאת דופן שמזכירה את הסונאר של העטלפים .על ידי הקשה בלשונו ,הפניית
הראש לצדדים והקשבה להדים שמוחזרים מעצמים ,דניאל יכול לדעת אם הדרך פנויה ולהימנע
מהתנגשות באנשים ומהיתקלויות בחפצים .היום הוא מלמד ילדים עיוורים אחרים איך
להשתמש בקול שלהם ובחוש השמיעה כדי 'לראות'".

הסרטון המלא:
 https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4oדניאל קיש ,איש העטלף.

למורה :אורכו של הסרטון  3:41דקות והוא ללא תרגום .מומלץ להראות עד דקה  ,2:09אולם אם
התלמידים מתקשים להבין ,אפשר להראות עד  0:56ואז שוב מ 1:33-עד .2:09
לצפיה לפי המקטעים המומלצים:
 - http://bit.ly/2bBewrVקישור לסרטון חתוך עד 2:09
 - http://bit.ly/2cdUuIOקישור לסרטון חתוך עד 0:56
 - http://bit.ly/2bFyOksקישור לסרטון חתוך מ1:33-2:09 -

"כעת השיבו על השאלות במחברת/קלסר א.י.ל".
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דיון בכיתה.
סרטון ב'
שאלות לדיון:

" .1מהי לדעתכם ההצלחה שמוצגת בסרטון?
 .2אילו כישורים ויכולות אפשרו למנהיג לבצע את המשימה?
 .3מה לדעתכם עזר לו לא להתייאש?
 .4מה המסר של הסרטון?"
רקע

"קבוצת פוטבול נפגשת לאימון לקראת משחק ליגה .אחד השחקנים שואל את המאמן עד כמה
הקבוצה נגדה ישחקו טובה .מנהיג הקבוצה עונה במקום המאמן שהקבוצה הנגדית טובה מהם.
המאמן באותו רגע מחליט לעשות תרגיל עם מנהיג הקבוצה .המאמן מבקש שהוא יסחוב על גבו
את חברו לקבוצה בהליכה על ( 4בלי שברכיו יגעו ברצפה) ויתקדם על מגרש הפוטבול".
למורה :אפשר לבקש מ 2-מתנדבים שידגימו למה הכוונה לפני הקרנת הסרטון ,ולאחר מכן לשאול
את התלמידים מה המרחק שהם היו יכולים לזחול כך.

"מנהיג הקבוצה סבור שיוכל לעבור  30יארד (כשליש מגרש ,כ 27-מטרים) והמאמן אומר
שהמטרה היא שיגיע ל 50-יארד (חצי מגרש ,כ 46-מטרים) .המנהיג אומר שהוא יכול להגיע
לאמצע המגרש בכזו זחילה אך בלי מישהו על גבו .המאמן מניח כיסוי על עיניו של מנהיג
הקבוצה כדי שלא ידע כמה הוא מתקדם בתרגיל".

https://www.youtube.com/watch?v=-sUKoKQlEC4

the death crawl scene from

""facing the giants

"כעת השיבו על השאלות במחברת/קלסר א.י.ל".
דיון בכיתה.
למורה :חשוב להציף בדיון התייחסות לכך שמנהיג הקבוצה הצליח במשימה מעבר
למטרה שהוא והמאמן הציבו ,ולהתייחס גם לכך שהוא הצליח יותר בזכות העידוד של המאמן לא
לוותר ובזכות העובדה שהמנהיג לא היה יכול לראות שהשיג את המטרה ולכן המשיך להתקדם.
בהתייחסות למסר יש להדגיש את החשיבות של התמדה למרות קשיים ומהמורות בדרך ,כמו גם
החשיבות של המשך התקדמות גם לאחר השגת מטרות .חשוב להתייחס לכך שאפשר להציב כל
הזמן מטרות חדשות וכך להמשיך לשפר ,להתקדם ולהתפתח.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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"עכשיו אחלק אתכם לעבודה בקבוצות .כל קבוצה תחשוב יחד ותכתוב רשימה של מה תיחשב
התאקלמות מוצלחת בעיני חבריה .חשוב שהרשימה תבטא את דיעותיהם של כל חברי הקבוצה.
תחשבו מה תהיה בעיניכם הצלחה בהתאקלמות בכיתה ז' ובביה"ס".
למורה :לחלק את הכיתה לקבוצות של  5-4תלמידים בקבוצה .לאחר כ 10-דקות דיון
לאפשר שיתוף כיתתי קצר ,שבו המוקד יהיה התייחסות למשותף לעומת הייחודי ושימת דגש על
הלגיטימציה של שניהם ועל כך שתפיסת הצלחה יכולה להיות דומה בין אנשים אך גם שונה .יש
לכתוב על הלוח את הנקודות שמעלים התלמידים ולשמור למפגש הבא.
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הצלחה ומכוונות עצמית | מפגש 2

מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 הסבר על הצבת מטרות ומטרות ביניים.
 מילוי טבלת מטרות אישית לפי תחומי משולש א.י.ל.
 דיון כיתתי.

"במפגש הקודם התחלנו לדבר על הצלחה ושיתפתם אחד את השני במה תהיה מבחינתכם
התאקלמות מוצלחת בכיתה ז' ובביה"ס .מישהו יכול להזכיר לנו מהם הדברים שעלו?"
למורה :יש לרשום על הלוח את התכנים שעלו בדיון הכיתתי במפגש הקודם.

"כדי שכל אחד מכם יגיע להתאקלמות המוצלחת בעיניו ,חשוב שנלמד לתרגם זאת למטרה ויעדי
ביניים .לפעמים מטרה אחת יכולה להיראות גדולה מדי ובלתי ניתנת להשגה .אבל אם מחלקים
אותה לשלבים קטנים ,קל לנו יותר לדעת מה צריך לעשות ואיך כדאי להשיג את המטרה
הגדולה.
למשל ,אם המטרה הגדולה שלי היא להיות מקובל חברתית בכיתה ,אז יעדי הביניים יכולים
להיות  -לרכוש  2חברים חדשים ב 3-החודשים הקרובים ,לארגן מסיבה עוד חודש ולהתקבל
לנבחרת הכדורסל .עוד דוגמה  -אם המטרה היא להיות תלמיד טוב ,אז יעדי הביניים יכולים
להיות שיפור הציון שלי ב 3-מקצועות מ 60-ל 70-תוך חודשיים ושיפור נוסף ל 80-במחצית
השניה ,להכין שיעורי בית במקצועות אלו ולצפות פחות בטלוויזיה כל יום.
כעת כל תלמיד ימלא בטבלה שאני מחלקת מטרות לפי התחומים של משולש א.י.ל :בתחום
החברתי (יחסים בינאישיים) ,בתחום הלימודי ובתחום מצב הרוח .הכוונה בתחום החברתי זה
מטרות שקשורות במשפחה ,בחברים .בתחום הלימודי המטרות קשורות ללימודים (לא בהכרח
לציונים אלא גם להרגלי הלמידה) .בתחום מצב הרוח המטרות קשורות לרגשות".
למורה:


לאחר חלוקת הטבלה יש לעבור עם התלמידים על הדוגמאות שמופיעות בטבלה ולוודא
את הבנתם.



לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה ,יש לאפשר להם לשתף במטרות שמילאו ולשוחח
איתם על כך .חשוב לבדוק האם התלמידים מצליחים להציב מטרות.
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טבלת המטרות שלי
מטרות בתחום היחסים
הבין האישיים

האם אני
מסוגל להשיג
את המטרה

כמה אני צריך
להתאמץ
מ 1-10

כמה זמן
יקח לי
להשיג את
המטרה

לדוגמה :להשלים עם
חבר

כן

3

יום

שני דברים שאני צריך
לעשות כדי להשיג את
המטרה

לפנות אליו ולבקש סליחה.
לבקש ממנו להשלים איתי.

מטרות בתחום הלימודי

לדוגמה :לשפר את
הקריאה שלי

כן

7

חודש-
חודשיים

לקרוא כל ערב  15דקות
בספר.
להקריא למבוגר שלושה
סיפורים בשבוע.

מטרות בתחום מצב הרוח
לדוגמה :לשפר את
היכולת שלי להירגע אחרי
ריב

כן

6

 3חודשים

ללמוד לעשות נשימות אחרי
ריב.
ללמוד לשוחח עם אמא אחרי
ריב ,כדי שתרגיע אותי.
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 התייחסות למושג "מכוונות עצמית".
 דיון במשל.
 הסבר על "מכוונות עצמית".
 דיון באימרה.

"במפגש הקודם מילאתם טבלה ובה רשמתם מטרות בתחומים שמייצגים את הקודקודים של
משולש א.י.ל  -למידה ,יחסים בין אישיים ומצב רוח .היום נתחיל לדבר על איך ניתן להשיג
מטרות בתחום הלימודי ,ולשם כך נעבוד על מכוונות עצמית.
לפני שנדון במכוונות עצמית ,נסו אתם לחשוב למה הכוונה .מה המילה 'מכוונות' מזכירה לכם?
אילו מילים שדומות ל'מכוונות' אתם מכירים?"
למורה :לאפשר לתלמידים לשתף .מילים שעשויות להיות קשורות  -כיוון ,כוונה,
התכווננות.

"עכשיו אציג בפניכם משל ונדון בו יחד".
למורה :יש להקרין את המשל והשאלות הבאות על הלוח או לצלם עותק לכל תלמיד.
חשוב לכוון את הדיון שבא לאחר הצגת המשל להבנה שמדובר בתהליך שעל הפרט לעבור בעצמו,
שעליו לקחת אחריות עצמית על התהליך ועל השגת המטרה .אם אתה מכוון את עצמך למטרה
מסויימת ,אתה אחראי על מטרה זו.
משל

שאלות לדיון בעל פה:

" .1מה היתה מטרת הפרפר?
 .2מה התהליך שהיה עליו לעבור על מנת להשיג את המטרה?
 .3מדוע לא השיג אותה?"

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
56

מדוע מת הפרפר  /הנרי מילר
זהו סיפור אודות ילד קטן בהודו ,שהלך לבקר גורו (איש זקן וחכם).
הגורו ישב והתבונן במשהו שהחזיק בידו.
הילד ניגש והסתכל גם הוא ,אלא שלא בדיוק הבין מהו הדבר שביד הזקן,
ושאל את הגורו " -מה זה?"
"זה גולם" השיב הגורו" ,בתוך הגולם נמצא פרפר .בקרוב הגולם יתבקע והפרפר יצא".
"האם אני אוכל לקבל אותו?" שאל הילד.
"כן" השיב הגורו" ,אבל עליך להבטיח לי שכאשר הגולם יבקע והפרפר יתחיל לצאת ויכה
בכנפיו כדי להשתחרר מהקליפה  -אתה לא תעזור לו .חלילה לך לסייע לפרפר על ידי כך
שתשבור את קליפת הגולם .עליך להניח לו לעשות זאת בעצמו".
הילד הבטיח ,לקח את הגולם והלך לביתו .בבית ישב והמשיך להתבונן בגולם .לאחר משך זמן
ארוך ראה שמתחילה תנועה ,הגולם נע וכאילו רעד ,והנה נבקע בקצהו .בפנים היה פרפר עדין
ויפה שניסה להיחלץ מתוך קליפת הגולם תוך שהוא מכה בכנפיו כנגד הגולם .התנועות שלו היו
חלשות ולא נראה שמכות הכנפיים הללו יוכלו לעשות את המלאכה הזו.
הילד הקטן רצה נואשות לעזור לפרפר הסובל .לבסוף ,כשלא יכול היה לשאת עוד את המתח,
הפר את הוראת הגורו .הילד הסיט את שני חצאי קליפת הגולם לצדדים ועזר לפרפר להיחלץ.
משיצא הפרפר החל לעוף באוויר ,אך לפתע נפל מטה אל האדמה ונשאר שוכב ללא תנועה .הילד
הרים את הפרפר בזהירות וראה שהפרפר מת.
שטוף דמעות הלך הילד לביתו של הגורו והראה לו את הפרפר המת שבידו.
"אתה רואה ,ילד" אמר הגורו" ,מיהרת לשבור לו את קליפת הגולם ,האין זאת?"
"כן" אמר הילד" ,זאת עשיתי".
והגורו אמר " -אינך מבין ,לא יכולת לדעת מה שעוללת .כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם,
הדרך היחידה שבה הוא יכול לחזק את כנפיו היא בכך שמכה בהן לעבר הקליפה .הוא מכה לעבר
הקליפה ומכה שוב ושוב ואז מצמיח ומחזק את שרירי הכנפיים שלו .כאשר אתה עזרת לו בכך
שעשית זאת במקומו ,מנעת ממנו לגדול ולפתח שרירי כנפיים .זו הסיבה שהפרפר נפל לאדמה
ומת".
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"אחרי שדנו במשל ,אני רוצה לשאול אתכם כיצד המשל מתקשר למכוונות עצמית?" לאפשר
דיון.

"מכוונות עצמית היא הנכונות של האדם לקחת אחריות על המטרות האישיות שלו ,על
ההצלחות וגם על הכישלונות .נכונות זו מתפתחת עם השנים ומאפשרת לאדם להשיג את
כוונותיו ,רצונותיו ושאיפותיו (צימרמן ושנק אצל בירנבוים.)2004 ,
לקיחת אחריות על מטרות ,הצלחות וכשלונות משמעותה שאנחנו בוחרים אותם ,שאנחנו דואגים
להשגת המטרות והיעדים ,ואם אנחנו לא מצליחים אנחנו אחראים לבדוק מה לא עבד ומה צריך
לשנות.
כעת אציג בפניכם אימרה".

"לילד הייתי נותן כנפיים ,אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו"
גבריאל גארסיה מארקס

למורה :יש לכתוב את האימרה על הלוח או להקרינה על הלוח.

"כיצד האימרה מתקשרת למכוונות עצמית?"
למורה :חשוב להתייחס למסר של האימרה לפיה הילד צריך לקבל כלים (הכנפיים) ,אך
ללמוד להשתמש בהם בכוחות עצמו .אפשר לחבר מסר זה למשל "מדוע מת הפרפר"  -לקשיים
שעוברים בתהליך ,מה קורה אם אני נותן לאחרים לעשות בשבילי (למשל ,מעתיק שיעורי בית),
מה אני מפסיד בזה ,מה אני מרוויח מהתנסות עצמית יחד עם קשיים וחוסר הצלחה.

"במפגשי א.י.ל נלמד ביחד מיומנויות וכלים שיעזרו לכם 'לעוף' בכוחות עצמכם .במפגש הבא
נמשיך לדבר על מכוונות עצמית ,וכיצד ניעזר בה להצליח להשיג את מטרותינו".
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הצלחה ומכוונות עצמית | מפגש 4

מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 הסבר על השלבים במכוונות עצמית.
 הצגת סרטון ודיון בהצבת מטרות ,הצלחה וכשלון.
 תחילת יישום שלבי מכוונות עצמית על מטרה אישית.
 הצגת סרטונים ודיון במכשולים כחלק מתהליך השגת המטרה.
 סיכום הנושא.

"במפגש הקודם התחלנו לדבר על מכוונות עצמית .מישהו יכול להזכיר לכולם על מה דיברנו?"
לאפשר לתלמידים לשתף.
למורה :מכוונות עצמית היא תהליך לקיחת שליטה על הלמידה ,השתתפות פעילה של
הלומד בתהליך הלמידה .במהלך התהליך התלמיד מציב יעדים ללמידה שלו ,ובכלל לעצמו,
ולאחר מכן הוא מנסה לפקח על מחשבותיו ,המוטיבציה שלו ,רגשותיו ופעולותיו ,לשלוט בהן
ולכוון אותן באופן שיטתי להשגת המטרות שהציב לעצמו ).(Zimmerman, 2008
בתהליך הלמידה עם מכוונות עצמית ישנם שלושה שלבים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,
 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו .אם לא  -חוזרים על שלבי התהליך.

"כעת אסביר לכם מהו הכלי של מכוונות עצמית .בשלב הראשון נציב מטרות ,לאחר מכן נבחר
את השיטות והדרכים שיובילו להשגת מטרות אלו ,כאשר לאורך כל הדרך נשאל את עצמנו האם
אנו מתקדמים לכיוון המטרה שהצבנו ולאיזה סיוע נוסף אנו זקוקים (פידבק).
לדוגמה ,בטבלה שמילאתם לפני שבועיים עם מטרות שהצבתם לעצמכם ,היתה דוגמה  -לשפר
את הקריאה שלי תוך חודש-חודשיים ,ותתי המטרות היו:
 לקרוא כל ערב  15דקות בספר
 להקריא למבוגר שלושה סיפורים בשבוע
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זהו השלב הראשון במכוונות עצמית .בשלב השני צריך לבדוק מה יעזור לי לממש את תת
המטרה .למשל ,לארגן את הלו"ז שלי כך שיהיה זמן קבוע ביום לקריאה ,לתאם עם אמא שלי
זמן קבוע בו אוכל להקריא לה שלוש פעמים בשבוע ,לזכור לעקוב עם האצבע או לסמן את השורה
שאני קורא אם יש לי קשיים בריכוז ,לצלם את הטקסט בהגדלה אם אני צריך; הכוונה לשימוש
בכל אסטרטגיה שאני זקוק לה ויודע שעוזרת לי כדי לקרוא .השלב השלישי הוא לבדוק אחרי
שבועיים אם אכן הקריאה שלי השתפרה".
"עכשיו נראה סרטון ואחר כך אני אבקש מכם לחשוב על תהליך המכוונות העצמית בהקשר
אליו".
http://bit.ly/28OsiG1
סרטון אנימציה ללא דיבור שעוסק בילדה שרצתה לנגן בגיטרה ולשיר.
"סיפור הצלחה  -עבודת גמר באומנות".

למורה :הסרטון עוצר ב 1:43-ואין צורך להראות את המשכו מאחר ופחות רלוונטי לעניין
המפגש .לאחר הצפייה יש להקרין/לשכפל בדף עבודה/לכתוב על הלוח את השאלות הבאות .יש
לבקש מהתלמידים לענות על השאלות בכתב ולאפשר דיון בכיתה.
שאלות:
 )1מה היתה המטרה או המטרות של הנערה בסרטון?
 )2אילו אסטרטגיות היא הפעילה על מנת להשיג את המטרה?
 )3האם מוצגת בסרטון הצלחה? אם כן  -מהי? אם לא  -נמק/י.
 )4האם מוצג בסרטון כשלון? אם כן  -מהו? אם לא -נמק/י.
 )5מה תרם להצלחה לדעתך?
 )6מה הביא לכשלון לדעתך?

עכשיו נחזור לטבלת המטרות שלכם .אני מבקשת שכל אחד יניח את הטבלה מולו ויסתכל
על מטרה שכתב בתחום הלימודי .כעת ,רשמו באילו אסטרטגיות תשתמשו על מנת להשיג יעד
אחד שקשור למטרה .לדוגמה ,אם היעד הוא להכין שיעורי בית במקצועות שאני רוצה לשפר,
אכתוב ביומן מהם שיעורי הבית ,אפנה זמן במהלך כל יום על מנת להכין את שיעורי הבית,
אבקש עזרה מאבא ".למורה :כדאי לעבור בין התלמידים ולוודא שהם מבינים את המשימה.
בהמשך יש לאפשר שיתוף בפני הכיתה.
למורה :להלן  2סרטונים אותם ניתן להציג בפני הכיתה .ניתן גם לבחור סרטון אחד ולהציגו.
בדיון לאחר ה צפייה בסרטון יש להתייחס לנושא של מכשולים בדרך להשגת המטרה ,התנסות
פעילה ,למידה מניסיון ,נחישות.
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"כעת אציג בפניכם סרטון .אני מבקשת שתחשבו כיצד הסרטון קשור למכוונות עצמית ולמה
שדיברנו עליו עד עכשיו".

https://www.youtube.com/watch?v=1_xO6IcX5DM
ילדים נופלים.

https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M
סרטון "אם מעולם לא נכשלת מעולם לא חיית".

"לסיכום ,למדנו על לקיחת אחריות על המטרות שלנו והשגתן ,למדנו כלי שיכול לסייע לנו בכך
ולמדנו שעל מנת להצליח יש להתמודד עם מכשולים ,יש להתנסות וללמוד מכל ניסיון ,מאחר
והמכשולים והקשיים הם חלק מהתהליך ואי אפשר להתפתח ,ללמוד ולהתקדם בלעדיהם.
בהמשך למה שעשינו היום ,נמשיך לעקוב אחר השגת המטרה הלימודית מהטבלה שלכם,
ואבקש מכם לבחור עוד מטרה מתחום אחר .אחת לשבועיים נבדוק בתחילת המפגש באיזה שלב
אתם נמצאים בדרך להשגת המטרה והאם מה שאתם עושים עוזר לקדם את המטרה".
למורה :עם סיום נושא הצלחה ומכוונות יש לשלוח להורים מכתב אשר מתייחס לנושא.
המכתב מצורף בנספחים.
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נספחים לנושא  – 2הצלחה ומוכוונת עצמית

נספח מס'  :1מכתב להורים
תאריך______________ :

הצלחה ומכוונות עצמית
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בכיתתנו ,עסקנו בחודש האחרון בהצלחה ומכוונות
עצמית.
התלמידים בדקו מהי הצלחה בעיניהם ,כולל בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה ז' ובחט"ב,
ודנו בכישורים הנדרשים כדי להצליח .בהמשך ,למדו התלמידים איך להציב מטרות אישיות ,כיצד
לנקוט עמדה של לקיחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך בקרה על השגת
המטרות (תהליך זה נקרא 'מכוונות עצמית').
במהלך המפגשים הציבו לעצמם ילדיכם מטרות בתחום הלימודי ,תחום מצב הרוח ותחום
היחסים הבינאישיים באמצעות "טבלת המטרות שלי" .יכול להיות שאחת מהמטרות או יותר
קשורה לתפקוד של הילד בבית או בפעילויות אחר בית ספר ולכן כדי להתעניין אילו מטרות הציב:
מטרות בתחום היחסים
הבין האישיים

לדוגמה :להשלים עם חבר

האם אני
מסוגל
להשיג את
המטרה

כמה אני
צריך
להתאמץ
מ 1-10

כמה זמן
יקח לי
להשיג
את
המטרה

כן

3

יום

שני דברים שאני צריך לעשות
כדי להשיג את המטרה
לפנות אליו ולבקש סליחה.
לבקש ממנו להשלים איתי.

מטרות בתחום הלימודי

לדוגמה :לשפר את
הקריאה שלי

7

כן

חודש-
חודשיים

לקרוא כל ערב  15דקות בספר.
להקריא למבוגר שלושה
סיפורים בשבוע.

מטרות בתחום מצב הרוח
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לדוגמה :לשפר את היכולת
שלי להירגע אחרי ריב

6

כן

 3חודשים

ללמוד לעשות נשימות אחרי
ריב.
ללמוד לשוחח עם אמא אחרי
ריב ,כדי שתרגיע אותי.

בנוסף ,למדו הילדים כלי עזר להשגת המטרות" ,מכוונות עצמית" ,ובו שלושה שלבים (צימרמן
ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,
 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו .אם לא  -חוזרים על שלבי התהליך.

אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל.

טיפ להורים:
 )1חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי-מטרות .כך השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר
ברת השגה.
 )2חשו ב לקבוע מועדים קבועים מראש לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה ,ולבדוק
האם התהליך מתקדם בכיוון הרצוי .אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך
באופן שאינו מקדם אותנו ,או בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מס' 3

אסטרטגיות התארגנות
וניהול זמן

תקציר נושא :נושא זה עוסק בסדר ,התארגנות וניהול זמן .בנושא זה יוצג הקשר בין סדר וארגון לבין משולש
א.י.ל – למידה ,מצב רוח ויחסים בינאישיים .בהמשך ,יעסקו השיעורים בסידור המרחב הלימודי בכיתה ובבית,
והתלמידים ילמדו להשתמש בכרטיסי ניווט ,אשר יסייעו להם להתמיד בארגון וסידור סביבת הלמידה
והמחברות .בנוסף ,ילמדו התלמידים לבנות לוח זמנים ,תוך הבנת משמעות הזמן בחיינו .בסיום הנושא נתייחס
לשלבי הלמידה למבחן כחלק מהתארגנות וניהול זמן תוך שימוש בכרטיס ניווט מתאים .במהלך הנושא לא
נשכח לחזור ולבדוק את המטרות שהתלמידים הציבו לעצמם בנושא הקודם ,ונבדוק את התקדמותם לקראת
השגת מטרות אילו ואיך נושא ההתארגנות וניהול הזמן עשוי לסייע בקידום המטרות.
נוכחים :ילדי הכיתה
משך נושא 7 :מפגשים.
מטרות:
 )1הקניית שיטות לשיפור סדר וארגון ברמת המרחב וברמת החשיבה.
 )2הרחבת מודעות התלמיד לערך הזמן ולחשיבות הסדר והארגון בהתנהלותו השוטפת.
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אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן | מפגש 1

מבנה המפגש
 תזכורת לנושא הקודם.
 פעילות על סדר וארגון.
 דיון בהשפעת סדר וארגון על הלמידה -חיבור למשולש א.י.ל.
למורה :נושא זה עוסק באסטרטגיות סדר וארגון .כאשר תלמיד מתנהל בצורה יעילה
ומאורגנת משאבי הקשב שלו פנויים ,ולכן צפוי כי יפגין מעורבות פעילה בתהליכי הלמידה ויגיע
לרמה גבוהה יותר של שליטה בחומר הנלמד .מיומנויות ארגון וסדר הינן חלק מ"מטריה" של
כישורים המכונה "תפקודים ניהוליים" .התפקודים הניהוליים מתפתחים מגיל הינקות ומגיעים
לשיא סביב גיל הבגרות הצעירה.
ישנם תלמידים שיפתחו הרגלים של סדר וארגון באופן טבעי ,אך ישנם תלמידים עם קשיי
התארגנות אשר זקוקים להקניה של אותן המיומנויות .בנוסף ,כל התלמידים ,במיוחד במעבר
לחטיבה ,ירוויחו מחיזוק של מיומנויות אלו דרך תרגולים ואזכורים חוזרים.

"מה שלומכם היום? במפגשים הקודמים עסקנו בהצבת מטרות .אני מזכירה לכם
שאחת לשבועיים נבדוק יחד באיזה שלב של השגת המטרה כל אחד מכם נמצא ,החל מהשבוע
הבא .איך אתם מרגישים עם זה?"
למורה :לאפשר שיתוף של כ 5-דקות .חשוב להתייחס לרגשות שונים שיכולים לעלות
בעקבות המעקב אחר הצבת המטרות  -לחץ ,אדישות ,התרגשות ,מוטיבציה ,ספקות ועוד.

"כעת אני רוצה להציג בפניכם את שירה ואלעד .הם תלמידי כיתה ז' כמוכם ,ויש להם עמדות
שונות לגבי סדר והתארגנות:
שירה ואלעד התווכחו ביניהם אם עכשיו כשהם עברו לחטיבה ויש יותר לחץ של לימודים
ומבחנים ,צריך להיות יותר מסודרים .שירה אמרה' :לסדר את החדר ,את התיק או את חומר
הלימוד לוקח מלא זמן .אם לא אצטרך לסדר כל כך הרבה יהיה לי יותר זמן ללמוד'.
אלעד אמר' :לסדר את החדר ,התיק או חומר הלימוד חוסך זמן כי אז אני יודע איפה כל דבר
נמצא ,אני לא צריך לחפש מה שאני צריך ויש לי יותר זמן ללמוד'.
עכשיו נקיים הצבעה חשאית של פתקים שבה כל אחד יכתוב מה הוא/היא חושבים והאם הסדר
והארגון חשובים ועוזרים ללמידה (אלעד) או מעכבים ומפריעים ללמידה (שירה) .אני אאסוף את
הפתקים ואכתוב את התוצאות על הלוח ונראה מי מנצח".
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למורה :מידע זה חשוב על מנת להבין את המוטיבציה הפנימית של הילדים במקום בו הם
נמצאים.

"אחרי שראינו מי ניצח ,אני אבקש שני מתנדבים שמוכנים לשתף בהצבעתם  -אחד שהצביע
בעד שירה ואחד שהצביע בעד אלעד ".לאחר שהתנדבו  2תלמידים ,לבקש מהם " -כל אחד מכם
צריך למצוא טיעונים ודוגמאות שמראים כי הצד השני צודק".
יש לאפשר לשאר תלמידי הכיתה לתת רעיונות ולקיים דיון סביב הטיעונים.

"כמה קל או קשה היה לכם למצוא דוגמאות לעמדה הנגדית לשלכם? עד כמה אתם מאמינים
באותה עמדה?"

למורה :מטרת הפעילות והדיון אינה לשכנע בצדקת עמדה מסויימת,

אלא לעורר מחשבה לגבי הנושא של סדר וארגון בקרב התלמידים ,לעורר מודעות להשפעה של
סדר וארגון על חשיבה ולמידה.

"לסיכום ,דיברנו היום על הקשר בין סדר וארגון ללמידה .שמענו עמדות שונות ביחס לכך
וקיימנו דיון בנושא .למרות שמהדיון עלה שחלקכם חושבים כמו שירה ,שסדר וארגון מעכבים
ומפריעים ללמידה ,במפגשים הבאים נתמקד בטיעון שסדר וארגון יכולים להקל על הלמידה,
ונלמד אסטרטגיות שיעזרו לכם בכך".
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 מעקב אחר תהליך הצבת מטרות.
 פעילות הקשורה לסדר וארגון.
 סרטון ודיון על השפעת סדר וארגון על רגשות ויחסים בינאישיים  -חיבור למשולש א.י.ל.

"במפגש הקודם דיברנו על שירה ואלעד והקשר בין סדר וארגון ללמידה .היום נמשיך
לדבר על הנושא ,אבל לפני כן נעשה מעקב אחרי המטרות שהצבתם לעצמכם לפני שני מפגשים.
הניחו לפניכם את טבלת המטרות שלכם .עכשיו אשאל אתכם שאלות בנוגע למטרות ואתם
תצביעו ,ואת תוצאות ההצבעה אכתוב על הלוח בטבלה .חשוב לי לומר שהמטרה של השאלות
היא שכל אחד מכם יוכל לבדוק באיזה שלב הוא נמצא ולעקוב אחר התקדמותו האישית .בנוסף,
במידה ומישהו זקוק לעזרה ,מעקב זה יאפשר לי לעזור בפגישה אישית".
למורה :כתבי על הלוח טבלה שמחולקת ל 2-טורים :ביצע/זקוק לעזרה .מלאי את
הטבלה בהתאם לשאלות הבאות על מנת לדעת באיזה שלב נמצאים התלמידים.

" .1הסתכלו על העמודה הכי שמאלית בטבלה שלכם  -מי שביצע דבר או שניים מתוך שני
הדברים שקבע לעצמו לעשות כדי להשיג את המטרה ,שיצביע עכשיו ".למורה :ספרי
את התלמידים ורשמי את המספר בטור המתאים על הלוח ,ללא ציון שמות בקול רם או
על הלוח.

" .2כעת יצביע מי שמרגיש שזקוק לעזרה על מנת לבצע את הדברים שקבע לעצמו לעשות
כדי להשיג את המטרה ".למורה :ספרי את התלמידים ורשמי את המספר בטור
המתאים על הלוח ,ללא ציון שמות בקול רם או על הלוח.

למורה :חשוב לזכור שזהו שלב ראשוני מאוד בתהליך השגת המטרות וגם אם יש ילדים
שטרם ביצעו מטלות שהציבו לעצמם ,אין לדחוק בהם אלא לעודד אותם ולסייע במידת הצורך.

"האם מישהו רוצה לשתף? אפשר לשתף במה ביצעתם ,בחששות שלכם ,בעזרה לה אתם
זקוקים."...
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"עכשיו נמשיך לדבר על סדר וארגון .אני אציג בפניכם מספר תמונות ואשאל אתכם כמה שאלות
ואחר כך נדון בהן ביחד".
למורה :יש להקרין את התמונות והשאלות הבאות על הלוח או לצלם עותק לכל תלמיד
(כדף עבודה).
תמונה 1

" מחר יש מבחן בהסטוריה .כמה זמן יקח לך למצוא את דף החזרה שקיבלת למבחן?
 איך ניתן לארגן את הניירת כך שיהיה קל למצוא את המידע שצריך עבור כל מבחן או
שיעור?
 על סקאלה של  ,10-1כש 1-זה חומרי לימוד מאורגנים ומסודרים ו 10-חומרי לימוד לא
מסודרים ,כמו בתמונה– איפה תמקם/תמקמי את מרחב הלמידה שלך?"
_________________________________________
1

10
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תמונה 2

" גאיה קבעה לצאת עם חברות .כמה זמן ייקח לה למצוא את החולצה שאותה רוצה
ללבוש ליציאה?
 מה גאיה יכולה לעשות על מנת לארגן את הבגדים שלה כך שתוכל למצוא בקלות מה
שרוצה ללבוש?
 על סקאלה של  ,10-1כש 1-זה בגדים מאורגנים ומסודרים ו 10-בגדים לא מסודרים,
כמו בתמונה – איפה תמקם/תמקמי את ארון הבגדים שלך?"
____________________________________
1

10

למורה :החלק הבא כולל סרטון ,אשר לפניו יש להציג את השאלות הקשורות אליו
(כתיבה על הלוח/הקרנה/שכפול דפי עבודה) .בקישור המצורף הסרטון חתוך לפי צרכי המפגש
ואין צורך להריצו לאחור או להראות את המשכו לאחר שעוצר.

"אני אכתוב כעת על הלוח שאלות הקשורות לסרטון שמיד אראה לכם .לאחר מכן נצפה בו ונענה
על השאלות בעל פה ביחד".

http://bit.ly/28VL2H7
קטע מהסדרה "חברים"  -החברה המבולגנת של רוס.

שאלות:

" .1איך הבחור מרגיש?
 .2איך הייתם מרגישים אם הייתם מגיעים לחדר של חבר/חברה וכך הוא היה נראה?
 .3מה הייתם חושבים?
 .4איך הייתם מגיבים?
 .5איך אתם חושבים שהבלאגן בדירה משפיע על חייה של הבחורה?
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 .6מה הייתם מציעים לה לעשות?"

למורה :ציירי/הקריני על הלוח את משולש א.י.ל.

"אפשר לראות מהדיון שהיה בעקבות הסרטון שסדר וארגון משפיעים לא רק על הלמידה .כפי
שאתם בטח זוכרים ,למידה היא קודקוד אחד במשולש א.י.ל .מי יכול להסביר לי כיצד הדברים
שעלו בדיון קשורים לקודקודים הנוספים של המשולש?"
"לסיכום ,חוסר סדר ובלאגן משפיעים על הלמידה ,על הרגשות ועל היחסים החברתיים שלנו.
אם נתמקד בלמידה ,חוסר סדר ובלאגן יוצרים מצב שעוד לפני הלמידה אנחנו צריכים ,בעצם,
לבצע עוד מטלה ולהשקיע עוד מאמצים  -לחפש ולמצוא חומרים/פריטים שונים שלהם אנו
זקוקים בלמידה ,לארגן מרחב פנוי כלשהו כדי לבצע משימה .לעיתים חוסר סדר יכול ליצור
תחושה של בלבול במחשבות ,עומס בעיניים ,וזה יכול להכניס ללחץ ,להשפיע על יכולת הריכוז.
כל הדברים האלו יכולים להביא לכך שנוותר מראש .המחשבות הללו והחיפושים לוקחים זמן
שיכול היה להיות מושקע בלמידה.
במפגש הבא נתחיל לעסוק בסידור הסביבה החיצונית שלנו .אבקש מכם להביא ניילוניות
וקלסר".
למורה :במהלך סידור ילקוט מתבקשים התלמידים לסדר דפים בודדים בניילוניות לפי מקצוע
בתוך קלסר .לכן מומלץ לבקש מהם להצטייד מראש בניילוניות וקלסר לפני המפגש.
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 דיון קצר המתייחס להשפעת הסדר על קודקודי משולש א.י.ל – "הסדר שבחוץ מאפשר סדר
פנימי".
 סידור המרחב הלימודי בכיתה.
 סידור הילקוט והכנת כרטיסיית ניווט.
 סידור מערכת שעות והכנת כרטיסיית ניווט.
למורה :לצורך דיון בתחילת המפגש ,יש להקרין/לכתוב על הלוח את האימרה:

"הסדר שבחוץ מאפשר סדר פנימי".
"מה שלומכם? במפגש הקודם התחלנו לדבר על סדר וארגון .מישהו יכול לומר כיצד האימרה
שעל הלוח קשורה למפגש הקודם?" לאפשר דיון" .האם במהלך השבוע החולף שמתם לב
להשפעת הסדר והארגון על הלמידה שלכם? על הרגשות? על היחסים עם החברים והמשפחה?"
יש לאפשר שיתוף קצר ולחבר למשולש א.י.ל.

"כפי שציינתי בסוף המפגש הקודם ,היום נתחיל לעבוד על סידור הסביבה החיצונית שלנו -
בבית הספר ובבית".
סידור סביבה חיצונית בבית הספר:
א .סידור המרחב הלימודי בכיתה

"כעת נדבר על סידור סביבת הלימודים שלכם בכיתה .בואו נסתכל על השולחנות שלכם .מה יש לכם
על השולחן? מתחת לשולחן? ליד השולחן? מתחת לכסא?" למורה :יש לאפשר לתלמידים לשתף.
"האם כל מה שנמצא שייך לשיעור? מה שייך? מה לא שייך? בבקשה להחזיר למקום כל מה שלא
שייך לשיעור .זוהי בדיקה שאני מבקשת שתעשו בתחילת כל שיעור".
ב .סידור הילקוט

"עכשיו נעבור לסידור הילקוט .אני מבקשת שכל מי שגילה בחודש האחרון תפוח רקוב בילקוט,
שיצביע .עכשיו כל מי שיש לו עכשיו בתיק דפים מקומטים שאין לו מושג למה הם שייכים ,שיצביע.
עכשיו ,כל מי ששכח ספר או מחברת בחודש האחרון ,שיצביע.
כאשר אין סדר ,יכול להיות שלמרות שהכנתי את השיעורים אני לא מוצא אותם ואז חושבים שלא
ה כנתי .כשיש מבחן ואני צריך לחפש את העט ,המחשבון ,או ציוד אחר זה יכול לעורר הרגשה לא
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נעימה של לחץ ומבוכה .אם זה קורה לעיתים קרובות זה מאוד לא נעים .לכן נלמד היום שיטה
שיכולה לעזור לנו להיות יותר מסודרים".
"בואו נחשוב יחד מה הציוד שעליכם להביא איתכם בכל יום לבית הספר".
למורה :לכתוב על הלוח את תשובות התלמידים .תשובות אלו יהוו בסיס להכנת כרטיסיית
ניווט שבועית לתזכורת עצמית לצורך ארגון החפצים והציוד בילקוט (כולל ציוד כתיבה ,קלמר,
מחברות ,ספרים ,ציוד עזר כמו מחשבון ,מילון ,קלסר וניילוניות לדפי עבודה או קלסר אחד לכל
המקצועות שכולל חוצצים) .כדאי להכין מראש כרטיסיות ריקות על מנת לחלק לתלמידים לצורך
החלק הבא.

"כעת אבקש מכל אחד מכם לכתוב על גבי הכרטיסיות שלפניכם את הציוד שעליכם להביא בכל יום.
כרטיסיה זו יכולה לשמש אתכם כאשר אתם מסדרים את הילקוט בבית .בהמשך המפגש נניילן
אותה ,אבל קודם נתרגל את השימוש בה".
דוגמא לכרטיסיית ניווט לציוד לבית הספר:

ציוד לבית הספר

יומן
קלמר  -סרגל ,מספריים ,עפרונות ,מחק ,מחדד ,עט ,מרקרים
מקצוע  :Xספר ,מחברת.
מחשבון
מילון באנגלית
בגדי ספורט
מגבת ודיאודורנט
אוכל ושתיה
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כרטיסיית ניווט ריקה להדפסה (מצורף כנספח מס' )1

ציוד לבית הספר

"הניחו לפניכם את כרטיסיית הניווט של הציוד ובדקו האם יש לכם בתיק את כל הציוד הנדרש
להיום .כדאי לעבור על כל פריט ברשימה ,לבדוק שהוא נמצא ולסמן אותו ברשימה  -עכשיו אל
תסמנו אלא רק אחרי שנניילן את הכרטיסיות ואפשר יהיה למחוק .בזמן הבדיקה ,אם אתם
מגלים דפים בודדים ,מיינו אותם לפי מקצוע ,הכניסו לניילוניות ותייקו בקלסר שהבאתם היום.
אם אתם מוצאים שאריות מזון וציוד לא תקין ,זה הזמן לזרוק".
למורה :חשוב להדגיש את חשיבות ההכנה המוקדמת של התיק ערב לפני.

"חשוב לסדר את הילקוט בערב שלפני )1 :הוצאת תוכן הילקוט ולזרוק/לתייק מה שצריך  )2בדיקת
הציוד הנדרש לפי מערכת השעות והכנסתו לילקוט  )4בדיקה  )5הנחת התיק במקום מרכזי (ליד
הדלת של החדר/הבית).
בבוקר )1 :הכנסת האוכל  )2לקיחת התיק  )3יציאה מהבית".
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ג .סידור מערכת שעות
למורה :התלמידים יכינו כרטיסיה של לוח מערכת שעות שבועית של בית הספר .את
הכרטיסייה הזו הם ידביקו לכרטיסייה הקודמת (כרטייסית ציוד יומי לבית הספר) גב לגב ,יכניסו
לניילונית ,יהדקו סביב הכרטיסיה ויגזרו את שאריות הניילונית .כך תהיה לתלמידים כרטיסייה אחת
שאיתה כל אחד יוכל לסדר את התיק שלו בהתאם לכל ימות השבוע ובהתאם למערכת השעות .כדאי
להכין מראש כרטיסיות ריקות זהות בגודלן לכרטיסיות הציוד על מנת לחלק לתלמידים לצורך החלק
הבא.

"על מנת שיהיה לכם קל יותר לדעת איזה ציוד שייך לאיזה יום ,נכין כעת כרטיסיה נוספת ,כרטיסיה
של מערכת השעות השבועית שלכם .לאחר שתסיימו להכין את הכרטיסיות ,הצמידו אותן לגב
הכרטיסיות של הציוד שהכנתם מקודם .לאחר מכן הכניסו אותן לניילונית ,הדקו את הניילונית סביב
הכרטיסיות וגזרו את השאריות".
דוגמה לכרטיסיית מערכת שעות (מצורף כנספח מס' :)2

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שעת אפס
שיעור 1
שיעור 2
שיעור 3
שיעור 4
שיעור 5
שיעור 6
שיעור 7

**יש להצמיד לגב כרטיסיית הציוד.
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"את הכרטיסיה הזו אפשר לשמור בקלמר או ביומן או לצלם לסמארטפון .היא יכולה להקל עליכם כי
יש בה גם את מערכת השעות וגם את רשימת הציוד באותו דף .במפגש הבא נמשיך לעבוד על סידור
המחברות ועל סביבת הלימוד בבית .לכן אבקש מכל אחד מכם לצלם את סביבת הלמידה שלו בבית
ולשלוח אליי במייל עד ליום _________ .בנוסף ,אני מזכירה לכם שבשבוע הבא נבדוק את
ההתקדמות שלכם בהשגת המטרות שהצבתם לעצמכם".
למורה :לקראת המפגשים הבאים יש לשלוח להורים את המכתב העוסק בנושא ניהול זמן
והתארגנות (מצורף כנספח מס' . )3
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 מעקב אחד תהליך הצבת מטרות.
 ארגון וסדר במחברת והכנת כרטיסיית ניווט.
 סידור סביבה לימודית בבית.

"שלום לכולם .מה שלומכם? היום נמשיך בסידור הסביבה החיצונית ,אבל לפני כן נעשה
מעקב אחרי המטרות שהצבתם לעצמכם לפני חודש .הניחו לפניכם את טבלת המטרות שלכם.
מי רוצה לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת המטרה שלו?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"אני מזכירה לכם שמי שזקוק לעזרה יכול לפנות אלי באופן אישי.
עכשיו נמשיך במפגש .מי השתמש בכרטיסיות שהכנו במפגש הקודם?" לאפשר שיתוף של
התלמידים" .בהמשך לסידור הציוד ומערכת השעות ,נדבר עכשיו על ארגון המחברת".
ארגון וסדר במחברות

"הסדר במחברת חשוב כדי שנוכל להבין את מה שאנחנו כותבים וגם כדי שאחרים יבינו,
ההורים או המורה .לכן נלמד כמה כללים לשמירה על מחברת מסודרת ".למורה :ניתן ליצור
מהשלבים כרטיסיית ניווט ולהדביק את השלבים בתחילתה של אחת המחברות (מומלץ במקצוע
בו קיים קושי רב בארגון המחברת) כדי שהתלמידים יזכרו את הכללים.

"כלל מספר  :1לבחור מה מתאים ונוח לי  -כתיבה במחברת נושא אחד ,שימוש במחברת של
מספר נושאים ,שימוש בקלסר ".למורה :מומלץ לדון ביתרונות ובחסרונות של כל אפשרות.
"כלל מספר  :2אם כותבים במחברת ,חשוב לכתוב בכל עמוד ולא לדלג על עמודים .אם כותבים
בקלסר ,חשוב שיהיו חוצצים בין מקצועות שונים .מטרה :לשמור על סדר ורצף של החומר
ולהקל על ההתמצאות.
כלל מספר  :3חשוב לכתוב תאריך בראש העמוד בתחילת כל שיעור .למשתמשים בקלסר -
להוסיף גם את שם המקצוע .מטרה :לשמור על רצף החומר הנלמד ולעקוב אחר העדרויות
וחסרים בחומר.
כלל מספר  :4חשוב לכתוב כותרת בתחילת כל נושא/שיעור וכותרות של תתי נושאים (אם יש).
מטרה :הטרמה לחומר בשיעור ,כלומר כך אדע במה עוסק השיעור טרם קריאתו .בנוסף ,הדבר
יעזור בארגון החומר למבחן.
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כלל מספר  :5כדאי למרקר מושגים חשובים ,תאריכים משמעותיים ,נוסחאות .מטרה :להקל על
איתור מושגים חשובים".
סידור הסביבה הלימודית בבית

"עכשיו נעבור לדבר על סביבת הלמידה שלכם בבית .במפגש הקודם ביקשתי מכם לצלם את סביבת
הלימודים שלכם בבית .מי רוצה שאציג את התמונה שהוא שלח לי? מי שאציג את תמונתו יסביר לנו
מה אנחנו רואים ואם הסדר והארגון בסביבת הלמידה שלו מקל או מקשה עליו .האחרים יוכלו
להתייחס ולהביע את דעתם ,ולהציע עזרה אם יש צורך" .למורה :יש להקפיד על כללי א.י.ל ולהקפיד
שהדיון לא יהפוך למטח ביקורת והקנטה כלפי התלמיד המציג.
למורה :לאחר הצגת מספר תמונות ,יש לקיים דיון ובו להתייחס לנקודות הבאות:

" האם אתם תמיד לומדים באותו מקום בבית או שזה משתנה?
 מה קורה כשהמקום מסודר לעומת כשהוא לא? האם תוכלו לתת לי הצעות כיצד לסדר את
מקום הלמידה?"
למורה :לאפשר שיתוף .חשוב להתייחס לכך שכאשר סביבת העבודה אינה מסודרת קשה לנו
למצוא דפים וכלי כתיבה ואנו עלולים לאבד ציוד.

"לפני שנמשיך ,נצפה בסרטון קצר".

http://bit.ly/29vpiEW
מערכון של אורי חזקיה על בית ספר מתוך "צחוק מעבודה".

דיון" :עד כמה מה שראיתם בסרטון מוכר לכם? מה קורה לכם כשאתם מנסים להתרכז
בלמידה בבית? האם יש טלויזיה או מחשב שפתוח? איפה נמצא הטלפון הנייד כשאתם לומדים?
האם אתם שומעים מוזיקה תוך כדי למידה?
"כפי שבכיתה אתם לומדים באזור מסודר וקבוע ,חשוב שתעשו זאת גם בבית .חשבו איזה מקום
בבית הכי מתאים לצורך כך ,שתהיה בו אוירה נעימה ,שתרגישו שקל לכם להתרכז ושאין שם חפצים
שאינם קשורים ללמידה .כאשר ניגש ללמוד נוציא רק את היומן ואת הציוד הקשור לחומר הנלמד .כך
נחסוך זמן ונהיה יעילים יותר.
"למפגש הבא כל תלמיד יצלם שוב את סביבת הלימודים ,הפעם אחרי שתסדרו אותה ,ושלחו אליי
במייל עד ליום _________" .
"לסיכום ,היום התייחסנו לסידור המחברת/הקלסר ולסידור הסביבה הלימודית בבית .במהלך
השבוע הקרוב נקדיש בתחילת כל בוקר  5דקות ל 5"-דקות של סדר" ,במהלכן אני או מורים
אחרים שילמדו בכיתה נבדוק הן את סידור הסביבה הלימודית והן את סידור הציוד (ארגון
מחברת ותיק)".
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למורה :חשוב ליידע ולעדכן את המורים המקצועיים הרלוונטיים ,ולהקפיד על הבדיקה
במהלך השבוע הקרוב.
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 סידור סביבה לימודית בבית -התייחסות לתמונות שהילדים נתבקשו לשלוח.
 דיון על חשיבות הזמן בחיינו.
 הערכת זמן -תרגול ודיון.
 כתיבת טיוטת לו"ז שבועי.

"שלום לכולם ,מה נשמע? במפגש הקודם הכנו כרטיסיית ניווט שתעזור לנו לארגן את המחברת או
הקלסר וביקשתי מכם לצלם את הסביבה הלימודית שלכם בבית אחרי שסידרתם אותה ולשלוח לי
במייל .האם משהו השתנה בסביבת הלמידה שלכם מאז השבוע שעבר? מי רוצה לשתף בתמונה
ששלח לי? איך היה לסדר? איך היה ללמוד בסביבה החדשה?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"במהלך השבוע האחרון בתחילת כל שיעור היו לכם " 5דקות של סדר" .איך היה בשבילכם לבדוק
את סידור הסביבה הלימודית וסידור הציוד בכיתה?" לאפשר שיתוף.

למורה :יש לשים לב לתלמידים אשר מעלים קשיים מהחוויה או שאינם משתפים כלל.
לאחר המפגש  ,יש לבדוק עם תלמידים אלו את הקשיים ולהבין מה מקור הקושי .חשוב לברר
האם הם ניסו ולא הצליחו או שכלל לא ניסו?

"היום נעסוק בהבט נוסף של התארגנות  -הערכת וניהול הזמן שלנו .כדי ליצור את הסדר והארגון
בחיינו ,אנחנו צריכים גם להיות מודעים לזמן ולתכנן אותו כך שנוכל לעמוד בכל המטלות והמשימות
שלנו ,ואת זה נתחיל ללמוד היום .עכשיו נראה סרטון ואחר כך נדבר עליו".

https://www.youtube.com/watch?v=PfS66jDhCss
סרטון רופא מאחר כרוני

דיון:

" מה חשבתם על הסרטון? מי מכם היה מוכן שזה יהיה הרופא שלו?
 ספרו על אירוע שקרה לכם או למישהו קרוב שאתם מכירים שקשור באיחור.
 מה גורם לכם לאחר?
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 מה מתוך הגורמים הללו תלוי או קשור בכם ,ניתן לשליטתכם? ומה באחרים?
"הערכת ותכנון זמן הם נושאים חשובים כיוון שהם משפיעים על היכולת שלנו לבצע את
הדברים שאנחנו צריכים ורוצים לעשות .כך למשל ,במבחנים חשוב שנדע לתכנן את הזמן כדי
שנספיק לענות על כל השאלות ואפילו לבדוק את עצמנו .נושא הזמן גם משפיע על אחרים .אם
למשל אנחנו מאחרים לטורניר כדור-רגל ,זה ישפיע על שאר הקבוצה ואולי על ההצלחה
במשחק ,או כמו שראינו בסרטון – זמן יכול להציל חיים".
למורה :לקראת המשימה הבאה ,הקריני על הלוח את הסטופר מהלינק הבא.
http://online-stopwatch.he.downloadastro.com/tools

"עכשיו נערוך תחרות .כשאני אגיד לכם להתחיל ,כל אחד מכם יכתוב במחברת א.י.ל  20סוגי
ספורט .לפני כן ,אבקש מכם להעריך כמה זמן יקח לכם לבצע את המשימה ולכתוב זאת
במחברת .עכשיו אפעיל את הסטופר שמוקרן על הלוח .כל אחד שיסיים את המשימה ,יביט אל
הלוח ויכתוב את הזמן במחברת".
למורה :ציירי על הלוח טבלה בת  3עמודות -הערכה מדויקת /הערכה של פחות זמן/
הערכה של יותר זמן .

"כעת יצביעו כל התלמידים שהעריכו שיקח להם זמן הזמן שלקח להם באמת בפועל 5 ,שניות
 ,±ואני ארשום את שמותיהם בטבלה .כעת יצביעו כל התלמידים שהעריכו שיקח להם פחות
זמן .כעת יצביעו התלמידים שהעריכו שיקח להם יותר זמן.
דיון :מי רוצה לשתף -האם התוצאה שלכם הפתיעה אתכם מבחינת ההתאמה בין התכנון
לביצוע? למשל ,האם אתם בדרך כלל עומדים בזמנים? האם אתם נוטים לאחר/להקדים בהגשת
עבודות? לאחר/להקדים/לדייק בהגעה לחוג? בהגעה לבילוי עם חברים? בהגעה לפעולות של
התנועה?"

למורה :מטרת הדיון הנה להביא למודעות התלמידים כי לכל אחד יש את זמן הביצוע
האישי שלו .על מנת לתכנן זמן ביעילות ,כדאי להיות מודעים לכך .לכן ,חשוב להימנע מנימה
ביקורתית כי אין מדובר בסוגיה של איטיות או מהירות בביצוע .הכוונה שהתלמידים יידעו שבעת
תכנון זמנים וקביעת לו"ז ,עליהם להעריך כמה זמן ייקח להם כל דבר.

"ראינו שיש בינינו שונות רבה במשך הזמן לו אנו זקוקים כדי לבצע משימה .תלמיד אחד יכול
להציב לעצמו  5דקות ולסיים לאחר שתי דקות ואחר יציב  7דקות אך יסיים לאחר  10דקות .זאת
בגלל שאנו שונים  -המהירות שבה אנו פועלים לא מעידה בהכרח על ביצוע טוב יותר ולעיתים
בשל המהירות אנו עלולים לטעות .לכן ,חשוב להיות ערים ומודעים לזמן אך להבין שזמן
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החשיבה וההתנהלות שלנו שונה מאחד לשני .מה שחשוב הוא שכל אחד מכם ילמד להעריך את
משך הזמן הדרוש לו לביצוע מטלות שונות.
לקראת המפגש הבא אבקש מכל אחד מכם לבחור יום בשבוע ,לכתוב את לוח הזמנים לאותו
יום ,שיכלול את הפעילויות שלכם מחוץ לשעות ביה"ס (לפני ואחרי) .נסו להעריך כמה זמן
נמשכת כל פעילות וכמה זמן נדרש להכנות ,להגעה ,לחזרה הביתה וכדומה .לאחר מכן סמנו
בצבע צהוב פעילויות בהן דייקתם בהצבת הזמנים ,סמנו בצבע ירוק פעילויות שהקצבתן להן זמן
מועט מידי (סיימתם אחרי הזמן) ,וסמנו בצבע כחול פעילויות להן הקצבתם זמן ארוך מדי
(סיימתם לפני הזמן) .במפגש הבא נעבור יחד על לוחות הזמנים שלכם".
למורה :יש להדפיס/לשכפל לכל תלמיד את תבנית הלו"ז הבאה (מצורף כנספח מס' ,)4
ולבקש שיכינו את הלו"ז מספיק זמן לפני היום הנבחר לביצוע המשימה כדי שיספיקו להתנסות
בביצוע הלו"ז לפני מפגש א.י.ל הבא.
מידת דיוק בהקצבת הזמן
שעה

יום ______________

(צהוב-דייקתי ,ירוק -סיימתי אחרי הזמן,
כחול-סיימתי לפני הזמן)

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
12:30
13:00

בית ספר

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם
 מעקב אחר תהליך הצבת מטרות
 בדיקת משימה :כתיבת לו"ז יום
 מבזבזי זמן
 כתיבת לו"ז שבועי

"שלום לכולם .מה נשמע? היום נמשיך בניהול זמן ונראה את הלו"ז שתכננתם .אבל לפני
שנתחיל ,כמו כל שבועיים נבדוק מה קורה עם המטרות שהצבתם לעצמכם במפגשי א.י.ל .הניחו
לפניכם את טבלת המטרות .מי רוצה לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת המטרה
שלו?" לאפשר לתלמידים לשתף" .אני מזכירה לכם שמי שזקוק לעזרה יכול לפנות אלי באופן
אישי .עכשיו נמשיך במפגש.
במפגש הקודם התחלנו לעסוק בהערכת וניהול זמן .איך לדעתכם ניהול זמן יכול לסייע בהשגת
המטרות?"

דיון :לאפשר שיתוף ודיון קצר.

"עכשיו כל אחד יוציא את תכנון היום שנתתי לכם להכין במפגש הקודם .באיזה צבע
השתמשתם הכי הרבה?" לאפשר שיתוף" .האם היו פעילויות שתכננתם לעשות ובסוף לא
ביצעתם? מדוע? האם היו פעילויות שעשיתם אבל לא הכנסתם ללוח הזמנים?"
למורה :חשוב להתייחס לעמידה בלוחות זמנים ולגמישות בלוח הזמנים .למשל ,אם
מישהו תכנן למידה למבחן שיתקיים עוד שבועיים ולא למד באותו יום ספציפי עקב חוסר זמן ,זו
גמישות כי יהיה לו עוד מספיק זמן ללמוד בימים הבאים.

"אחד הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם בתכנון וארגון זמן הוא 'מבזבזי זמן'.
ייתכן וחלק מהפעילויות שעשיתם ולא כתבתם בלו"ז הן פעילויות של 'מבזבזי זמן' .כדי להבין
יותר על מה מדובר נצפה יחד בסרטונים הבאים( ":למורה :יש להקרין את הסרטונים לפי הסדר
הבא)
 )1בזבוז זמן בכדורגל https://www.youtube.com/watch?v=eTpq205BlgA

 )2מבזבזי זמן בשיעור https://www.youtube.com/watch?v=e_iYAkPayso
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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דיון" :מה לדעתכם ההבדל בין בזבוז זמן במשחק כדורגל לבין בזבוז זמן בשיעור/בלמידה?
מה ניתן להרוויח ומה ניתן להפסיד בכל אחד מהמקרים?"
למורה :חשוב להתייחס בדיון לכך שבזבוז זמן במשחק כדורגל נעשה בדרך כלל על מנת
למשוך זמן משחק בכדי לשמור על התוצאה הרצויה לקבוצה שמנסה לבזבז את הזמן ולמנוע
מהקבוצה היריבה להבקיע גול (לכן לעיתים השופט יתן כרטיס צהוב לשחקן שמבזבז זמן) .לעומת
זאת ,כאשר תלמידים מבזבזים זמן בשיעור או בלמידה ,הדבר אינו מצמצם או מבטל את כמות
החומר שהתלמיד יידרש ללמוד ולהיבחן עליו ,ולכן אינו עוזר לתלמיד להשיג תוצאה טובה יותר.

"לכל אחד יש את 'מבזבזי הזמן' שלו  -הדברים והפעילויות שמסיחים אותנו מהדברים החשובים,
ולכן חשוב להימנע מהם או להגדירם לשעות ספציפיות .למשל ,גלישה באינטרנט ,שימוש ב-
 WhatsAppאו ב Snapchat-כאשר אתם מכינים שיעורי בית .כיוון שאי אפשר להימנע לחלוטין
מ'מבזבזי הזמן' ,חשוב לקחת אותם בחשבון כאשר אתם יוצרים לעצמכם לוח זמנים .ייתכן וכדאי
להוסיף לכל פעילות כמה דקות שמבוזבזות על פעילויות מסוג זה".
למורה :יש להקרין על הלוח את הלינק הבא:
http://www.studygs.net/hebrew/sched/index.htm
תרגול אינטרנטי בניהול זמן ביום טיפוסי – ספירת שעות

"יחד עם זאת ,חשוב לזכור שהזמן הוא משאב מוגבל .אין אותו בלי סוף ובכל יום אנחנו צריכים
לחשוב כיצד לנצל אותו ביעילות .בואו נסתכל על הלוח ונתרגל יחד את מילוי הטבלה".
למורה :בכל סעיף יש לשאול את הכיתה כמה זמן לדעתם כדאי להקצות לפעילות ולמלא
בטבלה .לדון איתם תוך כדי הפעילות בכך שהזמן אוזל ,אם צריך לקצר משך פעילות זו או אחרת.
מילוי הטבלה מזמן שיחה על מה הם מבזבזי הזמן של הילדים ,סדרי עדיפויות ואיך אפשר לנצל
את הזמן שעומד לרשותם כך שיישאר להם מספיק זמן להכנת שיעורי בית ,הכנה למבחן ,שינה
וכדומה.

"היום עסקנו בבניית לוח זמנים תוך לקיחה בחשבון של מבזבזי זמן ,והתנסינו בחישוב זמנים
לפעילויות יומיות שלנו .לקראת המפגש הבא אבקש מכל אחד מכם למלא את לוח הזמנים
השבועי שאחלק ,שמתייחס לפעילויות שלכם מחוץ לשעות ביה"ס (לפני ואחרי) .כפי שמילאתם
את לוח הזמנים של יום אחד לקראת המפגש היום ,גם הפעם הביאו בחשבון כמה זמן נמשכת כל
פעילות וכמה זמן נדרש להכנות ,להגעה ,לחזרה הביתה וכדומה .בנוסף ,התייחסו ל'מבזבזי
הזמן' האישיים שלכם  -או בתוספת הקצבת הזמן לפעילויות מסויימות ,או בהקצבת זמן נפרדת
ל'מבזבזי הזמן' .במפגש הבא נעבור יחד על לוחות הזמנים שלכם .חשוב למלא את הטבלה
בעיפרון על מנת שיהיה קל לבצע תיקונים במידת הצורך במפגש הבא".
למורה :יש להדפיס/לשכפל לכל תלמיד את תבנית הלו"ז הבאה (מצורף כנספח מס' .)5
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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טבלת לו"ז שבועי
שעה

ראשון

שני

רביעי

שלישי

חמישי

שישי

שבת

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
12:30
13:00

בית ספר

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 בדיקת לו"ז שבועי.
 שינוי לו"ז שבועי בתקופת מבחנים.
 שלבים בהכנה למבחן  -הכנת כרטיסיית ניווט.
 סיכום הנושא.

"שלום לכולם .מה שלומכם? במפגש הקודם דיברנו על מבזבזי זמן וביקשתי מכם להכין לו"ז
שבועי למפגש הזה .הניחו אותו מולכם ובואו נעבור עליו .באילו קשיים נתקלתם בעת ביצוע
המשימה? כמה זמן הקדשתם לשיעורי בית בכל יום? האם הקדשתם זמן ללמידה למבחנים?
האם הקדשתם זמן לאכילה? לשנת צהריים? האם הבאתם בחשבון זמן הגעה לביה"ס? האם
מישהו הקדיש זמן לפעילות שכלל לא דיברנו עליה? למשל ,טיול עם הכלב ,לשמור על
אח/אחות".
למורה :לקראת בדיקת הלו"ז הקריני על הלוח המחיק (ולא על לוח המקרן) את טבלת
הלו"ז הריקה מהמפגש הקודם.

"בואו נבדוק ביחד את הלו"ז שהכנתם .מי מתנדב להקריא לי את הלו"ז של יום ראשון?"
למורה :כתבי על גבי הטבלה המוקרנת על הלוח המחיק את דברי התלמידים .לכל יום
בקשי מתנדב אחר .במהלך ההקראה יש לפתח דיון ,להתייחס לקשיים שעולים מהתכנון של
התלמידים ולסדרי עדיפויות ולבקש מהם לבצע תיקונים במקביל לדיון.

"הלו"ז השבועי מסייע לנו בכל ימות השנה ,אבל בתקופת מבחנים החשיבות שלו רבה עוד יותר.
תקופה זו דורשת הכנה ל 3-2-מבחנים בשבוע ,ולכן יש צורך לשנות את הלו"ז ולהקדיש יותר זמן
ללמידה לקראת המבחן ,לעיתים על חשבון פעילויות אחרות  -יש לנו רק  24שעות ביום .הסתכלו על
הטבלה שמילאנו על הלוח ואמרו לי איך הייתם משנים את הלו"ז השבועי אם היה לכם מבחן ביום
שלישי ומבחן ביום חמישי?"
למורה :יש לאפשר שיתוף של התלמידים ברעיונות .חשוב להתייחס לשונות בין התלמידים
ולכך שלכל אחד סדר עדיפות משלו.
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"ראינו שיש שונות בינינו לגבי הפעילויות עליהן נוותר לצורך למידה למבחן .יחד עם זאת ,ישנם
שלבים בהכנה למבחנים שאם נבצע אותם ,זה יכול להקל עלינו את הלמידה .אני אציג בפניכם
שלבים בהכנה לקראת מבחן ,בדומה לשלבים שעברנו עליהם בארגון ילקוט".
למורה :יש להכין לתלמידים כרטיסיות/להקרין על הלוח ושהם יעתיקו לכרטיסיה משלהם.
לאחר מכן יש לניילן אותה כפי שעשו עם כרטיסיית הניווט של ארגון ילקוט.

"כעת אבקש מכל אחד מכם לכתוב על גבי הכרטיסיות שלפניכם את השלבים בהכנה למבחן .בהמשך
המפגש נניילן אותן".
"כעת נעבור שלב אחרי שלב ונחשוב ביחד מה הוא כולל בדיוק".
למורה :אם אפשרי ,רצוי ליישם על חומר של מבחן קרוב .בכרטיסיה שמקבלים הילדים
מנוסחים השלבים הבאים בקצרה .לכן חשוב לעבור שלב שלב ולהסביר לתלמידים לעומק.
כרטיס ניווט הכנה למבחן

" לכתוב ביומן את תאריך המבחן ואת החומר למבחן.
 5-4 ימים לפני המבחן להתחיל ללמוד ולחלק את הנושאים לפי הימים .למשל :יום שני
פרק  ,2יום שלישי פרק .3
 להשאיר שעה וחצי ערב לפני המבחן לחזרה כללית.
 כיצד לומדים? קוראים את הפרק או הנושא הראשון וכותבים בדף שלנו דברים חשובים
כמו הגדרות ,למשל מהו צמח בר .מומלץ להיעזר בהורים ,לשתף אותם ולבקש מהם
שיכוונו אתכם לדברים החשובים בפרק ,ואף ויבצעו בקרה על דברים חשובים שכתבתם
בעצמכם.
 ביום הבא ,עושים חזרה על הפרק שלמדנו ורק לאחר שחזרנו ,עוברים לפרק הבא
ולומדים אותו ,וככה ממשיכים ללמוד את כל החומר.
 יום לפני המבחן קוראים את מה שסיכמתם לעצמכם.
 עונים על שאלות חזרה שהמורה חילקה או שאלות המופיעות בספר הלימוד".
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דוגמא לכרטיסיית ניווט להכנה למבחן (מצורף כנספח מס' :)6

שלבים בהכנה למבחן
תכנון לו"ז למידה





כתיבת תאריך המבחן
כתיבת חומר המבחן
חלוקת נושאי לימוד לפי ימים
שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה

למידה





סיכום עיקרי החומר הלימודי בכל נושא
חזרה על חומר נלמד קודם טרם למידת חומר חדש
קריאת סיכום החומר יום לפני המבחן
מענה על שאלות חזרה

למורה :בהמשך השנה מומלץ להזכיר לתלמידים את השלבים בהכנה לקראת מבחן
ולבדוק עמם מספר ימים מראש האם החלו ללמוד למבחן ,האם הם צריכים סיוע בחלוקת
החומר ,עזרה בתרגולים למבחן וכיו"ב.

"היום סיימנו את הנושא של התארגנות וניהול זמן .עסקנו בארגון הסביבה הלימודית בבית
הספר ובבית ,כתבנו לו"ז שבועי וכרטיסיית ניווט להתארגנות לקראת מבחן .במפגש הבא נתחיל
לעסוק בויסות רגשי".

למורה :שימי לב לתלמידים שנראה כי הם מתקשים ברכישה/יישום מיומנויות
ההתארגנות וניהול הזמן שנלמדו ביחידה .יתכן ותלמידים כאלו זקוקים לתרגול אישי של
המיומנויות ויתכן כי הם מתמודדים עם בעיית ארגון שדורשת טיפול שהינו מעבר לתכנית א.י.ל.
עודדי את התלמידים המתקשים לפנות אלייך ובצעי עמם מעקב אחר ההתקדמות .במידה והקושי
נמשך ,מומלץ לשתף את הורי התלמיד ולחשוב עמם על דרכים שיכולות לסייע לתלמיד.
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נספחים לנושא  – 3אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
נספח מס'  :1כרטיסיית ניווט ריקה להדפסה

ציוד לבית הספר

נספח מס'  :2דוגמא לכרטיסיית מערכת שעות
ראשון

שלישי

שני

רביעי

חמישי

שישי

שעת אפס
שיעור 1
שיעור 2
שיעור 3
שיעור 4
שיעור 5
שיעור 6
שיעור 7
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נספח מס'  :3מכתב להורים

תאריך______________ :

אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בכיתתנו ,נעסוק בחודשיים הקרובים בנושא התארגנות
וניהול זמן .התלמידים יעסקו בקשר בין סדר וארגון לבין משולש א.י.ל – למידה ,מצב רוח
ויחסים בינאישיים .בנוסף ,הם יעסקו בסידור המרחב הלימודי בכיתה ובבית .בהקשר זה יהיה
עליהם לצלם את סביבת הלימודים בבית כפי שהיא נראת לפני שהם למדו את נושא הארגון ואחר
כך שוב ,אחרי שלמדו איך לארגן סביבה לימודית מתאימה .נשמח אם תאפשרו להם לצלם זאת
ולשתף את הכיתה .בנוסף הם ילמדו לבנות לוח זמנים תוך הבנת משמעות הזמן בחיינו ,וילמדו על
התארגנות וניהול זמן כחלק משלבי הלמידה למבחן .יכול להיות שעל מנת לבנות את לוח הזמנים
היומי והשבוע הם יפנו אליכם לקבלת עזרה.
הלמידה תלווה בשימוש בכלי עזר הנקרא 'כרטיס ניווט' .כרטיס ניווט כולל שלבי עבודה בתחומים
הרלוונטיים ,והוא משמש תומך זיכרון וארגון עד להפנמה של התלמיד.
להלן דוגמא לכרטיס ניווט:

שלבים בהכנה למבחן
תכנון לו"ז למידה





כתיבת תאריך המבחן
כתיבת חומר המבחן
חלוקת נושאי לימוד לפי ימים
שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה

למידה





סיכום עיקרי החומר הלימודי בכל נושא
חזרה על חומר נלמד קודם טרם למידת חומר חדש
קריאת סיכום החומר יום לפני המבחן
מענה על שאלות חזרה
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כמו כן ,במהלך החודשיים האחרונים חזרנו ובדקנו את המטרות שהתלמידים הציבו לעצמם
בנושא הקודם ,את התקדמותם לקראת השגת מטרות אלו .במהלך הנושא הנוכחי נבדוק איך

נושא ההתארגנות וניהול הזמן עשוי לסייע בקידום המטרות.

טיפ להורים:
 )1סביבת הלמידה הביתית  -חשוב שילדכם יבחר את פינת הלמידה הטובה עבורו ,זו שבה
הוא מרגיש כי רמת הריכוז שלו היא הטובה ביותר .מומלץ להקפיד שזו תהיה פינת
הלמידה הקבועה שלו.
 )2התארגנות -מומלץ להתארגן מראש לקראת היומיום ולקראת אירועים שונים .כך יפחת
הלחץ של "הרגע האחרון" ,וכך יפחת הסיכוי שתשכחו משהו .למשל ,לארגן את הילקוט
בערב שלפני ,שעה קבועה מראש להכנת שיעורי הבית.
 )3ניהול זמן -מומלץ על ניהול לו"ז שבועי ואף חודשי ,ובו "עוגנים" שסביבם משבצים
פעילויות לא קבועות .למשל ,חוגים ,ארוחות ,זמני שינה...
שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.
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נספח מס'  :4תבנית לו"ז
מידת דיוק בהקצבת הזמן
שעה

יום ______________

(צהוב-דייקתי ,ירוק-
סיימתי אחרי הזמן ,כחול-
סיימתי לפני הזמן)

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
12:30
13:00

בית ספר

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
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נספח מס'  :5טבלת לו"ז שבועי

טבלת לו"ז שבועי
שעה

ראשון

שני

רביעי

שלישי

חמישי

שישי

שבת

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
12:30

בית ספר

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
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נספח מס'  :6כרטיסיית שלבים בהכנה למבחן

שלבים בהכנה למבחן
תכנון לו"ז למידה





כתיבת תאריך המבחן
כתיבת חומר המבחן
חלוקת נושאי לימוד לפי ימים
שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה

למידה





סיכום עיקרי החומר הלימודי בכל נושא
חזרה על חומר נלמד קודם טרם למידת חומר
חדש
קריאת סיכום החומר יום לפני המבחן
מענה על שאלות חזרה
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נושא מס' 4

ויסות רגשי

תקציר נושא :נושא זה יעסוק בויסות רגשי .ויסות רגשי הוא היכולת לאזן את הרגשות ואת עוצמתם בהתאם
למצב כולל שליטה על ההתנהגות שנובעת מהרגש .בנושא זה התלמידים ילמדו לזהות ולשיים רגשות .לאחר מכן
הם יתמקדו בקשר שבין ארועים ,רגשות והתנהגות ,וילמדו כיצד ההתנהגות יכולה להשפיע על הלמידה ועל
מערכות יחסים .כמו כן ,התלמידים ילמדו לזהות את עוצמת הרגש שלהם במצבים שונים וילמדו דרכים לויסות
רגשי.
נוכחים :ילדי הכיתה
משך נושא 5 :מפגשים.
מטרות:
 .1הבנה מהו ויסות רגשי ומה הוא כולל :א .הכרת טווח רגשות רחב ב .זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים
ג .הבנת המעגל אירוע-רגש-התנהגות ד .זיהוי עוצמת רגשות

ג.

הקניית מיומנויות לויסות רגשי :א .הרגעה עצמית ב.הסחה עצמית
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ויסות רגשי | מפגש 1

מבנה המפגש
 מעקב אחר תהליך הצבת מטרות.
 התייחסות לשימור מוטיבציה בתהליך השגת המטרות.
 סרטון והסבר על ויסות רגשי.
 שיום וזיהוי רגשות והבעות פנים  -הסבר ותרגול.
 דיון ברגשות פחות מוכרים.

"מה שלומכם? איך אתם נעזרים בלו"ז השבועי? עד כמה השתמשתם בכרטיס הניווט להכנה
למבחן?"
לאפשר לשתף.
"מה קורה עם המטרות שהצבתם? מי רוצה לשתף?" למורה :אם יש מישהו שמציין
התקדמות או שינוי/הישג  -להתייחס ,לבדוק אם מעוניין לשתף מה סייע לו להשיג את המטרה.
לחדד שגם כשהמטרה הושגה ,המשימה לא הסתיימה ,והאתגר הוא להמשיך ולשמור על ההישג
אליו הגענו .אם רלוונטי ,אפשרי דיון קצר בכיתה בנושא שימור השינוי/ההישג.

"האם מישהו מכם שם לב שנמאס לו לפעול להשגת המטרה שלו או למרות שהוא התקדם הוא
נתקע עם המטרה או הולך אחורה?" לאפשר שיתוף קצר" .חשוב לזכור ,שנסיגות ,נפילות,
תקיעויות בדרך להשגת המטרה הן חלק מהתהליך .כמו בסרטון שראינו על התינוק שנופל וקם.
לכן גם אם אתם מרגישים מיואשים ,אל תוותרו .אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי ,או לשתף
חברים או משפחה ,כדי לחשוב יחד איך לא לוותר ולהמשיך בתהליך בדרך למטרה".
"היום נתחיל נושא חדש – ויסות רגשי .לפני שנתחיל נצפה בסרטון קצר".

http://bit.ly/2auljc7
טריילר של הסרט "הקול בראש"

"איך בעיניכם הסרטון שראינו מתקשר לויסות רגשי?" חשוב לאפשר שיתוף קצר.

"הסרטון מראה שלכל אחד מאיתנו יש את כל טווח הרגשות ,גם נעימים וגם פחות נעימים .כל
ילד וכל מבוגר לפעמים שמח ,מאושר ,מסופק ,גאה ,מתרגש .אבל גם כל אחד לפעמים מפחד,
כועס ,עצוב ,מתוסכל ,מקנא ,מתאכזב .בנושא 'ויסות רגשי נלמד להכיר ולזהות את כל הרגשות
האלו בעצמנו ,לקרוא להם בשם (לשיים אותם) ואז גם לווסת אותם .זאת אומרת ,לא לאפשר
לרגשות לשלוט בהתנהגות שלנו .העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שנאפשר לעצמנו להרגיש
הכל ,אבל גם חשוב לוודא שאנחנו ננהל את הרגש ולא שהרגש ינהל אותנו".
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
94

כעת הסתכלו על רשימת הרגשות ועל הפרצופים הבאים .היעזרו ברשימה ואמרו לי איזה רגש
מייצגת כל הבעת פנים?"
למורה :יש לשכפל לתלמידים דף עם טבלת הרגשות (מצורף כנספח מס'  )1ולהקרין על
הלוח המחיק את הפרצופים (מצורף כנספח מס'  .)2בכל פעם הצביעי על אחד הפרצופים ובקשי
מהתלמידים להגיד איזה רגש מובע בפרצוף .רשמי ליד כל פרצוף  3-2רגשות שעלו .בסיום
הפעילות יש לאפשר דיון כיתתי ,שמטרתו שיום מספר רב של רגשות ,בדיקת יכולת התלמידים
לזהות הבעות פנים ודיון בשונות הפרשנות בין התלמידים.
טבלת רגשות:

אהבה

הערצה

דאגה

אהדה

חיבה

רחמים

אומץ

ייאוש

שנאה

אושר

כעס

שמחה

אכזבה

מבוכה

שעמום

אשמה

מרירות

תדהמה

בוז

תיעוב

בושה

בלבול

עלבון

תסכול

פחד

עצב

תקווה

גאווה

ציפייה

צער

גועל

חוסר אונים

קנאה

געגוע

דכאון

הפתעה
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פרצופים:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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"ראינו שיש מילים רבות לתיאור רגשות ,יש מילים שמאוד מוכרות לנו כמו עצב ,שמחה ,געגוע,
גועל ,פחד ,אבל יש גם מילים פחות מוכרות כמו עלבון ,תיעוב ,תדהמה ,מרירות ,חוסר אונים,
שאולי קשה לנו לזהות אותן ואנחנו לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהן .בואו נעבור על כמה
מהן יחד וננסה לחשוב על דוגמאות מתאימות".
למורה :בחרי מספר מילות רגש שפחות משתמשים בהן ,כמו אלו המוזכרות למעלה,

הסבירי אותן לתלמידים תוך הדגמה מחייך ובהמשך בקשי גם דוגמה משלהם".היום דיברנו על
סוגים שונים של רגשות ,מוכרים ומוכרים פחות .במפגש הבא נמשיך לעסוק ברגשות ונתמקד
ברגש שמציף אותנו פעמים רבות  -כעס ,ובעוצמות של רגשות.

ויסות רגשי | מפגש 2

מבנה המפגש
 דיון ברגש כעס.
 סרטון  -דיון בקשר בין אירוע לבין כעס.
 סרטון  -הקשר בין רגשות שונים לכעס.
 סרטון  -הקשר בין רגשות שונים להתנהגות.

"מה שלומכם היום? האם מישהו יכול לשתף ברגש שלו עכשיו ברגע זה במילה אחת?"
למורה :יש לאפשר שיתוף קצר.

"במפגש הקודם למדנו לזהות רגשות .היום נתמקד בקבוצת רגשות אחת שהרבה פעמים מלווה
אותנו – קבוצת הרגשות שקשורה בכעס .נערוך תחרות שבה כל זוג ירשום על נייר הכי הרבה
מילים שמייצגות כעס" .למורה :בדקי בהצבעה את מספר המילים שכתבו הזוגות .כתבי על הלוח
את רשימת המילים של הזוג המנצח ,תוך כדי דיון כיתתי .רשימה אפשרית :זעם ,חימה ,זעף,
חרון (חרון אף) ,עֶ בְ ָרה ,קצף ,רוגז ,עצבנות (עצבים) ,רתחנות.

כפי שאפשר לראות ,יש לנו בשפה הרבה מילים ששייכות למשפחת מילות הכעס .עכשיו נצפה
בסרטון קצר".

https://www.youtube.com/watch?v=KzEVI_FT9tc
קדימון (טריילר) לסרט "אנגרי ברדז"
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דיון :לאחר הסרטון יש לקיים דיון כיתתי תוך התייחסות לנקודות הבאות:

" .1מהם ,לדעתכם ,האירועים שהכעיסו את רד?
 .2על מי הוא כעס בכל אירוע?" (למורה :להתייחס לאפשרות שכעס גם על עצמו מאחר ולא
הבין כראוי את הסיטואציה הרומנטית).

" .3מה עוד הוא הרגיש חוץ מכעס?
 .4מתי אתם כועסים? האם כשאתם מתוסכלים ולא מצליחים במשימה? כאשר אתם
נעלבים? כאשר מישהו מאכזב אתכם ולא עונה על הציפיות?" למורה :חשוב להתייחס
לכך שלרוב חשים כעס בעקבות רגש אחר ,למשל בעקבות תסכול ,אכזבה ,עלבון ,בושה.

"כעת נצפה בסרטון נוסף".

http://bit.ly/2aJDDK3
קטע מסרטון הסבר על רגשות חבויים.

למורה :הסרטון בשפה האנגלית ואין כתוביות בעברית ,ניתן להוסיף כתוביות דרך
 youtubeאו להסביר לתלמידים בעל פה תוך כדי צפיה בסרטון.

"אם נזהה ונהיה מודעים לרגש שנמצא מאחורי הכעס ,יש סיכוי גדול שנוכל לתת או לקבל מענה
לרגש המסתתר .כך פחות נתנהג בכעס ופחות נרחיק אנשים מאיתנו .לדוגמה ,אם אני כועסת על
חברה ,סביר שאהיה לא נחמדה אליה ואז היא תתרחק ממני .אם אבין שאני כועסת כי נעלבתי
ממנה ,אוכל לפנות אליה ולהסביר מדוע נעלבתי .סביר שהיא תתנצל ,העלבון יפחת ואיתו גם
הכעס".
"כעת נצפה בסרטון נוסף".
https://www.youtube.com/watch?v=eIm2SQTqOek
מתוך הסרט "הקול בראש"  -כעס

"איזה רגש קדם לתחושות הכעס של ריילי?" לאפשר לתלמידים לענות" .הכעס של ריילי היה
בעוצמה כזו שהביאה אותה לאבד שליטה על התנהגותה .האם קרה לכם מקרה דומה? מרגישים
לפעמים שהכעס משתלט עליכם כמו שהשתלט על ריילי? ספרו לי על אירועים בהם כעסתם
ואיבדתם שליטה".
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דיון :יש לפתח דיון תוך התייחסות לדוגמאות ואירועים מחיי התלמידים .חשוב לא
להתמקד במתן פתרונות ,אלא בהבנה שהיה אירוע שהוביל לרגש ואובדן שליטה בהתנהגות.

"לסיכום ,כאשר מדובר בכעס ,הרבה פעמים בבסיס שלו יש רגשות של עצב ,תסכול ,אכזבה,
עלבון וכדומה ,אבל הכעס משתלט כל כך מהר שלא תמיד מזהים את הרגש שהתעורר לפניו.
בנוסף ,הרגשות שאנחנו מרגישים הם לא סתם ולא פתאום ,אלא קשורים באיזה שהוא אירוע או
התרחשות שקדמו לרגשות .האירוע מעורר בנו רגש שמוביל אותנו להתנהגות מסוימת .למשל,
בסרטון האחרון שראינו ,מגדל הקלפים של ריילי התמוטט ,זה עורר אצלה תסכול שמיד הפך
לכעס ,והיא הגיבה בהתנהגות של הרס ,העיפה את הקלפים מהשולחן ומוטטה את החלק של
מגדל הקלפים שנשאר יציב .במפגשים הבאים נמשיך לדבר על הקשר בין אירועים שקורים לנו
לבין רגשות שמתעוררים בנו ובין ההתנהגות שלנו".

ויסות רגשי | מפגש 3

מבנה המפגש
מעקב אחר תהליך הצבת מטרות.
תמונות ודיון  -הקשר בין אירוע ,רגש והתנהגות.
פעילות  -מעגל אירוע-רגש-התנהגות והסלמתו.
סיכום וקישור למפגש הבא.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם יצא לכם לשים לב לרגשות שמתחבאים מתחת לכעס
לפעמים?" לאפשר שיתוף קצר.

"היום נמשיך לדבר על אירועים שמעוררים בנו רגשות והתנהגות ,אבל לפני כן אני רוצה
לשאול מה קורה עם המטרות שהצבתם .מי רוצה לשתף?" אם יש מישהו שמציין התקדמות או
שינוי/הישג להתייחס ,לבדוק אם מעוניין לשתף מה סייע לו להשיג את המטרה" .אני רוצה
להזכיר לכם ,שאם אתם מרגישים מיואשים ,אל תוותרו .אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי,

לשתף חברים או משפחה ,כדי לחשוב יחד איך להמשיך בתהליך בדרך למטרה .לפעמים צריך
לחשוב שוב על המטרות ואולי לשנות אותן או לפרק אותן לתתי מטרות חדשות".
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"במפגש הקודם ראינו את הסרטון על ריילי ומגדל הקלפים ,והתחלנו לדבר על כך שאירועים
מעוררים רגשות והתנהגות .עכשיו אני אראה לכם תמונות ונחשוב ביחד מה האירוע ,מהם
הרגשות שהתעוררו בעקבותיו ,ומהי ההתנהגות האפשרית".
למורה :הקריני על הלוח כל תמונה בנפרד ,ונהלי דיון בעל פה .שאלות אפשריות" :מה
קרה לפני כן? מה הם מרגישים עכשיו? מה גרם להם להרגיש כך? אילו רגשות נוספים הם
יכולים להרגיש? מה לדעתכם הם יעשו אחר כך?"

http://bit.ly/2an3o4A

http://bit.ly/2aG58In
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http://bit.ly/2ad76e7

יש לשים לב לתלמידים שמעלים רגשות או סיטואציות מורכבים ושנראה שאולי מתקשים
מאוד בויסות רגשותיהם .יתכן ותלמידים כאלו זקוקים לסיוע נוסף בתחום הרגשי ,ולכן מומלץ
לשתף את היועצת ולחשוב על דרכים שיכולות לסייע לתלמיד ,כולל שיתוף הורי התלמיד.

"אפשר לראות מהדיון שיש קשר בין אירוע ,רגשות והתנהגות .התנהגות זו יכולה להשפיע על
היחסים עם אחרים ,וזה יכול ליצור כדור שלג .לדוגמה ,אירוע שיכול לעורר רגשות הוא ירידה
בציונים בעקבות מעבר לחט"ב .הרגשות שמתעוררים יכולים להיות אכזבה ,תסכול ,דאגה ,ואלו
יכולים להשפיע על היחסים עם אחרים  -ויכוחים עם חברים ,ויכוחים עם ההורים לגבי ציונים
ועוד .כתוצאה מהויכוחים אנחנו עוד יותר רגישים ,חשים עצב וייאוש שדברים לא יסתדרו
לעולם .זה יכול לגרום לנו להתנהגות נמנעת :להפסיק לעשות שיעורי בית ,לא ללכת לפעילויות
אחר הצהריים ולעלייה בתדירות הויכוחים עם ההורים .וכך המעגל יכול להמשיך ולגדול ,כמו
כדור שלג".
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למורה :להקרין את משולש א.י.ל על הלוח ולעשות חיבור לקודקודי המשולש.

"בואו נסתכל על משולש א.י.ל ונראה כיצד הקשר הזה בין אירוע-רגש-התנהגות משפיע על כל
קודקוד במשולש .ירידה בציונים (יש להצביע על קודקוד הלמידה) מעוררת רגשות של אכזבה,
תסכול וכדומה (להצביע על קודקוד מצב הרוח) ,שיכולים להביא לויכוחים עם חברים ועם
ההורים (להצביע על קודקוד היחסים החברתיים)"
למורה :הדפיסי מראש דפים עם התרשים שנמצא בעמוד הבא (מצורף כנספח מס' .)3

"כעת אחלק לכם דפים עם תרשים דמוי תהליך של כדור שלג ,כפי שתיארתי לכם קודם.
התחלקו לזוגות ומלאו ביחד את התרשים עם דוגמה של אירוע שעורר רגשות ,שעוררו התנהגות,
שבתורה העצימה רגשות ,שהעצימו התנהגות ".לאחר סיום מילוי הדפים" -מי רוצה לשתף
אותנו במה שכתב?" למורה :הקריני על הלוח המחיק את התרשים על מנת שתוכלי לכתוב על גבי
התרשים את הדוגמאות של התלמידים.

"לסיכום ,היום דיברנו על המעגל של אירוע-רגש-התנהגות .נתתם דוגמאות מצוינות לכדור
השלג שמעגל זה יכול ליצור .במפגש הבא נדבר על עצירת המעגל לפני הפיכתו לכדור שלג,
כלומר ויסות הרגשות לפני שהם מועצמים ולפני שההתנהגות פוגעת בתפקודינו".
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דף פעילות :מעגל אירוע-רגש-התנהגות והסלמתו

• _____

אירוע

• ______
• ______
• ______
• ______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות
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מבנה המפגש
 טבלת עוצמות רגש.
 יצירת מיכל/קשת עוצמת הרגש ותרגול.
 הקניית כלים לויסות רגשי.
 סיכום הנושא.

"שלום ,איך עבר עליכם השבוע האחרון? האם מישהו שם לב לקשר בין אירוע שקרה לבין הרגש
שלו וההתנהגות?" יש לאפשר שיתוף קצר.
"אחרי שלמדנו שישנם רגשות רבים ושונים ,אבקש מכל אחד מכם לבחור רגש שמתאים לו
להיום .אפשר לבחור את הרגש שאיתו הגעתם היום לבית הספר ,או הרגש המרכזי שמלווה
אתכם היום" .יש לאפשר שיתוף.
"במפגש הקודם תרגלנו את הקשר בין אירוע-רגש-התנהגות וכתבנו על הלוח דוגמאות לכדור
השלג שמעגל זה יכול ליצור .מישהו יכול להזכיר לנו דוגמה אחת?
היום נדבר על עצירת המעגל לפני הפיכתו לכדור שלג ,כלומר ויסות הרגשות לפני שהם
מועצמים ולפני שההתנהגות פוגעת בתפקודינו .לפני שנוכל לווסת את רגשותינו ,אנחנו צריכים
לזהות את העוצמה שלהם".

למורה :יש לחלק לתלמידים דף עם טבלת עוצמת הרגש

שלהלן (מצורף כנספח מס' )4

"בדף שחילקתי לכם יש מילות רגש (מופיעות בצד ימין של הטבלה) .כל קבוצת רגשות מופרדת
בקו עבה  -הקבוצה הראשונה היא רגשות הקשורים בשמחה ,בקבוצה השניה רגשות הקשורים
לעצב ובקבוצה האחרונה רגשות הקשורים לדאגה .עליכם לדרג בכל קבוצה את עוצמת הרגשות
הכתובים בה :נמוכה ,בינונית ,או גבוהה ,ולסמן  Vבתא המתאים ".למורה :לאחר שהתלמידים
סיי מו למלא את הטבלאות שלהם ,יש לקיים דיון כיתתי על הדירוג .בדיון יש להתייחס לשונות
בעוצמת הרגש שמייחס כל אחד למילים השונות ,ומתוך כך להגיע להבנה שחשוב להכיר את
עצמנו על מנת לזהות את עוצמות הרגש האישיות שלנו.
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טבלת עוצמת הרגש
עוצמה רגש

נמוכה

בינונית

גבוהה

שמח
עליז
נלהב
מאושר
מרומם רוח
נרגש
מסופק
עצוב
מדוכדך
מלא צער
מצוברח
אומלל
מדוכא
שבור לב
מודאג
חרד
לחוץ
מוטרד
מתוח
מבוהל
מבועת

למורה :יש לשכפל לכל תלמיד דף עם המיכל/קשת (מצורף כנספח מס'  ,)5ולהכין טושים,
צבעים ,ניילונית לכל תלמיד ומהדק סיכות.

"עכשיו נלמד לזהות את העוצמה של הרגש שמתעוררת בנו".
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למורה :להלן מספר אפשרויות:

אפשרות  " - 1אני אחלק לכם דף שעליו מצוייר מיכל ריק .כל אחד יסמן על המיכל שלו את
מספרי השנתות ויצבע כל שלב בעוצמת הרגש .למשל ,אפשר לכתוב שנתות בטווח של 0-100
בקפיצות של  ,10אפשר  10-0וכו' .אחר כך אפשר לצבוע את אזורי השנתות השונות בצבעים
שונים שימחישו את עוצמת הרגש .למשל  30-0בירוק 50-30 ,בצהוב 80-50 ,בכתום100-80 ,
באדום .בדוגמה הזו 80 ,מציין את "נקודת הרתיחה" ,נקודת האל-חזור ,שאם מגיעים אליה

כמעט בלתי אפשרי להירגע .לאחר מכן אנחנו נניילן את המיכלים".

http://bit.ly/2amcL0Z

אפשרות " - 2אני אחלק לכם דף שעליו מצויירת קשת לבנה .כל אחד יסמן על הקשת טווח של
עוצמות רגש משמאל לימין ,כשמשמאל העוצמה הכי נמוכה ,ומימין העוצמה הכי גבוהה ,שהיא
למעשה גם "נקודת הרתיחה" ,נקודת האל-חזור ,שאם מגיעים אליה כמעט בלתי אפשרי
להירגע .למשל ,אפשר לקבוע טווח מ 1-עד  ,5אפשר לחלק ל 5-אזורים של עוצמת רגש  -קלה,
מתחממת ,חמה ,גבוהה ,רותחת; נמוכה ,בינונית ,גבוהה ,גבוהה מאוד' ,יוצא לי עשן מהראש'.
אחר כך אפשר לצבוע את אזורי עוצמת הרגש השונים בצבעים שימחישו את עוצמת הרגש.
למשל ,קלהכחול ,מתחממתירוק ,חמהצהוב ,גבוההכתום ,רותחתאדום .לאחר מכן
אנחנו נניילן את המיכלים ".למורה :אפשר להוסיף "מחוג" לפני שמניילנים את הקשת .גוזרים
חתיכת קרטון/בריסטול בצורת מחוג ,יוצרים חור בתחתית הקשת במרכז ומחברים את ה"מחוג"
בעזרת סיכה מתפצלת.

http://bit.ly/2aj0exo
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"עכשיו נתרגל שימוש במיכל עוצמת הרגש/קשת עוצמת הרגשות .חשבו על הפעם האחרונה בה
הרגשתם אכזבה .מה היתה דרגת הרגש? מישהו רוצה לשתף? מתי היתה הפעם האחרונה
שהרגשתם שמחה? מתי היתה הפעם האחרונה שהרגשתם כעס? האם מישהו עבר את נקודת
האל-חזור שלו?"
למורה :יש לאפשר שיתוף ודיון.

"היום המשכנו לדבר על ויסות רגשי .השלב הראשון בויסות רגשי הוא היכולת לזהות מה אני
מרגיש ,ועל זה עבדנו במפגשים הקודמים .השלב השני ,עליו עבדנו היום ,הוא זיהוי עוצמת
הרגש שלי ומודעות ל'נקודת הרתיחה' שלי ,שאחריה קשה לי לעצור ולווסת את עצמי .לשם כך
יצרנו את מיכל/קשת עוצמת הרגש ,בהם תוכלו להשתמש על מנת לתרגל את זיהוי עוצמת
הרגש .תוכלו להיעזר בהם גם במפגש הבא ,בו נעבוד על השלב האחרון שבו נלמד כלים לויסות
הרגש .אני גם רוצה להזכיר לכם שהמפגש הבא יהיה המפגש האחרון בנושא של ויסות רגשי,
ואחריו יהיו לנו  2מפגשים של סיכום וסיום מפגשי א.י.ל השנה".
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מבנה המפגש
 הקניית כלים לויסות רגשי.
 תרגיל נשימות.
 סרטון  -סיכום שלבי ויסות רגשי.
 סיכום הנושא.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? עברו שבועיים מאז הפעם האחרונה שבדקנו את
ההתקדמות שלכם בהשגת המטרות שהצבתם לעצמכם .מאחר ואנחנו לקראת סיום ,חשוב
שנקדיש יותר זמן לבדיקת התהליך שעברתם במהלך השנה להשגת המטרות .לכן ,נעסוק בכך
בהרחבה במפגש הבא .אם למישהו יש עכשיו שאלה או משהו לשתף את הכיתה בהקשר
למטרות ,אתם מוזמנים לעשות זאת כעת.
עכשיו נמשיך ונדבר על דרכים לויסות רגשי .הוציאו בבקשה את מיכל/קשת עוצמת הרגש
שהכנתם במפגש הקודם .תיזכרו באירוע בשבוע החולף שבו כעסתם מאוד והתקרבתם ל'נקודת
הרתיחה' ,או אולי אפילו עברתם את 'נקודת הרתיחה' והתפרצתם על מישהו .כעת סמנו את
עוצמת הכעס שלכם באותו אירוע על מיכל/קשת עוצמת הרגשות .האם מישהו הצליח להירגע
מהכעס במקרה בו הוא נזכר? מה עזר לכם?"
למורה :לאפשר שיתוף ודיון .כמו כן ,לכתוב על הלוח את דרכי ההירגעות שעולות
מהתלמידים" .כמה זה קל או קשה עבורכם לווסת את הרגשות שלכם?" לאפשר שיתוף.

"כעת נצפה בסרטון קצר".
https://www.youtube.com/watch?v=liMtI4SfJaU
תינוק שולט בבכי ובצחוק

"ויסות הרגשות שלנו יכול להיות מאתגר וקשה ,אבל אם תינוקות וילדים קטנים מצליחים ,כמו
בסרטון ,גם אתם יכולים .זה לא תמיד קל ,לפעמים לוקח זמן למצוא את הדרך שמתאימה לנו
לויסות ,אך זה אפשרי .יש דרכי ויסות רגשי שונות ,כפי שאפשר להבין מהרשימה שעל הלוח".
למורה :יש להקרין על הלוח את התרשימים הבאים (מצורף כנספח מס'  )6לצד הרשימה
שהציעו התלמידים .בנוסף ,את התרשימים יש להדפיס ולחלק לכל ילד" .הנה דוגמאות נוספות

לדרכים לויסות רגשי ,שנמצאו יעילות במחקרים שונים .אתם יכולים להוסיף על הדפים
שקיבלתם את הדרכים שהצעתם וכתובות על הלוח".
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דיבור פנימי
מעודד -
"לא הצליח לי
הפעם ,אצליח
בפעם הבאה"
וכדומה

פעילות עצמית
מרגיעה -
נשימות ,הרפיה,
לחיצה על כדור
לחיץ ,שטיפת פנים

להיעזר באחר-
שיחה עם חבר,
הורה ,מורה

הרגעה עצמית
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צפיה
בטלוויזיה
האזנה
למוסיקה

קריאת ספר

הסחה
עצמית
משחק
מחשב

פעילות
גופנית
(קפיצה,
ריצה,
אגרוף)

יצירה -ציור,
שרבוט,
צביעה,
פיסול,
תכשיטנות

פעילות
חברתית

"עכשיו אני רוצה שנתרגל ביחד אחת מדרכי הויסות המוצעות פה ,שקשורה בנשימות והרגעה
עצמית".
למורה :להלן לינק לסרטון המדגים תרגיל נשימה מסוג "נאדי שודאנה" .לבחירתך אם
לצפות בו לשם הבנת התרגיל לבד או עם הכיתה .בהמשך מובאות ההנחיות לביצוע התרגיל.

https://www.youtube.com/watch?v=Xbbr6Udg1UA
סרטון הדגמה של תרגיל נשימה למיקוד דרך הנחיריים לסירוגין.

"שבו בנינוחות ,כשהגב זקוף והזרועות מונחות בנינוחות בחיקכם .הניחו בעדינות את יד שמאל
על ברך שמאל כשכף היד פונה לשמיים והצמידו את האגודל לאצבע המורה .הניחו את האצבע
המורה ואת האמה של יד ימין בין הגבות .הניחו בעדינות את הקמיצה והזרת על הנחיר השמאלי
ואת האגודל על הנחיר הימני מבלי ללחוץ על הנחיריים .לחצו את האגודל לנחיר ימין ותנשפו
את האויר בעדינות מנחיר שמאל ואז שאפו אוויר מנחיר שמאל ונשפו אוויר החוצה מנחיר ימין.
שאפו אוויר מהנחיר הימני ונשפו אוויר החוצה מהנחיר השמאלי .סיימתם סדרה אחת של
נשימות .זכרו לשאוף אוויר מהנחיר ממנו הוצאתם אוויר .חשוב לקחת נשימות ארוכות ועמוקות
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אך לא מאומצות מדי ,כאילו אתם מריחים פרח .גם הנשיפות צריכות להיות איטיות ולא
מאומצות מדי .השלימו  9סדרות של נשימות.
רצף הנשימות בסדרה אחת הינו:
 )1סגירה של הנחיר השמאלי ,נשיפה מימין.
 )2שאיפה מימין ,סגירה של ימין ,נשיפה משמאל.

 )3שאיפה משמאל ,סגירה של שמאל ,נשיפה מימין".
למורה :חשוב להדגיש כי בזמן התרגול הגוף נח ונמצא ברגיעה .יש לתת את ההוראות
בקול שקט ורגוע ובאופן ברור .לאחר תרגול והפנמת הטכניקה ,ניתן לפתוח כל שיעור בתרגול זה.
"איך הרגשתם בזמן הנשימות? איך אתם מרגישים עכשיו?" לאפשר שיתוף.

"עכשיו נתרגל את כל התהליך של ויסות רגשי לפי מה שלמדנו במפגשים האחרונים .נצפה יחד
בסרטון הבא ולאחר מכן תענו על השאלות בדף שאחלק לכם עכשיו".
למורה :יש לשכפל לילדים את השאלות כדף עבודה (מצורף כנספח מס' .)7
שאלות:
 .1איך מרגישה דני? דרגו מ 10-1-את עוצמת הרגש שלה.
 .2איך מרגיש יונתן? דרגו מ 10-1-את עוצמת הרגש שלו.
 .3תארו דוגמה למעגל אירוע-רגש-התנהגות מתוך מה שראיתם .על מנת לתאר "כדור שלג",
חשבו מה עוד יכול לקרות בהמשך (אפשר להמציא).
 .4הציעו לדני ויונתן דרך לווסת את רגשותיהם.

http://bit.ly/2b4UCYy
מתוך "גאליס" ,מה קרה לדני ויונתן

"מי רוצה לשתף בדוגמה שלו?"
יש לאפשר דיון תוך כדי הדוגמאות של התלמידים" .האם מישהו חושב אחרת? האם יכול
להיות שדני הרגישה רגשות נוספים? מישהו יכול להראות לנו את עוצמת הרגש במיכל/קשת
עוצמת הרגש שלו?
"לסיכום בנושא של ויסות רגשי ,למדנו לזהות רגשות ,לזהות את העוצמה שלהם ואת 'נקודת
האל חזור' .למדנו על כך שרגשות מתעוררים כתוצאה מאירוע מסוים ,ושהם משפיעים על
ההתנהגות שלנו .יחד עם זאת ,ראינו שיש דרכים שונות לווסת את הרגשות לפני שמגיעים
ל'נקודת הרתיחה' .עכשיו אני רוצה שתסתכלו על הלוח ותבחרו  3-2דרכי ויסות שנראה לכם
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שיכולות להתאים לכם בזמן אמת ,תתנסו בהן ותבדקו מה עובד עבורכם .אם משהו לא עובד,
המשיכו לנסות דרכים אחרות עד שתמצאו את מה שמתאים עבורכם .אתם יכולים להיעזר
בדפים עם התרשימים שחילקתי לכם קודם".

יש לשים לב לתלמידים שנראה כי הם מתקשים ברכישה/יישום מיומנות ויסות רגשי.
תלמידים אלו לעיתים קרובים יתפרצו לדברי אחרים ,יפגינו התפרצויות זעם ,ייטו להתווכח עם
מורים ,יכנסו לעיתים קרובות לעימותים עם תלמידים אחרים וכד' .יתכן שתלמידים אלו זקוקים
להתערבות שהינה מעבר לכלים הנרכשים בתכנית א.י.ל .עודדי את התלמידים הללו לפנות אלייך
ובצעי עמם מעקב אחר ההתקדמות .במידה והקושי נמשך ,מומלץ לפנות ליועצת השכבה ולשתף
את הורי התלמיד במטרה לחשוב על דרכים מתאימות שיכולות לסייע לתלמיד.
למורה :עם סיום הנושא ויסות רגשי יש לשלוח להורים את המכתב העוסק בנושא זה
(מצורף כנספח מס' .)8
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נספחים לנושא  – 4ויסות רגשי
נספח מס'  :1טבלת רגשות

אהבה

הערצה

דאגה

אהדה

חיבה

רחמים

אומץ

ייאוש

שנאה

אושר

כעס

שמחה

אכזבה

מבוכה

שעמום

אשמה

מרירות

תדהמה

בוז

תיעוב

בושה

בלבול

עלבון

תסכול

פחד

עצב

תקווה

גאווה

ציפייה

צער

גועל

חוסר אונים

קנאה

געגוע

דכאון

הפתעה
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נספח מס'  :2פרצופים
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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נספח מס'  :3דף פעילות – מעגל אירוע-רגש-התנהגות והסלמתו

• _____

אירוע

• ______
• ______
• ______
• ______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות
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נספח מס'  :4טבלת עוצמת הרגש
עוצמה רגש

נמוכה

בינונית

גבוהה

שמח
עליז
נלהב
מאושר
מרומם רוח
נרגש
מסופק
עצוב
מדוכדך
מלא צער
מצוברח
אומלל
מדוכא
שבור לב
מודאג
חרד
לחוץ
מוטרד
מתוח
מבוהל
מבועת
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נספח מס'  :5מיכל וקשת
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נספח מס'  :6תרשימים לויסות רגשי

פעילות עצמית
מרגיעה -
נשימות ,הרפיה,
לחיצה על כדור
לחיץ ,שטיפת
פנים

דיבור פנימי
מעודד -
"לא הצליח לי
הפעם ,אצליח
בפעם הבאה"
וכדומה

להיעזר באחר-
שיחה עם חבר,
הורה ,מורה

הרגעה עצמית
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צפיה
בטלוויזיה
האזנה
למוסיקה

קריאת ספר

הסחה
עצמית
משחק
מחשב

פעילות
גופנית
(קפיצה,
ריצה,
אגרוף)
יצירה-
ציור,
שרבוט,
צביעה,
פיסול,
תכשיטנות

פעילות
חברתית
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נספח מס'  :7שאלות

 .1איך מרגישה דני?
דרגו מ 10-1-את עוצמת הרגש שלה.

 .2איך מרגיש יונתן?
דרגו מ 10-1-את עוצמת הרגש שלו.

 .3תארו דוגמה למעגל אירוע-רגש-התנהגות מתוך מה
שראיתם .על מנת לתאר "כדור שלג" ,חשבו מה עוד
יכול לקרות בהמשך (אפשר להמציא).

 .4הציעו לדני ויונתן דרך לווסת את רגשותיהם.
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נספח מס'  :8מכתב להורים

תאריך______________ :

ויסות רגשי
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בכיתתנו ,עסקנו בחודש האחרון בנושא ויסות רגשי.
ויסות רגשי הוא היכולת ל אזן רגשות בהתאם למצב כולל שליטה בהתנהגות הנובעת מהרגשות.
כדי לווסת רגשות יש צורך לזהות את הרגשות ,להבין מה עומד בבסיסם ,לנטר את עוצמת הרגש
ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט בהתנהגות בלתי רצויה ,שנובעת מהרגש .בנושא זה
התלמידים למדו לזהות ולשיים רגשות .לאחר מכן הם התמקדו בקשר שבין ארועים ,רגשות
והתנהגות ,ולמדו כיצד התנהגות יכולה להשפיע על תהליכי למידה ועל מערכות יחסים .כמו כן,

התלמידים למדו לזהות את עוצמת הרגש שלהם במצבים שונים ולמדו דרכים לויסות רגשי.
הלמידה לוותה בשימוש בכלי עזר לדירוג עוצמת הרגש ('מיכל/קשת עוצמת הרגש') .בנוסף,
לתלמידים הוצע מגוון של דרכי ויסות רגשי ,והם התנסו בכיתה בתרגיל נשימה להרגעה עצמית.
הם התבקשו לבחור ולהתנסות  2-3דרכים לויסות רגשי ולבחון מה יעיל עבורם ומה פחות .אתם
מוזמנים לסייע להם בתהליך ההתנסות והבדיקה.
דרכים/הצעות להרגעה עצמית ולהסחה עצמית

צפיה
בטלוויזיה
האזנה
למוסיקה

הסחה
עצמית

קריאת
ספר

משחק
מחשב

דיבור פנימי
מעודד -
"לא הצליח לי
הפעם ,אצליח
בפעם הבאה"
וכדומה

פעילות
גופנית
(קפיצה,
ריצה,
אגרוף)

יצירה-
ציור,
שרבוט,
צביעה,
פיסול,
תכשיטנות

פעילות עצמית
מרגיעה -
נשימות ,הרפיה,
לחיצה על כדור
לחיץ ,שטיפת
פנים

להיעזר באחר-
שיחה עם חבר,
הורה ,מורה

פעילות
חברתית

הרגעה עצמית
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בנוסף ,במהלך החודש האחרון המשכנו לעקוב אחר המטרות שהתלמידים הציבו לעצמם בנושא
'הצלחה ומכוונות עצמית' ,ובדקנו את התקדמותם לקראת השגת מטרות אלו .אני מעודדת
אתכם ,ההורים ,להתעניין ולשאול את ילדיכם אם הם זקוקים לעזרה בתהליך השגת המטרות
שהציבו לעצמם.
שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך.
טיפ להורים:

עדיף לא לומר

רצוי לומר

"תפסיק! כולם מסתכלים!"

"בוא נלך למקום שקט יותר כדי לטפל בבעיה".

"למה את צועקת?"
"תפסיק לבכות/לצעוק!"

"נראה לי שאת ממש כועסת עכשיו וזה בסדר ,אבל אני דורשת שתשתמשי בקול רגוע
ותדברי אלי בנימוס"
"אתה נראה עצבני .איך אני יכולה לעזור לך?"
"בבקשה תסביר לי במילים מה קרה שהביא לכך שאתה מרגיש מתוסכל עכשיו".

"אם לא תפסיק לצעוק אני אקח לך
את הסמארטפון!"

"אני רואה שקשה לך עכשיו .נפתור את זה מאוחר יותר .בוא נשתה כוס מים".

"לכי לחדר שלך!"

"ההתנהגות הזו אינה מקובלת עלינו אבל אני פה אתך .בואי אלי ונראה איך פותרים את
הבעיה".

"אתה בלתי אפשרי!"

"אנחנו נפתור את זה .אני מסוגל להתמודד עם זה ועם הקשיים שלך אבל לא מוכן לקבל
התנהגות שכזו".

"תירגעי כבר!"

"זה יכול להיות מאוד מתסכל ,בואי נתמקד בלפתור את הבעיה ביחד".
"אני רואה שאת כועסת עכשיו .קחי לך כמה דקות ואני אשמח לעזור לך כשתרגעי
קצת".

בתודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מס' 5

סיכום שנה

תקציר נושא :המפגשים הבאים יעסקו בסיכום השנה .במפגש הראשון התלמידים יסכמו את תהליך השגת
המטרות שהציבו לעצמם ,ויעסקו בחזרה על המיומנויות שנרכשו במהלך השנה ובמבט לעתיד .במפגש השני,
התלמידים יסכמו את השנה בהקשר לקושי והישג ,ותתקיים פעילות שתאפשר רפלקציה של החוויות מהשנה
החולפת במפגשי א.י.ל.

נוכחים :ילדי הכיתה
משך נושא 3 :מפגשים.
מטרות:
 חזרה ובדיקת הפנמה של הנלמד עד כה במפגשי א.י.ל


חיבורים בין הנושאים עליהם נעשתה עבודה במהלך השנה



חידוד התהליך שנעשה עבור כל תלמיד בכיתה לאורך השנה  -תהליך של רפלקציה

נושא מס'  :5יחידת סיכום שנה
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סיכום שנה | מפגש ( 2+1מפגש כפול)

מבנה המפגש
 התייחסות קצרה לשימוש בכלים לויסות רגשי.
 פעילות סיכום ההתקדמות בתהליך הצבת המטרות .
 חזרה וסיכום המיומנויות שנרכשו במהלך השנה.

למורה :מפגש זה תוכנן להיות מפגש כפול .אם אין אפשרות להעבירו ברצף ,ניתן לפצלו
ל 2-מפגשים נפרדים.

"שלום לכולם ,איך עבר עליכם השבוע? האם משהו ניסה לתרגל את הדרכים לוויסות רגשי
במהלך השבוע שעבר?"יש לאפשר שיתוף של כ 5-דקות.
"כזכור ,נשארו לנו עוד שני מפגשים בלבד בתכנית א.י.ל השנה ,המפגש היום והמפגש בשבוע
הבא .זו ההזדמנות להסביר כי בשנה הבאה תכנית א.י.ל כבר לא תהיה במתכונת כיתתית אלא
מכל כיתה תבחר קבוצה של תלמידים ,אשר תיפגש פעם בשבוע בקבוצה קטנה יותר.

מכיוון שאנחנו לקראת סיום ,היום נתייחס למטרות שהצבתם לעצמכם לאורך השנה
ונבדוק לאן כל אחד הגיע בתהליך השגת המטרה שלו".
למורה :יש לחלק לתלמידים את דף "עץ הקופים" שנמצא בעמוד הבא (מצורף כנספח
מס'  )1ולוודא שלכל תלמיד יהיו טושים בצבעי משולש א.י.ל (כחול ,ירוק ,וכתום).
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"חילקתי לכם עכשיו דף שנקרא 'עץ הקופים' .אני מבקשת שכל תלמיד יכתוב בראש הדף את
המטרות שהציב לעצמו במהלך השנה במסגרת מפגשי א.י.ל .אם מישהו לא זוכר מה היתה
המטרה שהציב לעצמו ,הוא יכול לדפדף בקלסר/מחברת א.י.ל אחורה לפעילות שבה הצבתם את
המטרות .לכל אחד ואחת מכם אמורות להיות  3מטרות שמתאימות לקודקודי משולש א.י.ל -
מטרה אחת לימודית (תיכתב בכחול) ,מטרה אחת בתחום מצב הרוח (תיכתב בירוק) ואחת
בתחום יחסים עם אחרים (תיכתב בכתום)".
למורה :כתבי על הלוח מקרא שיזכיר לתלמידים מהו הצבע בו צריכים לסמן כל תחום
מטרה.

"עכשיו אני מבקשת שכל אחד ואחת מכם יסמן על 'עץ הקופים' איפה הייתם בתחילת השנה
ביחס לכל אחת מהמטרות ואיפה אתם נמצאים כיום".
"מי רוצה לשתף? מי רוצה להתייחס להתקדמות שלו במהלך השנה מבחינת המטרות שהציב
לעצמו? מישהו רוצה להתייחס להתקדמות של מישהו אחר?"
למורה :חשוב להרחיב את הדיון

דיון" :האם המטרה שהצבתי בתחילת השנה היתה ריאלית? איך הייתי מנסח אותה
מחדש? מה נדרש ממני כדי להשיג אותה? האם זה היה תלוי רק בי או שהייתי זקוק לעזרת
הסביבה שלי? האם הצלחתי להשתמש בחוזקות שלי להשגת המטרה? האם המטרות שלא
השגתי עדיין רלוונטיות או שלקראת שנה הבאה אני רוצה/צריך לשנות אותן?"
"ראינו כי גם אם לא כולם השיגו את המטרות באופן מלא ,לכל אחד ואחת מכם היתה התקדמות
לפחות במטרה אחת .הרבה פעמים אנחנו רוצים להגיע למטרות שהצבנו לעצמנו מהר ובאופן
מלא ,אבל האמת היא שמדובר בתהליך שלוקח זמן ולכן חשוב לי שכולכם תהיו גאים
בהתקדמות שהשגתם ,גם אם היא לא היתה בדיוק כפי שציפיתם .בנוסף ,חשוב לזכור שתוכלו
להמשיך ולעבוד על המטרות שאתם מעוניינים גם בשנה הבאה.
כעת הסתכלו שוב על 'עץ הקופים' שלכם וסמנו היכן אתם רוצים להיות בשנה הבאה ביחס לכל
אחת מהמטרות שהצבתם לעצמכם ".לאפשר שיתוף.
"כאמור ,המפגשים מתקרבים לסיומם השנה ,ולכן אני רוצה שנקדיש את הזמן שנשאר במפגש
הזה ואת המפגש הבא לסיום ופרידה .בואו נסדר את הכיתה במעגל".
למורה :לקראת הפעילות הבאה" ,ארגז כלים" ,יש להכין מראש את החומרים הבאים:
א .כרטיסיות צבעוניות שעליהן כתובים כל הכלים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנה
במסגרת התכנית (מצורף כנספח מס' .)2
ב .כרטיסיות ריקות שעליהן הילדים יוכלו להוסיף כלים לארגז הכלים.
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ג .ארגז כלים אישי :קופסת נייר/בריסטול/חומר קשיח אחר ,עליו כתוב "ארגז כלים"
(אפשר גם להשתמש במעטפה שמצוייר עליה ארגז כלים).
למורה :יש להושיב את התלמידים במעגל ולפזר במרכזו את הכרטיסיות השונות.

"אני רוצה לבקש מכם עכשיו להיזכר בכלים שרכשתם לאורך השנה במפגשי א.י.ל .לפניכם יש
כרטיסיות שעליהן כתובים הכלים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנה ,וכרטיסיות ריקות .כל
אחד מכם יבחר מיומנויות שבהן הוא משתמש (גם אם לא נלמדו במפגשי א.י.ל) ,וכלים שאותם
אימץ השנה לאחר שלמד והתנסה בהם בתכנית .עכשיו כל אחד יציג כלי אחד שהכניס לארגז
הכלים שלו ויסביר מתי הוא משתמש בו ,איך ומה הוא תורם לו ".יש לאפשר שיתוף ,אפשר
בסבב ,ולקיים דיון סביב דוגמאות התלמידים.

"עכשיו כל תלמיד יבחר כלי או מיומנות שיש לו אבל הוא מרגיש שהיה רוצה לשפר אותם ,או
כלי/מיומנות שחסרים לו והיה רוצה להוסיף לארגז הכלים שלו".
למורה :התכנים שיעלו מסבב פעילות זה עשויים לשמש את המחנכת בתחילת שנה הבאה

בקבוצות" .האם מישהו יכול להציע כיצד ניתן יהיה לנסות ולחזק את אותו כלי או להתחיל
להשתמש בו במהלך החופשה?"
למורה :לאפשר שיתוף תוך התייחסות לכך שתמיד אפשר להמשיך ולנסות לשפר
מיומנויות וכלים .בנוסף ,חשוב לשמור על נקודת מבט אופטימית ופעילה.

"אני מזכירה לכם שבשבוע הבא יתקיים מפגש פרידה אחרון של תכנית א.י.ל .לקראת מפגש זה
כל תלמיד יביא משהו למסיבה שתתקיים בחלק האחרון של המפגש".
למורה :אפשר להחליט על ארוחת בוקר משותפת ,מסיבת ממתקים ,לפי רצונך ואופי
הכיתה .כדאי לקבוע מראש מה יביא כל תלמיד.
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סיכום שנה | מפגש 3

מבנה המפגש
 פעילות פרידה לסיום שנה שמתייחסת לקושי ולהישג.
 פעילות רפלקציה וסיכום להעצמה אישית.
 מסיבת סיום שנה.

"שלום לכולם ,מה שלומכם היום? קצת מרגש שהגענו כבר לסיום השנה בתכנית א.י.ל ושזהו
המפגש האחרון שלנו .בואו נסדר את הכיתה במעגל כפי שעשינו במפגש שעבר".
למורה :לצורך הפעילות הבאה הכיני מראש:
א .שתי סלסלות :האחת שמכילה אגוזים לפחות כמספר הילדים בכיתה (רצוי אגוז שלם עם
קליפתו הקשה) ,ואחת שמכילה חטיפי "אגוזי" או תמרים.
ב .מפצח אגוזים.

"במפגש הקודם דיברנו קצת על השנה הבאה בהקשר למטרות שהצבתם לעצמכם .אני
רוצה עכשיו שנסתכל שוב אל העתיד ,וגם על העבר .במרכז המעגל שלנו מונחות שתי סלסלות,
באחת אגוזים שמסמלים קושי ,תסכול או בעיה שחוויתם השנה ושקשורים בתפקוד שלכם.
בסלסלה השניה חטיפי 'אגוזי'/תמרים שמסמלים הצלחה ,הישג או חווית סיפוק שחוויתם
במהלך השנה .כל אחד מכם ייגש בתורו ויבחר אגוז אחד וחטיף אגוזי אחד וישתף בבחירה שלו".
למורה :יש לאפשר לכל אחד ואחת מתלמידי הכיתה לשתף בקושי ובהישג שחווה .חשוב
להרחיב את ההתייחסות להצלחה או להישג ולכן המורה תוסיף לכל תלמיד משהו חיובי שהיא
שמה לב אליו במהלך מפגשי א.י.ל או שיעורים אחרים ,שמתקשר לתפקוד התלמיד/ה בבית
הספר .ניתן לאפשר גם לאחרים בקבוצה להתייחס להצלחות ,הישגים ,רגעים מתוקים שהם שמו
לב אליהם לגבי אותו חבר בקבוצה ששיתף.

"כעת כל תלמיד יפצח את האגוז שלו כסמל לכך שגם אם הוא עדיין מתמודד עם אתגר או יש
בעיה ,הרי שבסופו של דבר הוא יצליח לפצח גם את הקושי/האתגר הזה".
למורה :לפנייך  2אפשרויות לפעילות הקשורה בכרטיסיות שבהמשך ,לבחירתך בהתאם
להכרותך עם הכיתה .המשפטים בטבלה מטה מתאימים לשתי האפשרויות.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
128

אפשרות :1
למורה :פזרי כרטיסיות שהכנת מראש באמצע המעגל .הכרטיסיות יהיו בשני צבעים
שונים :צבע אחד שבו יכתבו משפטים שמתייחסים לעצמם וצבע אחר שבו ייכתבו משפטים
שמתייחסים לאחר.

"כל אחת ואחד מכם יבחר שני משפטים שהוא רוצה להשלים ,משפט אחד שהוא מעוניין
להשלים עבור עצמו ומשפט אחר שיכול להשלים עבור זה שיושב/ת לימינו ,ואז נשתף אחד את
השניה במה שבחרנו".
אפשרות :2
למורה :כתבי על הכרטיסים מספרים בין  12-1והצטיידי בקוביות .יש יותר מ12-
משפטים ,לכן בחרי  12מתוכם או כתבי מספר על הכרטיסיה יותר מפעם אחת.

"כל משתתף יטיל בתורו את הקוביות ויבחר כרטיסיה עם המספר שיצא לו בקוביות ,פעם
מהכרטיסיות שמתייחסות לעצמי ופעם מהכרטיסיות שמתייחסות לאחר ויתייחס אליהם
בהתאם לכתוב".
משפטים שקשורים באחר

משפטים שקשורים בעצמי

"דבר אחד שלמדתי ממך במפגשי א.י.ל"..

"דבר אחד שלמדתי על עצמי במפגשי א.י.ל"....

"אני אוהב אצלך".....

"אני אוהב בעצמי"...

"נפגעתי ממך כש"...

"הייתי רוצה לשנות".....

"רציתי לבקש סליחה"...

"דבר אחד שאני לוקח איתי ממפגשי א.י.ל"....

"רצית לומר תודה"...

"אני גאה ש".....

"שמתי לב שהתקדמת ב"...

"שמתי לב שהתקדמתי ב"...

" הצלחת לשנות".....

"הצלחתי לשנות"...

"משהו שאני מעריך אצלך"...

"משהו שאני מעריך/כה אצל עצמי"...

"הייתי רוצה להיעזר בך"...

"הייתי רוצה שיעזרו לי ב"....

"הייתי רוצה לאחל לך"...

"הייתי רוצה לאחל לעצמי"...

"שמחתי להכיר אותך יותר כי"...

"שמחתי שהיו מפגשי א.י.ל כי".....

"חוויה מיוחדת שהיתה לנו"...

"חוויה שאני אזכור".....

"אני לא אשכח איך את/אתה"...

" אני לא אשכח איך אני"....

"היה לי נעים להכיר אותך כי"...

"היה לי נעים"...
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"אני חושבת שכל אחד מכם לקח הרבה דברים מהמפגשים של א.י.ל ,מעבר לכלים ששמנו
ב'ארגז הכלים' במפגש הקודם .ניתן היה לראות עכשיו כמה קיבלתם אחד מהשני וכמה למדתם
על עצמכם ,וחשוב לי לציין שגם אני למדתי עליכם דברים חדשים".
למורה :בחרי וכתבי מראש משפט אחד עבור כל תלמיד והעניקי לו את המשפט הזה
בסיום המפגש.
למורה :לאחר סיום הפעילות אפשר לחגוג את הסיום עם ארוחת הבוקר או ממתקים.
למורה :יש לשלוח את המכתב להורים המתייחס לסיום התוכנית בשנה זו (מצורף כנספח
מס' )3
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נספחים לנושא  – 5סיכום שנה
נספח מס'  :1דף "עץ הקופים"
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נספח מס'  :2כרטיסיות לפעילות "ארגז כלים"

שיתוף חברים
בקשיים/תסכולים/מחשבות

שיתוף הורים/משפחה בקשיים/
תסכולים /מחשבות

יכולת לכבד אחרים ששונים ממני

יכולת לשמור על פרטיות /סודיות של
אחרים

יכולת הבחנה בין למידה ,מצב רוח,
ויחסים

הגברת המודעות לקשר וההשפעה בין
למידה ,מצב רוח ויחסים

הצבת מטרות ותתי מטרות

קבלת אחריות על המטרות שלי

קבלת אחריות על ההצלחות והכשלונות
שלי

שימוש במכוונות עצמית :הצבת מטרה,
קביעת השיטות שיובילו למטרה ,ופידבק
עצמי (בדיקה עצמית)

שימוש בכרטיס ניווט לצורך סידור
ילקוט

שימוש בכרטיס ניווט לצורך סידור
מחברת/קלסר

סידור סביבת הלמידה בבית

סידור סביבת הלמידה בכיתה

שיפור יכולת ניהול זמן

שימוש בכרטיס ניווט לניהול לו"ז שבועי
(מערכת שעות שבועית)

מודעות עצמית למבזבזי הזמן שלי

שימוש בכרטיס ניווט לניהול לו"ז יומי
(מערכת שעות יומית)

שיפור המודעות להשפעה של סדר וארגון
על הלמידה ,הרגשות והיחסים עם
אחרים

שימוש בכרטיס ניווט למעקב אחר
שלבים בהכנה למבחן

מודעות לרגשות שמלווים אותי

יכולת לזהות מעגלי אירוע -רגש-
התנהגות

יכולת לזהות את עוצמת הרגש שלי

הרגעה עצמית באמצעות דיבור פנימי

פעילות עצמית להרגעה

היעזרות באחר לשם הרגעה עצמית

הסחה עצמית באמצעות צפייה
בטלוויזיה

הסחה עצמית באמצעות הקשבה
למוסיקה

הסחה עצמית באמצעות פעילות גופנית

הסחה עצמית באמצעות קריאה

הסחה עצמית באמצעות יצירה
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נספח מס'  :3מכתב להורים

תאריך______________ :

סיכום שנה
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בכיתתנו ,עסקנו בשבועות האחרונים בסיכום השנה.
סיכמו את תהליך השגת המטרות שהתלמידים הציבו לעצמם ,עסקנו בחזרה על המיומנויות
שנרכשו במהלך השנה ,וכיצד ניתן יהיה ליישם מיומנויות אלו בעתיד .בהמשך ,התלמידים סיכמו
את השנה בהקשר לקושי והישג ,והתקיימה פעילות של רפלקציה על החוויות מהשנה החולפת
במפגשי א.י.ל.
שנה זו התמקדה ב:
.1
.2
.3
.4

הבנת הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח וליחסים הבינאישיים.
פיתוח מיומנות של הצבת מטרות ('מכוונות עצמית').
חיזוק ותרגול אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן בכיתה ובבית.
עבודה על מיומנות של ויסות רגשי.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה במהלך השנה,

בברכת חופשה מהנה,
מחנכת הכיתה.
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תהליך הערכה ואיתור
חלק ב'
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תהליך הערכה ואיתור תלמידים בתכנית א.י.ל – מחוון למורה
עם תחילת תכנית א.י.ל במסגרת כיתתית בכיתה ז' ,החל להתבצע איסוף מידע על התחום
הלימודי ,המשפחתי והרגשי/חברתי ועל רמת התפקוד של כל תלמיד בהתאם למחוונים
והשאלונים המצורפים בחלק א' של פרק האיתור וההערכה .בהתבסס על מידע זה ,במחצית
השנייה של השנה יש לבצע איתור של התלמידים המתאימים למסגרת הקבוצתית ( 5-8תלמידים
בקבוצה) ושייקחו חלק בתכנית א.י.ל בכיתות ח' וט' .רצוי למלא פעם נוספת את המידע בתחום
הלימודי ,המשפחתי והרגשי/חברתי ולבחון האם חל שיפור בתפקוד התלמיד ,החמרה או ללא
שינוי.
תחום לימודי


האם התלמיד מקבל עזרה לימודית אינדיווידואלית/קבוצתית בביה"ס ,או מחוץ לשעות
ביה"ס.



האם עבר אבחון מסוג כלשהו ,אם כן -איזה אבחון ,מתי ומה תוצאותיו.



האם הוגדר כבעל לקויות למידה/הפרעת קשב וריכוז.



הישגים לימודיים במקצועות השונים (פערים).



רמת המוטיבציה הלימודית.



תפקוד תלמידאי (מגיע לביה"ס ,מכין ש"ב ,נכנס לשיעורים ,נכנס בזמן לשיעורים,
התנהגות בזמן השיעורים וכו')* .יש לצרף גליונות ציונים של התלמידים.

תחום משפחתי


האם לביה"ס יש קשר יציב וקבוע עם ההורים/הדמויות המשמעותיות של התלמיד.



מה מידת שיתוף הפעולה של ההורים עם בית הספר ושל בית הספר עם ההורים.



האם ההורים מגיעים בקביעות לימי/אספות הורים בבית הספר.



מה ידוע על הקשר בין התלמיד והוריו.



האם ידועים פרטים מיוחדים על המשפחה המשפיעים על תפקודה בימי שיגרה.

תחום רגשי/חברתי


איכות/תדירות האינטראקציות של התלמיד עם בני גילו.



האם ידוע על קשיים התנהגותיים מחוץ לשעות ביה"ס.



האם מקבל עזרה ותמיכה בתחום הרגשי.



מידת האקטיביות והיוזמה של התלמיד בבקשת עזרה ותמיכה מהצוות.



עד כמה מודע לקשייו.
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קבלת סמכות מבוגר.



האם עובד בשעות שלאחר ביה"ס.



חוגים מיוחדים/כישרונות.

בנוסף ,יש לבח ון את רמת התפקוד של כל תלמיד דרך התייחסות לקטגוריות הבאות .יש לתת את
הדעת במקרים בהם יש הנמכות בתפקודים ספציפיים בתוך הקטגוריות השונות ובמקרים בהם
הקטגוריות מונמכות באופן יחסי לאחרות.

סדר ,התארגנות וניהול זמן
-

האם התלמיד מתקשה לארגן באופן תקין את הכתיבה בדף (בתוך שורה ,שוליים ,רווח)?

-

האם התלמיד מתקשה להעתיק מהלוח (אם כן ,מדוע)?

-

האם התלמיד מתקשה בעמידה במטלות בזמן מוגדר (בשיעור ,במבחן ובהכתבה)?

-

האם התלמיד מתקשה להתארגן לשיעור (הוצאת חפצים מהתיק וארגונם)?

-

האם התלמיד מאחר לשיעורים?

ויסות רגשי
-

האם התלמיד מתקשה להביע רגשות בצורה ברורה (קשה לדעת מתי הוא שמח ,עצוב,
כועס)?

-

האם התלמיד מגיב באופן לא פרופורציונאלי לציונים ,מבחנים ,יחסים עם חברים?

-

האם התלמיד משנה מצבי רוח ללא סיבה הנראית לעין?

-

האם התלמיד מתקשה בהבעת רגשות באופן מילולי /לא מילולי?

תפקוד תלמידאי
-

האם התלמיד מתקשה בהכנת שיעורי בית

-

האם התלמיד נעדר משיעורים לעיתים קרובות

-

האם התלמיד בעל מוטיבציה מועטה ללימודים

-

האם התלמיד ממעט בהשתתפות פעילה בכיתה

-

האם התלמיד מתקשה לסגל לעצמו דרכים יעילות ללמידה

תפקוד רגשי/חברתי
-

האם התלמיד מתקשה להגיב בצורה מתאימה ומסתגלת למצבי קושי ותסכול (בכי,
תוקפנות וכו')?

-

האם התלמיד לא מקשיב לדברי הזולת?
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-

האם התלמיד בעל דימוי עצמי נמוך?

-

האם התלמיד דחוי על ידי הילדים ?

-

האם התלמיד מתבודד?

-

האם התלמיד מציק לילדים ?

-

האם התלמיד מכה ילדים ?

-

האם התלמיד מתקשה ליצור קשר עם מבוגרים ?

-

האם התלמיד מתקשה ליצור קשר עם ילדים ?

-

האם התלמיד מתקשה לפתור בעיות בכוחות עצמו?

-

האם התלמיד מתקשה להיעזר בילדים אחרים או במבוגרים?

התנהגות
-

האם התלמיד מתקשה להתמיד בהקשבה במהלך השיעור?

-

האם התלמיד מתקשה לשמור על כללי התנהגות מקובלים?

-

האם התלמיד מפריע (אם כן ,ציינ/י איך)?

-

האם התלמיד נראה מנותק במהלך השיעור?

-

האם התלמיד מוסח בקלות על ידי גירויים סביבתיים?

-

אם התלמיד עסוק בעניינים אחרים (אילו)?

-

האם התלמיד בעל תנועתיות יתר -תיפוף באצבעות ,נדנוד רגליים ,ישיבה לא שקטה על
הכיסא?

-

האם התלמיד מתפרץ לדברי אחרים?

-

האם התלמיד מתקשה להמתין לתורו?

-

האם התלמיד מתקשה בפעילויות הדורשות ישיבה ממושכת (נטייה לקום שלא בזמן)?

-

האם התלמיד מרבה לדבר בזמן שיעור?

מתוך המידע ,הנתונים והכלים ,יש להחליט על מידת התאמתו של התלמיד על סמך התאמה
לאחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב -עם או בלי אבחון פורמאלי.
תלמידים המראים תפקוד נמוך מהמצופה מרמת הידע והמיומנות הנדרשות על פי
כיתתם.
תלמידים המגלים פער בין מידת ההשקעה שלהם בלמידה להישגיהם.
תלמידים לגביהם עולה צורך במענה ייחודי המותאם לצרכיהם בחטיבת הביניים.
תלמידים אשר אותרו במבדק עמי"ת של תכנית אל"ה ובמבדקים נוספים.
תלמידים שעולה לגביהם שאלה לגבי הגורם המשפיע על תפקודם באחד או יותר

מהתחומים השונים :רגשי ,לימודי ,חברתי ,התנהגותי ,תפקודים ניהוליים.
 .7תלמידים בעלי מוטיבציה לשינוי ולתהליך.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
137

 .8תלמידים בעלי קשיים בתפקודים ניהוליים :התארגנות ,תכנון ,איתחול ,ניהול זמן.
 .9בעלי חולשה בכישורים בינאישיים שמקורם בלקות הלמידה או/ו הפרעת הקשב.
 .10הסכמת ההורים להשתתפות ילדם בקבוצה ונכונות לשיתוף פעולה מצדם (הגעה
לפגישות).
הקריטריונים הבאים יהוו שיקול לאי התאמה של התלמיד לתכנית:
 .1בעיות התנהגות.
 .2לקות למידה כמשנית או כתוצאה מהפרעה רגשית או נפשית.
 .3בעיות ביקור סדיר.
 .4קשיים חברתיים כמקור ראשוני ולא כמשני ללקות למידה.

טופס מיפוי כיתתי לתלמידים המועמדים לעבודה קבוצתית בתכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
בכיתות ח'-ט'

שנת לימודים__________ תאריך___________ שם ביה"ס____________
כיתה__________ שם המחנך/ת_____________
שם
התלמיד

מאיזו
כיתה
הגיע?
קטנה/
גדולה

מצב
משפחתי

מצב כלכלי
בבית

(נשואים,
גרושים,
פרודים)

(נמוך ,בינוני,
גבוה)

תאור
מצב
התנהגו
תי

האם קיים
אבחון
נוירולוגי/
דידקטי/
פסיכולוגי/
פסיכודידיקטי
 /אחר

קשיים
לימודיים

הערות
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פרוטוקול קבוצתי
כיתות ח'-ט'
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פרוטוקול קבוצתי
שנה א'
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מפגש מס'  1עם הורי התלמיד
הסבר פסיכו-חינוכי וקביעת חוזה העבודה

תקציר נושא :מטרת הפגישה היא גיוס התלמיד והוריו לתכנית א.י.ל .הפגישה מתקיימת עם כל תלמיד והוריו ,בנפרד .תחילה ,יש
לבצע הצגה עצמית ולהציג את תכנית ההתערבות .בהמשך ,תיוחד השיחה למתן הסבר פסיכו-חינוכי אודות לקויות למידה
והפרעות קשב ,תוך מיקוד בפרופיל הייחודי של התלמיד מבחינת לקויות הלמידה ו/או הקשב וגורמי ההגנה והחוסן הייחודיים לו.
יש לעודד דיון שמטרתו למפות את ההשלכות של פרופיל זה על תהליכי הלמידה של התלמיד ,על היבטים רגשיים (מצב רוח) ועל
היבטים חברתיים (קשרים עם אחרים) .יושם דגש על התחומים הרלוונטיים לכל תלמיד ולכל משפחה .בחלק האחרון של הפגישה,
יינתן הסבר לתלמיד/ה ולמשפחה אודות גורמי החוסן וההגנה וייקבע חוזה העבודה עם המשפחה (תוך שימת דגש על תפקיד
ההורים בתכנית).
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והורים.
מטרות:
 .1הצגה עצמית של המורה ותכנית ההתערבות.
 .2מתן .Psycho-education
 .3הצגת העקרונות עליהם מבוססת התכנית.
 .4העמקת המוטיבציה של הנער/ה והשגת מחויבות לתכנית.
 .5דיון בתפקיד ההורים בתהליך.
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הסבר פסיכו-חינוכי וקביעת חוזה העבודה | מפגש 1

מבנה המפגש
הצגת תכנית ההתערבות.
מתן הסבר פסיכו-חינוכי.
היבט חברתי רגשי.
הצגת העקרונות עליהם מבוססת התכנית.
דיון בפרופיל הייחודי של התלמיד/ה (גורמי הגנה וחוסן לצד פרופיל לקות
הלמידה ו/או הפרעת הקשב).
דיון בהשלכות הפרופיל הייחודי של התלמיד/ה על התפקוד הלימודי ,הרגשי
והחברתי.
העמקת המוטיבציה של התלמיד/ה והוריו והשגת מחויבות לתכנית.
דיון בתפקיד ההורים בתהליך.

למורה :טרם המפגש יש לשלוח להורים את מכתב הפתיחה על תכנית א.י.ל ואת מכתב
ההסבר על המפגש הפסיכו-חינוכי (מצורף כנספח מס' .)1
למורה :יש להציג את התכנית בפני הנער והוריו :

"היום אנו נפגשים כדי לדון בהשתתפותכם בתכנית אני יכול להצליח  -א.י.ל .אני אסביר לכם
על התכנית ובמה זה כרוך מבחינתכם .אציג את הנושאים עליהם נעבוד בפגישות".
"מטרת הפגישות שלנו ,וכל התהליך שנעבור ,היא לעבוד ביחד על תחומים שונים שכיום אנחנו
יודעים שהם חשובים מאוד להתקדמות ולהצלחה בחיים .ככל שתשלוט טוב יותר במיומנויות
הללו שנלמד ונתרגל ,כך אמור להיות לך קל יותר ,גם כיום וגם בעתיד .אנחנו מקווים שיהיה קל
יותר עם התחום הלימודי ,החברים והמשפחה וגם עם מצב הרוח שלך.
אנו נפגש במשך השנה אחת לשבוע כקבוצה עם עוד תלמידים שבתכנית".
למורה :יש להקנות  - Psycho-educationהסבר פסיכו-חינוכי על לקות הלמידה והקשב
ו/או הסיכון לבעיות אלו בהקשר של הנער/ה :
"חשוב לי לשמוע מה את יודעים על לקויות למידה וקשב" .יש לאפשר להורים ולתלמיד לשתף.

"אסביר בכמה מילים :לקויות למידה זה מצב בו למרות שהיכולת השכלית של התלמיד טובה
ואף יכולה להיות גבוהה מהממוצע ולמרות שלעיתים התלמיד לומד באופן מסודר ומשקיע ,הוא
לא מצליח להגיע לשליטה באחת מהמיומנויות כמו :קריאה ,הבנת הנקרא ,כתיבה ,הבעה בכתב,
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חשבון או אנגלית ,כפי שמצופה לרמת גילו וליכולת השכלית שלו .מכיוון שהוא לא מגיע
לשליטה מלאה במיומנויות בסיס ,הקושי ישפיע על תחומים אחרים וייתכן כי לקות הלמידה
תבוא לידי ביטוי במקצועות שונים ובסיטואציות שונות .הפרעת קשב לעומת זאת ,כוללת קשיים
כגון פעלתנות יתר ,אימפולסיביות ,קושי להתרכז לאורך זמן ממושך ,נטייה למוסחות ,קשיי
התארגנות וחולמנות וגם היא משפיעה לעיתים על התחום הלימודי ,חברתי ורגשי.
אנו יודעים שלקויות למידה והפרעות קשב הן שתי הפרעות נפרדות ,אך הן באות לעיתים
קרובות מאוד יחד .כמו כן ,ידוע ונחקר כי הבסיס ללקות למידה וקשב הוא לעיתים קרובות גנטי
ועלול ללוות את הילד לאורך חייו .עם זאת ,כיום אנו יודעים שניתן לרכוש מיומנויות שונות אשר
משפרות את התפקוד של הילד וכי הוא יוכל בעזרת מיומנויות אלו וקבלת תמיכה מתאימה
מהמשפחה ,מביה"ס ומאחרים בסביבתו ,להצליח מאוד ,למרות הקשיים הללו .תכנית א.י.ל
חושפת את התלמידים למיומנויות אלו".
למורה :יש להקנות הסבר על ההיבט הרגשי-חברתי:

"לפעמים יש ללקות הלמידה ו/או הקשב ,השלכות גם על התפקוד בתחום הרגשי והחברתי.
לפעמים אנחנו מרגישים שבגלל שקשה לנו בתחום לימודי ,אנחנו פחות טובים באופן כללי,
אנחנו מרגישים תסכול ,כאב או אכזבה או נוטים להאשים את עצמנו .לפעמים אנחנו מתקשים
ליזום קשר עם אחרים או לשמור על קשרים לאורך זמן .לפעמים אנחנו מתקשים לשלוט בכעס
שלנו ומתפרצים .זה כמובן יוצר מצב לא נעים שבו בנוסף לקושי הלימודי ,מתעוררים קשיים
בתחומים אחרים .יש קשר בין התחומים .בתכנית א.י.ל נלמד יחד שיטות שונות כדי להתמודד
טוב יותר עם כל אחד מהתחומים הללו .אולי המצב עכשיו נראה מסובך וקשה אבל המצב לא
חייב להיות כך וגם אם כרגע המצב קרוב לכך ,בהחלט אפשר לשנות זאת .אנחנו יודעים כי רבים
מהילדים עם לקויות למידה וקשב ו/או בעלי הסיכון לבעיות אלו מתפתחים להיות מבוגרים
מצליחים ומאושרים בחייהם".
"אנשים רבים מדברם כיום בפתיחות על לקויות הלמידה והפרעות הקשב שלהם.
חיפוש מהיר בגוגל מעלה עשרות רבות של שמות מפורסמים ,לדוגמא:
 מייקל פלפס – שחיין אולימפי ששבר שיאים מבחינת מס' המדליות בהן זכה


מייקל ג'ורדון – שחקן כדורסל שהצליח בצורה יוצאת דופן בליגת NBA

 וופי גולדברג ,טום קרוז – שחקני קולנוע ידועים
 סטיבן ספילברג – אחד מיוצרי הקולנוע המצליחים והידועים בעולם
 אלברט אינשטיין – יוצר תורת היחסות היה עם לקות למידה .בילדותו נכשל
במתמטיקה וסולק מהתיכון
 אלי יצפאן ויהודה לוי – שחקנים מפורסמים
 אברי גלעד – איש טלוויזיה מצליח
 חיים כהן – שף ,כוכב התכנית מסטר שף
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כולם מדברים על הפרעת קשב ו/או לקויות למידה שונות.
גם בסביבה הקרובה של כל אחד מאתנו ,אפשר למצוא הורה ,אח ,מדריך ,חבר שיספר באופן
פתוח על הדרכים בהן הוא מצליח להתמודד עם לקויות הלמידה ו/או הפרעת הקשב שלו וכיצד
הוא מצליח להגיע להישגים טובים בחייו ,למרות קשיים אלו"
למורה :יש להסביר מהם גורמי החוסן המנבאים להצלחה:

"בשנים האחרונות החל להתפתח מחקר שעקב במשך  20שנה אחר ילדים שאובחנו עם לקויות
למידה וקשב ובחן מהם המאפיינים שמנבאים הצלחה בהמשך החיים ,בהיותם מבוגרים.
המאפיינים שנמצאו הם:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מודעות עצמית  -היכולת להכיר את עצמי ,לדעת במה אני חזק ובמה אני חלש .היכולת
להכיר את לקויות הלמידה ולדעת על אילו תחומים בחיים הן משפיעות ועל אילו אינן
משפיעות.
יוזמה ועמדה פעילה  -המידה בה הילד מעורב בחיי החברה בביה"ס ובקהילה.
המעורבות וההשתתפות באירועים ותהליכים חברתיים תורמת לתחושה של שליטה
בחיים וכי ביכולתי להשפיע ולהוביל שינויים בחיי.
התמדה  -היכולת להמשיך ולחתור למטרה גם כאשר נתקלים בקשיים ובתסכול ,ומצד
שני היכולת להתגמש ולשנות אסטרטגיה כאשר חשים תקועים.
הצבת מטרות  -היכולת להציב לעצמי מטרות לטווח הארוך ,הבינוני והקצר .היכולת
להגדיר את המטרות באופן ברור וריאלי ולשנות אותן בהתאם לסביבה ולשינויים.
התמודדות רגשית  -היכולת להתמודד עם תסכול ולחץ ,להרגיע את עצמי ולשמור על
חשיבה חיובית ואופטימיות.
מערכות תמיכה  -היכולת להיעזר במשפחה בחברים ובמורים ,להסביר להם למה אני
זקוק ולהצליח להעביר זאת כך שיבינו ויספקו את הפתרון הנדרש (סנגור עצמי).
תקשורת וקשרים חברתיים  -היכולת לנהל תקשורת בין אישית יעילה ולהיות בקשר
עם חברים ובני משפחה.
חשיבה חיובית  -התעמקות ב"מה עובד" במקום ב"מה לא עובד".

חשוב לציין" :גורמים אלו נמצאו כמשפיעים יותר ממאפיינים אחרים כגון  IQאו מעמד סוציו
אקונומי על הצלחה בחיים .על גורמים אלו ניתן להשפיע ולכן תוכנית א.י.ל מתמקדת
בפיתוחם".

למורה :חשוב בשלב זה לשתף ולשמוע את ההורים" :האם אתם מתחברים לגורמי
הצלחה אלו? האם נראה לכם כי ניתן לשפר אותם? האם אתם חושבים שאצל בנכם/בתכם
גורמים אלו חזקים וטובים? אילו מהם?" יש לאפשר להורים לשתף.
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למורה :יש להציג את העקרונות עליהם מבוססת התכנית:

"הרעיון של תכנית א.י.ל מבוסס על משולש א.י.ל אשר מציג את הקשר בין למידה ,מצב הרוח
ויחסים בינאישיים .כלומר ,כאשר יש קושי בלמידה ,לעיתים קושי זה עלול להשפיע על מצב
הרוח ובהמשך על קשרים עם חברים ,בני משפחה ,מורים וכו' .הקשר בין התחומים הוא הדדי
כך שהתפקוד בכל תחום ,משפיע על התפקוד ביתר התחומים .כאשר התפקוד בתחום אחד חזק
וטוב ,ניתן להעצים כח זה ולקדם את התפקוד גם ביתר התחומים .למשל אם התלמיד יודע
להסביר באופן יעיל ונעים את צרכיו ,יש סיכוי טוב שהמורים בביה"ס ילכו לקראתו ויעניקו לו
את תנאי הלמידה המתאימים לו ,תפקודו הלימודי ישתפר ומצב הרוח שלו עשוי אף הוא להיות
טוב יותר .לכן במסגרת התכנית נלמד ונתרגל מיומנויות בנושאים שונים שקשורים לשלושת
הקודקודים :למידה ,מצב רוח ויחסים בינאישיים .נתמקד בגורמי הגנה וחוסן ונחזק את מעגלים
הקסמים החיובי שבין  3התחומים הללו".
למורה :יש להציג את מטרות התכנית:

"התכנית מתמקדת באותם גורמים שלפני כן תוארו ,שנמצאו כקשורים במידה רבה יותר
להצלחה עתידית של בני נוער בכלל ואלו עם לקויות למידה וקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו,
בפרט.
התכנית מכוונות בראשונה לנער/ה  -אנחנו מקווים כי בעזרת התכנית תכיר את עצמך טוב יותר
(תדע במה אתה חזק ,במה פחות ואיך אתה יכול להתמודד עם הקושי) ,תדע יותר טוב כיצד
להתארגן ביעילות ואיך לנווט כאשר יש עומס ,תדע כיצד לגייס תמיכה מאחרים ,תצליח לפתור
טוב יותר בעיות עם חברים ומשפחה ותתפקד טוב יותר בביה"ס.
התכנית מכוונת גם להורים  -אנחנו מקווים כי בעזרת התכנית ההורים ידעו טוב יותר כיצד ניתן
לקדם את בנם/בתם ,לתמוך בו ,יתמודדו טוב יותר עם קשיים בבית ,ידעו כיצד לגייס את ביה"ס
ויחושו טוב יותר כהורים.
התכנית מכוונת גם לביה"ס  -אנו מקווים כי בעזרת התכנית ,אנו הצוות החינוכי ,נוכל לדעת
למה אנו זקוקים בכדי לסייע לתלמיד ולהוריו מבחינה לימודית ,רגשית וחברתית.
התכנית פותחה מתוך הידע כי רק שיתוף פעולה מלא בין הנער/ה ,הוריו ,ביה"ס וגורמים
טיפוליים מחוץ לביה"ס ,יביא לתוצאות של הצלחה והתקדמות.
למורה :יש לדון בפרופיל הייחודי של התלמיד/ה (גורמי הגנה וחוסן לצד פרופיל
לקות הלמידה ו/או הפרעת הקשב) :על סמך ההכרות עם הנער/ה מפתחים שיחה על הקשיים
ועל נקודות החוזק ,כפי שבאים לידי ביטוי בבית הספר .יש להתחיל ולפרט על תחומי החוזק
וכן במידת האפשר ,להסביר כיצד זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום.
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"ראינו כי אתה טוב מאוד בקריאה ,מה שבא לידי ביטוי בקריאה מהירה ומדוייקת ,חשוב להבין
שהקריאה משמשת אותך לתחומים אחרים כמו הבנת הנקרא ובכלל במקצועות השונים .האם
אתה מבין את החשיבות של יכולת זו? באילו עוד סיטואציות אתה מרגיש שאתה משתמש
בחוזקות שלך?"
ניתן פה להתאים את החוזקות והקשיים בהתאם לנער/ה למשל :יכולת חברתית טובה ,יכולת
לקבל את האחר ,יכולת ליצור אוירה טובה במחציתו ,לעזור לחבר ,קריאה טובה ,יכולת כתיבה
יצירתית ועוד.
ולצד הדברים הטובים ,יש גם קשיים ב"...
למורה :יש לדבר על לקות הלמידה הספציפית ולחבר את הקשיים לחיי היום יום,
ולבסוף אפשר לתת ,במידה וקיים ,פתרון ,או התאמה שיכולה לסייע לו .לדוגמא:

"קשה לך להתרכז להרבה זמן ואתה מתעייף במהירות .ברור לי שהקושי הזה לא תלוי בך תמיד
ולכן קשה לך להיות מרוכז במשך שיעור שלם ,כמו שקורה לך בשיעורים השונים בבי"ס ואז
אתה מרגיש צורך לצאת מהכיתה ,לעמוד ,לדבר עם חבר וכו' .אבל אם נבין ונכיר את הקושי
מראש ,נוכל לקבוע מראש עם המורה שבמצב כזה תוכל לבקש מהמורה לקום ולהתמתח ,לשתות
מים ,ללחוץ כדור לחיץ .זאת בכדי שתוכל להתרענן ולחזור ללמוד".
למורה:יש לדון בהשלכות הפרופיל הייחודי של התלמיד/ה על התפקוד הלימודי ,הרגשי
והחברתי:

"שוחחנו כעת על הלקות למידה שלך ועל החוזקות שלך ,כפי שגם הקושי וגם החוזקות באים
לידי ביטוי בלמידה ,חשוב להבין שהם באים לידי ביטוי גם בתחום החברתי והרגשי .כיצד
לדעתכם לקות למידה/הפרעת הקשב באה לידי ביטוי בחלק החברתי? בחלק הרגשי?"
למורה :חשוב להתאים את השיח למצבו וללקות של התלמיד ,למשל:

"הפרעת הקשב גורמת לעיתים לקושי להאזין לחבר או להיות מרוכז בסרט או משחק ,קורה
לך? כמו כן ,קשיי הקשב מובילים לעיתים לאימפולסיביות ותגובות מהירות כשאנחנו כועסים
או עצבניים .האם קרה לך?"
למורה :יש להעצים את המוטיבציה של הנער/ה ולחתור להשגת מחויבות לטיפול:

"התחומים עליהם נעבוד כוללים כאמור מודעות עצמית ,מכוונות עצמית ,קביעת סדרי עדיפויות,
קביעת מטרות לטווח קצר וארוך ,וויסות רגשי ,סנגור עצמי ,אסטרטגיות התארגנות,
אסטרטגיות למידה יעילות ,התאמות במבחנים ויחסים בין אישיים .אנחנו נעבוד על כל
הנושאים שהזכרתי ,ובמידת הצורך נעמיק בנושאים הזקוקים להרחבה ,בהחלטה משותפת,
מתוך אמונה כי לך כבוגר יש אחריות על ההחלטות והבחירות".
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למורה :המסר בשיחה הוא כי מערכת היחסים בתכנית מושתתת על שיתוף הפעולה בין
המורה לתלמיד ולהוריו וכי כולם עובדים יחד לקידום ולהצלחת הנער/ה .התקווה היא שהשיחה
תעזור לנער/ה ולהוריו להיות יותר מכווננים לתהליך ומעורבים בו באופן פעיל ,וכן ויגביר את
שיתוף הפעולה והמוטיבציה של הנער/ה ושל הוריו.
למורה :יש לקיים דיון על תפקיד ההורים בתוכנית:

"מה נדרש מכם ההורים (שותפות ומחויבות לתהליך) :במסגרת התכנית יתקיימו במהלך
שנה"ל  3או  4פגישות אתכם ההורים ,הפגישה הנוכחית ,פגישה/פגישות עדכון בימי ההורים
במהלך השנה ,ופגישת סיכום בסוף השנה .לאחר כל נושא שילמד במסגרת התכנית ,יישלח
אליכם מכתב בו יתוארו הכלים שהנער/ה למד/ה וכן טיפים חשובים כיצד ניתן לתרגל ולתמוך
בתהליך רכישת המיומנויות האלו במסגרת הבית .בנוסף יש לרשותכם אתר אינטרנט בו מופיע
מידע על התכנית ,מידע על לקויות למידה וקשב והפנייה לאתרים רלוונטיים .אתם כמובן
מוזמנים להיות איתי בקשר שוטף ,לעדכן ,להתייעץ ולחשוב יחד על כל בעיה כמו גם לשתף
בהצלחות ושמחות".
המורה פונה לנער/ה" :מהניסיון שלנו אנחנו יודעים כי המשפחה שלך בכלל ,וההורים במיוחד,
חשובים ביותר ותורמים מאוד להצלחת התהליך .לכן ההורים שלך הם חלק בלתי נפרד ממה
שנעשה יחד .כאמור במהלך השנה אפגוש את ההורים ,הפעם הראשונה היא היום ,בנוסף
במהלך ימי ההורים אעדכן על התקדמותך בקבוצה ולקראת סוף השנה נקיים פגישת סיכום.
הפגישות עם ההורים מתמקדות בחיזוק הקשר התומך בין ההורים לבינך ובין כולכם לבין
ביה"ס .בפגישות אלו כמובן שגם אתה תהיה נוכח .איך אתה מרגיש בנוגע לכך?"
למורה :חשוב להעביר להורים את התחושה של "שותפים" ,אלה שממשיכים את
התהליך בבית ,אך גם יכולים להיעזר במורה ובדמויות משמעותיות נוספות בתוך בית הספר.

"אני אפגש עם בנך/בתך .אתה ,כהורה ,נמצא איתו/ה כל הזמן ,כך שהדרך בה אתה רואה את
הדברים חשובה .אני רוצה שתשתף אותי איך אתה רואה בנך/בתך מתפקד/ת ,ובכל דבר שתשים
לב אליו ונראה לך חשוב".
*הערה :המורה אומר למשפחה כי תינתן להם כתובת לאתר אינטרנט המכיל מידע רלוונטי אודות
תכנית א.י.ל ואודות לקויות למידה וקשב .בנוסף ,המורה מציין כי לאחר כל נושא שילמד
בקבוצה ,יישלח להורים מכתב הכולל הסבר של הנושא והמיומנויות אליהן נחשף הנער/ה
במסגרת התכנית וכן הכוונה להורים כיצד ניתן לתרגל מיומנויות אלו במסגרת הבית.
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נספחים למפגש מס'  – 1הסבר פסיכו-חינוכי וקביעת חוזה
העבודה
נספח מס'  :1מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :פתיחה
להורי התלמידים שלום רב,
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) היא תכנית התערבות שמטרתה קידום הצלחה לימודית ורגשית
של תלמידים עם לקויות למידה ו/או קשב או בסיכון לבעיות אלו .התכנית פועלת בגנים ,בבתי
ספר יסודיים ובחטיבות ביניים והינה מבוססת מחקר.
לקויות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים
משמעותיים ברכישת יכולת הקשבה ,דיבור ,קריאה ,כתיבה והמשגה ו/או יכולות מתמטיות,
ובשימוש (תואם גיל) בהן .הפרעות אלה הן פנימיות ומניחים שהן נובעות מליקוי במערכת העצבים
המרכזית .לקויות למידה יכולות להתגלות בכל שלב בחיים .על אף שהן יכולות להתקיים לצד
תנאים מגבילים נוספים (דוגמת פגיעה חושית ,הפרעות רגשיות או סביבתיות) הן אינן תוצאה
ישירה של תנאים אלו.
הספרות המחקרית והידע הפרקטי שנצבר מצביעים על כמה גורמי הגנה היכולים להעלות את
סיכויים של בני נוער עם לקות למידה להתפתח בצורה תקינה ולמצוא את מקומם בחברה
כבוגרים מצליחים .גורמים אלו כוללים תמיכה – מהמשפחה ומבית הספר ,קשר בטוח עם
המורים ,ומערך עמדות והתנהגויות אישיות וביניהן מודעות עצמית ,התמדה ,יכולת להציב
מטרות ויכולת לחפש תמיכה באופן פעיל .כיוון שלקות למידה משפיעה על תחומי חיים רבים ,על
תהליך האבחון כמו גם על הטיפול לערב צוות רב־תחומי של אנשי מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה,
הרפואה והחינוך.
כאמור ,מטרת תכנית א.י.ל היא לקדם התפתחות לימודית ,רגשית וחברתית תקינה של בני נוער
עם לקויות למידה ו/או קשב או בסיכון לבעיות אלו .זאת על ידי הכשרה ייעודית לצוות החינוכי
בביה"ס בכדי שיסייע לתלמידים ברכישת מיומנויות שונות שתאפשרנה לו להתמודד באופן יעיל
יותר עם קשיים שונים .מדובר על מיומנויות בתחום התפקודים הניהוליים ,בתחום החברתי,
בתחום הרגשי ובתחום הלימודי.
אנו רואים בכם ,בני המשפחה ,חלק חשוב ומשמעותי בתהליך התקדמותם של בני הנוער .לכן,
אחת לחודש בממוצע יישלח אליכם מכתב ובו יוצג הנושא אשר נלמד בתכנית כמו גם אסטרטגיות
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שהוקנו בנושא זה וטיפים ליישום בבית .חשוב שתציבו יחד עם ילדכם מטרות ותאפשרו לו לבחור
אילו מיומנויות ואסטרטגיות שלמד בבית הספר תיישמו יחד בבית.
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם בהגעה למפגשים בבית הספר ,בהתעניינות בתכני התכנית וביישום
ותרגול המיומנויות בבית על מנת שאלו תופנמנה באופן משמעותי ועל מנת שהתהליך יהיה מוצלח
יותר.
בנוסף ,אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר:
https://www.ldadhd-parents-info.idc.ac.il/
אתר זה נבנה עבורכם ,ההורים ,כדי לסייע ולהעניק לכם כלים בהתמודדות היומיומית עם ילדכם.
באתר זה תוכלו למצוא מידע תאורטי ומעשי בתחומים שונים מתוך תכנית א.י.ל ,על מנת שתוכלו
ליישם ולהעמיק את הפנמתם גם בבית .סיוע לילדכם בתרגול המיומנויות שילמדו בבית הספר
יעזרו בהטמעתם ויהפכו לחלק מכלול המיומנויות שברשותם.
בברכה,
מחנכת הכיתה:

מנהלת בית הספר:
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תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :הסבר פסיכו־חינוכי
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית א.י.ל (אני יכול
להצליח).
שם הנושא :הסבר פסיכוחינוכי
רקע:
לכל נער ונערה חוזקות משלו (תחומים בהם הוא טוב) דוגמת עזרה למשפחה ולזולת ,זיכרון טוב,
יכולת קריאה טובה ,רגישות לסביבה וחברותיות .לכל אדם ולכל נער יש גם קשיים משלו .אצל
נערים עם לקויות למידה הקשיים לרוב קשורים ללקות ,למשל קשיים בקריאה ,קשיים בריכוז,
קשיים בחשיבה מספרית ועוד .חשוב להיות מודעים לקשיים אלו ,שכן הם מובילים לעתים גם
לקשיים חברתיים ורגשיים.
משתתפי תכנית א.י.ל זוכים ליחס אישי ,ולאורו ברצוננו לקיים עמכם ,ההורים ,פגישה ,בנוכחות
ילדכם והמחנכת .לקראת המפגש נבקש שתנסו להבין יחד עם ילדכם מה הן החוזקות שלו? במה
הוא טוב? לאחר זיהוי החוזקות חשוב שתדברו עם ילדכם על קשייו – מה מפריע לו? האם
החלקים הלימודיים נפגעים בשל הלקות עמה מתמודד? או אולי החלקים החברתיים? זיהוי
החוזקות כמו גם זיהוי הקשיים יסייע בהתמודדות עמם .נסו להבין מהו מוקד הקושי שמעסיק
את ילדכם .שימו לב שאין המדובר בהכרח במה שנראה או שמרגיש לכם כקושי שלו.
חשוב שהשיח על החוזקות והקשיים יגיע ממקום של שותפות ושל הסכמה ,שילדכם ירגיש שאתם
יוצאים יחד עמו למסע משותף שייתן לו כלים להתמודד טוב יותר עם הלקות .ברגע שילדכם יבין
מה הן החוזקות ומה הם הקשיים שלו ,הוא ידע יותר במדויק לאילו כלים הוא זקוק כדי
להשתפר.
אנו מזמינים אתכם לשיחה אישית בנושא לקויות למידה וקשב וכן הכרות והתמודדות עם
הלקויות איתן מתמודד ילדכם ,הקשיים והחוזקות שלו .השיחה תתקיים ביום___ בתאריך ___
בשעה___
נשמח לשיתוף פעולה מכם תוך יישום המיומנויות בבית,

מנהלת בית הספר
מחנכת הכיתה:
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נושא מספר 1

בניית החוזה הקבוצתי

תקציר נושא :במפגש זה יוצגו מטרות הקבוצה ,תוך חיבור אישי של המשתתפים למטרות אלו .בהמשך,
ידונו התנאים לצורך קיום הקבוצה ויבנה חוזה קבוצתי.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 1-2 :מפגשים.
מטרות:
 .1הצגת מטרות העל והחיבור האישי.
 .2הסבר על מבנה הפגישות.
 .3הגדרה ותיאום ציפיות ברמה הקבוצתית.
 .4בניית חוזה קבוצתי.
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ב ניית החוזה הקבוצתי
מבנה המפגש
הסבר מטרת הקבוצה וחיבור אישי למטרות.
הסבר מבנה הפגישה.
תיאום ציפיות ברמה הקבוצתית.
בניית חוזה קבוצתי וחתימה עליו.
משולש א.י.ל.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :ראשית יש להציג באופן כללי את מטרות הקבוצה .בהמשך ,יש להזמין את
המשתתפים להתייחס באופן אישי למטרה המוצגת:

"כפי שדיברנו במפגש האישי עם ההורים ,לאורך השנה ניפגש אחת לשבוע למפגש קבוצתי.
במסגרת המפגשים האלו של תכנית א.י.ל ,נדבר על נושאים שונים ,נכיר את החוזקות והכוחות
של כל אחד מאתנו וגם את החולשות והקשיים ,נלמד מיומנויות שונות שיעזרו לנו להכיר יותר
טוב את עצמנו ובעזרתן להתמודד בצורה טובה יותר עם הלימודים.
לפני שנתחיל להתייחס לנושאים השונים ,חשוב שנברר איך כל אחד מכם מרגיש להיות חלק
מהקבוצה הזאת".
יש להשתמש בנספח מס' .1

"שכל אחד יבחר תמונה /כרטיסיית רגש שמייצגת את מה שהוא מרגיש ביחס לכניסה לקבוצה
ולנושאים והמטרות שצוינו".
כל משתתף יסביר את בחירתו בסבב.
למורה :בתום הסבב יש לערוך איסוף של כל החוויות

"הקבוצה/הנושא/המטרות יכולים לעורר הרבה רגשות :תקווה ,ייאוש ,פחד ,צפייה ,עומס וכו'.
בכל אחד מכם הנושא יכול לעורר רגש אחר ,אולם גם בתוך כל אחד מאתנו יכולים להתעורר
מספר רגשות שונים ,כך שאפשר לחוש מחד התרגשות וצפייה ומאידך חשש ,לחץ וכו'".
למורה :יש להציג את מבנה המפגשים
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"לאחר שבחנו איך אנו חשים עם הכניסה לקבוצה ומטרותיה ,אפרט כיצד יראו הפגישות
מעכשיו ועד סוף השנה .את המפגשים שלנו נתחיל בכל פעם בסבב ,בו נברר איך עבר השבוע
מהפגישה האחרונה ,והאם הרגשתם בשבוע האחרון שאתם מתמודדים יותר ,משתמשים בכלים
שהתנסנו בהם ומצליחים לוותר פחות? ההתמודדות יכולה להיות גם בדברים קטנים ,בבית או
בבית הספר ,עם המשפחה ,עם חברים או עם המורים .בהמשך המפגש נתייחס ונלמד מיומנויות
שונות כמו היכולת שלי להכיר את החוזקות והקשיים שלי ,להציב מטרות אישיות ,לקבל
החלטות טוב יותר ולהתנהל עם חברים/מורים/הורים בצורה יעילה וטובה יותר.
היום מאחר וזהו המפגש הראשון ,נעשה סבב קצת שונה .כל משתתף בתורו ישתף בחוויה
נעימה/מעצימה/מפתיעה שהייתה לו בבית הספר מתחילת השנה".
למורה  :יש לערוך פעילות לתיאום ציפיות ובניית חוזה קבוצתי –
יושבים במעגל כשבאמצע מונח פח או מיכל אליו ניתן לזרוק דפים.
ניתן להניח במרכז קערה עם דבר מתיקה ,וכל משתתף ייקח לפני/אחרי שישתף.
בסוף הסבב רצוי להתייחס לנאמר ולחוויות שעלו .משתתף שיתקשה לעלות חוויה כזו ,יסייע לו
המחנך מתוך היכרותו את התלמיד.
"כעת אחלק לכם דף ואבקש שתחלקו אותו לארבעה חלקים שווים (יוצרים  4פתקים נפרדים
מהדף) .בכל חלק תרשמו דבר אחד שהייתם רוצים שיהיה בקבוצה .איך הייתם רוצים שיתנהגו,

שידברו ,שיתייחסו אחד לשני בקבוצה .מה חשוב לכם שיהיה כאן ,מה יאפשר לכם להרגיש
בט וחים בקבוצה ולדבר על נושאים שונים? כל אחד יכתוב לעצמו ארבעה דברים שונים על כל
חלק של הדף.
לאחר שסיימו את המטלה חוזרים לפעילות של כל הקבוצה ולישיבה במעגל.

"כעת אבקש מכם להסתכל על ארבעת הדברים שכתבתם ולבחור מתוכם את הדבר שפחות חשוב
לכם ביחס לשאר הדברים שכתבתם .את הפתק הנבחר זרקו לפח" .כך ממשיכים עוד פעמיים עד
אשר לכל אחד מהמשתתפים נשאר פתק אחד .על הפתק האחרון עושים דיון בקבוצה – "מדוע
בחרת להישאר דווקא עם הפתק הזה? במה התנאי הזה משמעותי עבורך?"
למורה :הפתקים יהוו את הבסיס לכתיבת החוזה הקבוצתי עם הילדים .החוזה משמש
מסגרת המגדירה את עבודת הקבוצה ויוצרת תחושה של בטחון ,סדר וארגון.
נקודות שחשוב להתייחס אליהן בחוזה (מתוך :מיומנות הנחייה לקבוצות :מדריך למנחה ,מאת :מינה אורט ומיקי זילברמן):
מיקום המפגש ,יום ,זמן תחילת המפגש וסיומו ,תדירות המפגשים.
מחויבות להגיע לכל המפגשים ובזמן ,תוך הדגשת החשיבות והמשמעות של כל משתתף
בקבוצה .במידה ויודעים מראש שלא יגיעו או יאחרו לפגישה חשוב ליידע חבר בקבוצה
או את המורה.
שמירת פרטיות :כל הנאמר בקבוצה נשאר בחדר .אין להעביר דברים שנאמרו במעגל
הקבוצתי מחוצה לו ,לאנשים שאינם משתתפים בקבוצה .שמירת פרטיות זו ,נועדה
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לאפשר ביטוי חופשי אמיתי ומלא בלי לחשוש שהפרטיות תפגע .כך יוכלו המשתתפים
לחוש אמון ובטחון.
להתייחס לתכנים שהעלו משתתפי הקבוצה בפעילות ולהכניסם לחוזה הקבוצתי.

"הפתקים והדברים שאמרתם יגדירו את החוזה הקבוצתי שלנו ואת מה שאנו מצפים שיהיה
בינינו לאורך המפגשים".
למורה :את הכללים יש לכתוב על דף/בריסטול ולהחתים את כל המשתתפים ,כולל ה-
.CM
למורה :הרציונאל המנחה של תכנית א.י.ל הוא למידה מתוך הקשר :לקשרי הגומלין
שיש לתלמיד עם סביבתו ,מוריו ,חבריו ומשפחתו השפעה ניכרת על הרווחה הנפשית ,ההישגים
והתפקודים הלימודיים .בחלק הבא יש לבסס בקרב המשתתפים את ההבנה מהם קשרי הגומלין
המרכזיים שמתווים את למידתם דרך הצגת משולש א.י.ל .יש להסביר כל קודקוד בנפרד ואת
מהות הקשרים ביניהם כבסיס שמנחה את מפגשי א.י.ל.

"המפגשים של תכנית א.י.ל מתבססים על ההנחה שהתפקוד ,ההישגים וההצלחה שלכם
נובעים מתוך הקשר בין מצב הרוח שלכם ,הלמידה ומערכות היחסים/הקשרים שלכם עם
אחרים .קשר זה מומחש דרך משולש א.י.ל –

כל קודקוד מייצג תחום אחד ולאורך המפגשים נבחן ונבין כיצד התחומים השונים משפיעים זה
על זה .אסביר כל קודקוד במשולש:
למידה :הכוונה לכל מה שקשור לתפקוד לימודי ותלמידאות – המידה בה אני קשוב במפגש,
מבין את החומר ,מצליח במבחן ,משתתף כשאני רוצה להשתתף ,מסודר ומאורגן ,מכין מפגשי
בית ועוד.
מצב רוח :איך אני מרגיש במצבים שונים  -שמח ,עצוב ,מתוסכל ,מתלהב ,כועס ,נהנה ועוד.
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קשרים עם אחרים :מערכות יחסים עם אחרים .למשל בני המשפחה שלי (אמא ,אבא ,אחים,
סבים ,בני דודים וכו'); החברים שלי; תלמידים בכיתה/בשכבה/בחט"ב שאני פחות מכיר;
המורים שלי; השכנים שלי וכל מי שאני מכיר.
"כיצד לדעתכם הקודקודים קשורים זה לזה?" לאפשר לתלמידים ולענות ולבדוק עד כמה הם
זוכרים את המושגים ואת הקשר מהפרוטוקול הכיתתי.

"כל צלע במשולש יכולה להשפיע על הצלע השנייה והשלישית .כלומר יש יחסי גומלין בין
הקודקודים וכל קודקוד גם משפיע וגם מושפע מהשניים האחרים – למידה מושפעת ויכולה
להשפיע על קשרים עם אחרים ועל מצב הרוח; מצב הרוח מושפע ויכול להשפיע על הקשרים עם
אחרים ועל הלמידה וגם קשרים עם אחרים מושפעים ויכולים להשפיע על הלמידה ועל מצב
הרוח.
לדוגמא ,אם אני יושבת במפגש ליד חבר/ה שאני כועס/ת עליה ,קרוב לוודאי שזה ישפיע על מצב
הרוח שלי .המחשבות שלי יהיו עסוקות בכעס ,מצב הרוח שלי לא יהיה טוב ,אני אתכנס בתוך
עצמי וזה יקשה עליי להשתתף ולהתרכז במפגש ואז גם לא אצליח ללמוד את נושאי המפגש.
איזה קודקוד בדוגמא זו השפיע על הקודקודים אחרים? האם ניתן לשנות את ההשפעה? תתארו
לי את יחסי הגומלין של המשולש לאחר שאפתור את הריב עם החבר/ה ויהיה לי נעים לשבת
איתו/ה במפגש?"
"למי יש דוגמא נוספת שממחישה את הקשר בין הקודקודים? כל דוגמא צריכה להתחיל
מקודקוד אחד וממנו תתארו את ההשפעה על שני הקודקודים הנוספים".
למורה :רצוי לערוך סבב בין המשתתפים בו כל אחד ייתן דוגמא מחייו הממחישה את
הקשרים בין קודקודי המשולש.

"לסיכום ,גורמים רבים ומגוונים משפיעים על הלמידה שלכם ,על מצב הרוח שלכם ועל
הקשרים שלכם עם אחרים .לאורך הנושאים השונים במפגשי א.י.ל כל אחד ילמד להכיר את
הקודקודים האישיים שלו ומה מאפשר לו הצלחה .נלמד מגוון שיטות ומיומנויות שמהן תוכלו
לבחור מה הכי מתאים לכם ומה מסייע לכם להיטיב את הקשר בין הקודקודים .נלמד
אסטרטגיות לשיפור הלמידה ,טכניקות לויסות מצב הרוח ודרכים לשיפור היחסים הבין-
אישיים שלנו".

למורה :לאחר סיום העברת המודולה בניית החוזה הקבוצתי לקבוצתך יש למלא דיווח
בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b3L6gLVV2KDtJvD
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נספחים לנושא  – 1בניית חוזה קבוצתי
נספח מס'  :1איך אני מרגיש להיות חלק מקבוצה?

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
156

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
157

שמח

חושש

מתוסכל

מביך

גאווה

סקרן

דואג

בושה

בלבול

ציפייה

תקווה

מהוסס

משועמם

אכזבה

מתרגש

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
158

נושא מספר 2

מודעות עצמית בתחום
הלימודי

תקציר נושא :נושא זה הוא מודעות עצמית .תחילה ,המורה יסביר מהי מודעות עצמית תוך הדגשת חשיבות הבנת
נקודות החוזק לצד נקודות החולשה .לצורך העניין ,המורה ייעזר בשאלונים המופיעים בנספחים  1ו.2-
נוכחים :קבוצת התלמידים.

משך נושא 2-4 :מפגשים.

מטרות :
 .1הסבר על מודעות עצמית וחשיבותה בתחום הלימודי.

 .2העלאת רמת המודעות העצמית לכוחות ולקשיים.
 .3פיתוח ההבנה לגבי השפעת לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו של הנער/ה על חייו.
 .4ללמוד לא להכליל את לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו על הדימוי העצמי הכללי.
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מודעות עצמית בתחום הלימודי
מבנה המפגש
הסבר על מטרת הנושא – העלאת המודעות העצמית בתחום הלימודי.
ברור קצר לשלום התלמידים.
עבודה עם השאלונים ודיון לגבי תחומי החוזק והחולשה.
פגישות אישיות בנושא המודעות העצמית.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.
למורה :יש להסביר מהי מודעות עצמית

"מודעות עצמית היא היכולת להכיר את עצמי ,לדעת במה אני חזק ובמה קשה לי .להבין מה
עוזר לי ואיך אני מתמודד כשקשה לי.
יש כמה חלקים למודעות העצמית .בשלב הראשון חשוב להכיר ולהבין מה קשה לי.
השלב הבא של המודעות הוא היכולת לזהות את הקושי ב"זמן אמת" כלומר תוך כדי ביצוע.
השלב הסופי הוא היכולת לדעת מראש מתי ובאילו מצבים יש סיכוי גבוה שהקושי הזה יבוא
לידי ביטוי.
כמו שחשוב להבין ולדעת במה קשה ,חשוב לא פחות להבין ולדעת במה את/ה מצליח .כלומר:
במה אני חזק ,כיצד אני מזהה חוזק "בזמן אמת" וכיצד אני יכול לדעת מתי יש סיכוי גבוה לכך
שאצליח .חשוב מאוד לזהות את הכוחות ,בגלל שכאשר מופיע קושי ,עוזר מאוד לחשוב איך ניתן
לפתור אותו בעזרת הכוחות .אנו נעבוד על כך יחד .כדי לפתח מודעות עצמית נעבוד על כל אחד
מהשלבים האלו".
"כעת ,אבקש מכם לשתף בחוויה של תחושת סיפוק או הצלחה מהשבוע האחרון שחווה בבית,
בבית הספר ,עם חבר ,בתנועת נוער ,בחוג ,עם מורה או הורה"...
"לאיזה מקודקודי משולש א.י.ל תחושת הסיפוק/חווית ההצלחה קשורה? איך זה השפיע על
הקודקודים הנוספים?"
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למורה :יש לערוך סבב ולעודד את כלל המשתתפים לדבר .ניתן לסייע לילדים למצוא
נקודות חוזק (הגעתי בזמן ,התמודדתי עם החומר למבחן ,הכנתי לחבר הפתעה ליום ההולדת
וכו').

"כעת אחלק שאלון לכל אחד ולאחר שתסיימו להשיב על השאלון נעבוד עליו ביחד".
למורה :יש לחלק לתלמידים את שאלון מודעות עצמית לכוחות ולחולשות (מצורף כנספח
מס'  )1ושאלון מודעות עצמית (מצורך כנספח מס'  )2ולהסביר להם איך למלא אותם .לאחר מכן,
להציג בפניהם את הקלסרים האישיים שלהם ,עליו מצוינים שמותיהם.

"הנה הקלסרים שלכם (מציגים לכל תלמיד את הקלסר עליו מצוין שמו/ה) בו נתייק את כל
המשימות עליהן נעבוד במהלך הפגישות .הקלסר הוא רק שלך ,וכשנגיע לפגישת הסיכום נוכל
לעבור עליו ולראות מה עשינו ואיך התקדמנו ...וכשנסיים – תוכל לקחת אותו אליך.
כעת אבקש מכל אחד מכם להוציא מתוך השאלון חמישה דברים שסימנתם כנקודת החוזק
שלכם ,דברים שאתם מרגישים טובים בהם ,שאתם מרגישים מצליחים וגאים בהם .כל תחום
חוזק תרשמו על גבי כרטיסיה נפרדת (ניתן לחלק דפי  A4ולבקשם לגזור מהדף  5כרטיסיות).
לאחר מכן ,התחלקו לזוגות וספרו אחד לשני על תחומי החוזק שכתבתם".

דיון :בתום הפעילות בזוגות ,עוברים לדיון קבוצתי

 איך הרגשתי כשחיפשתי את הדברים שאני מצליח בהם?
 איך הרגשתי כשהתבקשתי לספר לחבר שלידי על הדברים האלה?
 איך היה להקשיב לחוויות של החבר?
 האם למדתי על עצמי משהו חדש ,האם למדתי על החבר משהו חדש?
למורה :לפני השלב הבא מניחים בריסטול על השולחן עם צבעים /טושים /עיתונים ישנים
ומבקשים מהילדים לחזור על החוזקות שלהם בפורום הקבוצה ובנוסף לייצג את החוזקה על
הבריסטול (לכתוב ,לצייר ,כתם צבע /תמונות גזרי עיתון וכו') .המורה או הילדים בקבוצה יוסיפו
תחומי חוזק נוספים עבור אותו הילד שמציג את החוזקה.
את הבריסטול השלם אפשר לשמור כדי שיהווה תזכורת למוקדי הכוח הקבוצתיים והאישיים.
למורה:בתום הסבב ,מסכמים את תחומי החוזק ומשם מתקדמים להתייחסות על
הקשיים והחולשות:

"איך הייתה ההרגשה להתייחס למוקדי הכוח שלי? איך החוויה לשמוע מהחברים/מהמורה
שלי דברים טובים עלי? מתי אני יכול להשתמש בכוחות שספרתי עליהם? מה יפריע לי
להשתמש בהם?"
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"עד כה התייחסנו למוקדי הכוח ,הדברים שאתם מרגישים מצליחים וחזקים בהם .בחלק הזה
ננסה להבין מהן חוויות הקושי ,התחומים שאתם חושבים שמעכבים או מאיטים את
ההתקדמות או את תחושת ההצלחה שלכם .בהמשך ,ננסה לראות איך אנחנו מצליחים להיעזר
בכוחות ובחוזקות בכדי להתמודד עם הקשיים שתעלו .נחזור לשאלון שמילאתם בחלק הקודם,
הפעם אבקש מכם להוציא מתוך השאלון חמישה דברים שאתם מרגשים שהם מחלישים אתכם
או מקשים עליכם .את הדברים תכתבו על גבי כרטיסיות בדומה לכתיבת החוזקות.
דיון :לאחר שמסיימים עושים דיון קצר לגבי חוויית העיסוק בקשיים.

"האם היה קל/קשה/אותו הדבר ,לדלות את החלקים בהם אני מתקשה ביחס לחלקים בהם אני
מרגיש חזק? איך הרגשתי? איזה מחשבות עברו לי בראש כשכתבתי את הקשיים שלי?"
למורה :בחלק הבא ,עושים חיבור בין הקשיים למוקדי הכוח ,תוך שימוש בכרטיסיות.
כל ילד בתורו מציג כרטיסיה בה כתב חולשה /קושי ובנוסף מניח אחד מכרטיסי החוזק שלו שיכול
היה לסייע להתגבר או להתמודד עם הקושי .בהמשך ,הילדים בקבוצה יוסיפו חוזקות משלהם
להתמודדות עם אותו קושי.

"בחלק זה של המפגשים עסקנו במודעות עצמית שהיא היכולת להכיר את עצמי ,לדעת במה אני
חזק ובמה קשה לי .להבין מה עוזר לי ואיך אני מתמודד כשקשה לי .האם אתם מרגישים
שתוכלו להשתמש בעתיד וליישם את מה שעשינו במפגשים האחרונים? כלומר האם ברגע
שיופיע קושי תוכלו להיעזר בכוחות שבכם בכדי לחשוב איך ניתן לפתור אותו?"
למורה :מטרת חלק זה בשיעור היא שהנערים/ות לא יכלילו את לקות הלמידה והקשב
ו/או הסיכון של בעיות אלו על הדימוי העצמי הכללי .כדי להמחיש פרספקטיבה זו ניתן להציג בפני
הנער/ה את הספר ZOOM :אשר נכתב על ידי אישטוואן באניאי ,או במידה וקיימים עזרים יש
להציג את המצגת הנמצאת בקישור הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=lhYblhdhQ1M
יש ללוות את הצפייה במצגת:
בשקופית הראשונה יש לשאול את הילדים מה הם רואים בתמונה ,בשקופית השנייה אפשר לברר
מה לדעתם נושא התמונה .לאחר הצגת שתי השקופיות הראשונות ובירור נושא התמונות יש
להמשיך בהצגת השקופיות עד הסוף .המטרה היא להראות למשתתפים כי לעיתים כששמים דגש
על חלק מסוים בתמונה ונותנים לו משקל גדול ,מתעלמים משאר הפרטים .כך ,התמונה השלמה
יכולה להיות אחרת לגמרי ממה שחשבנו בתחילה.
את מסר זה יש להקביל ללקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו :כאשר המוקד הוא
בלקות תוך התייחסות מועטה ,אם בכלל ,לשאר החלקים מפספסים את יתר הפרטים שבתמונה.
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למורה :לפניך אפשרות לפעילות :נותנים לכל נער/ה דף  A4ומבקשים שייצג את הקושי
המרכזי שלו על הדף (ציור ,צבע ,מילה ועוד) ,מתוך הקבלה לכרבולת במצגת ,ובהמשך להתחיל
תהליך של  ZOOM OUTולהוסיף לדף דברים נוספים שמאפיינים אותו (יכולות ,חוזקות ,הנאות,
תחביבים ועוד) .המטרה היא לאפשר לנער להסתכל באופן אינטגרטיבי על אישיותו ולא לצבוע את
כל אישיותו בצבע לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות אלו.

"לסיכום ,בנושא של מודעות עצמית עסקנו ביכולת שלנו להכיר את עצמנו וזיהינו ואת נקודות
החוזק שיש בנו לצד הקשיים שמאתגרים אותנו .כדי שנוכל להצליח במהלך השנה חשוב
שנשתמש בחוזקות שזיהינו בנו כדי להתמודד עם הקשיים והאתגרים ושנזכור שקושי/לקות
אינה המוקד העיקרי ועלינו להסתכל על "התמונה הגדולה" .אנו מכלול הכישורים והיכולות
שלנו".
למורה :יש לערוך פגישות אישיות עם התלמידים לצורך העלאת מודעות וחיזוק הקשר
עם המורה .בפגישה ניתן להתייחס למידע שעלה משאלוני המודעות עצמית ובהמשך להרחיב את
השיחה בהתאם לנושאים השונים שעלו מפי הנער/ה במפגשים הקבוצתיים בנושא המודעות
העצמית :הדברים החשובים לי ,תחומי עניין ,שאיפות לעתיד ,הצלחות שלי כמו גם קשיים,
סגנונות התמודדות ,אכזבות ,תסכול וכו'.

דוגמא לשיחה בנוגע לקשיים" :כתבת שאתה מרגיש לא מצליח ...מדוע אתה מרגיש כך? מתי
אתה מרגיש או הרגשת כך? אתה אומר שלא הולך לך ....בוא תן דוגמא –'למדתי ולמדתי למבחן
ובסוף קבלתי שישים' .בוא נחשוב ביחד  -מה קרה? מה לפי דעתך קרה במבחן שקבלת  ?60ספר
לי איך התכוננת? מה במבחן הלך לך בקלות? איפה נתקעת?"
במהלך השיחה יש לנתח ביחד עם הנער/ה את התנהלותו משלב הלמידה – שיכולה להיות לא
אפקטיבית  -לשלב המבחן ( -למשל ,הנער התקשה בארגון החומר .)...לאחר שמבינים מה גרם
לציון הנמוך ,שואלים האם זה קורה בעוד סיטואציות ,כלומר מחזקים את המודעות של הנער
לקושי ודרך כך להכללה .ניתן לומר לו "נראה שאתה זקוק ליותר זמן כדי ללמוד חומר ,אבל גם
ליותר זמן בבחינה .האם היית מודע לכך בזמן שלמדת? בוא נחשוב ביחד ,כאשר תלמד להבא ,איך
תארגן את הזמן לפני המבחן? איך תארגן אותו בזמן המבחן"? כלומר ,מנסים לעבוד איתו על איך
מזהים בזמן אמת שיש קושי.
בשלב האחרון יש להדגיש את נקודות החוזק " :בוא נחשוב על מצבים בהם למדת והצלחת .מה
עזר לך?" ניתן להיעזר בנקודות החוזק כפי שעלו מהשאלונים שמולאו ע"י הנער/ה.
במהלך השיחה חשוב לעשות הפרדה בין השלב של התכוננות למבחן (ארגון זמן ,איסוף חומר,
עיבוד ,שינון ,בדיקה האם זוכרים את החומר )...לבין השלב של ביצוע המבחן עצמו (הבנת
הוראות ,חלוקת הזמן ,רמת הריכוז ,מידת הלחץ ,יישום ההתאמות.)...

למורה :לאחר סיום העברת המודולה מודעות עצמית בתחום הלמידה לקבוצתך יש למלא
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נספחים לנושא  – 2מודעות עצמית
נספח מס'  :1שאלון מודעות עצמית לכוחות ולחולשות
תאריך ___________________

שם ____________________

קראו כל משפט ברשימה וסמנו :מה מידת ההסכמה שלכם למשפטים המופיעים בו ,האם מעטה,
בינונית או רבה.

תחום

על עצמי

לא
לא
מסכים מסכים נייטרלי
מסכים מסכים
מאוד
בכלל
רואה את עצמי כמצליח בבית
הספר
אני מבין את היכולות שלי
אני מבין את הקשיים הלימודיים
שלי
אני מרגיש טוב לגבי עצמי ולגבי
היכולות שלי
אני אחראי על מילוי המשימות
אני מבקש עזרה מהמורים
ומאחרים
אני שואל שאלות בשיעור
אני מכין את שיעורי הבית
אני מקשיב ומקבל עצות
מאחרים

כתיבה

אני מספיק לכתוב את מה
שהמורה מכתיבה
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במבחנים אני יודע את החומר
אבל לא מספיק לסיים את
המבחן במועד
אני מספיק להעתיק מהלוח
לאחרים קשה לקרוא את כתב
ידי
קשה לי לקרוא את כתב ידי
אני מרבה למחוק ולתקן בזמן
הכתיבה
יש לי (היו לי) שגיאות כתיב רבות
אני שוכח איך לכתוב מילה
אומרים לי שלא הרחבתי מספיק
ולא כתבתי את העיקר
לא
מסכים מסכים נייטרלי לא
מסכים מסכים
מאוד
בכלל
למרות שאני יודע את החומר,
קשה לי לנסח את תשובתי בכתב
קריאה

אני מספיק לקרוא את הכתוביות
בטלביזיה
אני נהנה לקרוא חוברות,
עיתונים ולפעמים ספרים
אני צריך לקרוא כמה פעמים על
מנת להבין את הכתוב
אני קורא מהר ביחס לחברי
בכתה
אני מבין טוב יותר כאשר
קוראים לי את הכתוב
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אני מדלג על מילים בשעת
הקריאה ,ולכן אני מתקשה
בהבנה
תהליך לימוד הקריאה היה לי
קשה
קשה לי לקרוא בספר התנ"ך
קשה לי ללמוד אנגלית
קשה (היה) לי ללמוד
ערבית/צרפתית
הבעה
בכתב

קל לי לחשוב על רעיונות לכתיבה
קל לי למצוא את המילים
המתאימות שאני כותב
אני כותב משפטים מלאים
ונכונים
אני כותב ומארגן פיסקה טוב
אני כותב ומארגן מאמר/סיפור
בצורה טובה

לא
מסכים מסכים נייטרלי לא
מסכים מסכים
מאוד
בכלל
היערכות
לפני מבחן

אני מאוד נלחץ לפני מבחן
לפני מבחן יש לי כאבי בטן/ראש
אני לומד היטב למבחן ,אך בזמן
המבחן אני שוכח את כל החומר
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אני עושה הרבה טעויות
במבחנים .למרות שאני יודע את
החומר
אני מדלג על שאלות במבחן
אני נזכר ללמוד ברגע האחרון
כשאני יושב ללמוד למבחן אני
נזכר שאני לא יודע על מה צריך
להתכונן
אני חושב שאני יודע איך ללמוד
למבחן
קשרים
ותמיכה

קל לי להתחבר עם חברים
חדשים
אין לי עם מי לדבר בכיתה
אני עובד/ת היטב עם נערים
אחרים
אני אוהב/ת את בית הספר
יש לי הרבה חברים/ות
בכיתתי/בשכבה
אני מרגיש/ה מחוץ לעניינים
בבית הספר
כשאני צריך/ה עזרה בבית הספר,
אין נערים שאני יכול/ה לפנות
אליהם
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נספח מס'  :2שאלון מודעות עצמית

שם____________________________ תאריך____________________________

מלא בבקשה את המשפטים הבאים ,השתדל לכתוב את מה שאתה מרגיש לגבי עצמך.
לדוגמא :אני מרגיש שמח כאשר __________________________________________
 .1כאשר נכשלתי בבחינה ,חשבתי ש ______________________________________
 .2הדבר שהכי חשוב לי הוא ____________________________________________
 .3החבר הטוב ביותר שלי הוא ____________ ואני מחבב אותו בגלל_______________
 .4הקושי ש לי הוא __________________________________________________
 .5אני מתמודד עם הקשיים שלי__________________________________________
 .6חבר טוב הוא ____________________________________________________
 .7אני אוהב _______________________________________________________
 .8החברים שלי ____________________________________________________
 .9מעניין אותי _____________________________________________________
 .10אני נפגע כאשר ___________________________________________________
 .11אני מבין את החברים שלי ____________________________________________
 .12אני מרגיש עצוב כאשר _____________________________________________
 .13כאשר אני נתקל בקושי אני ___________________________________________
 .14אני מאוכזב כאשר _________________________________________________
 .15כאשר הצלחתי במבחן ______________________________________________
 .16אני טוב במיוחד ב__________________________________________________
 .17הדברים שאני נהנה ________________________________________________
 .18אני מתוסכל מ____________________________________________________
 .19כאשר לא שיתפו אותי ______________________________________________
 .20מעניין אותי _____________________________________________________
 .21כשאהיה גדול ____________________________________________________
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נספח מס'  :3מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :מודעות עצמית.
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
שם הנושא :מודעות עצמית.
רקע:
בחודש האחרון עסקנו בנושא מודעות עצמית .התלמידים למדו להכיר את החוזקות האישיות
שלהם ולזהותן ,וכן למדו כיצד הם יכולים להיעזר בהן כדי להתמודד עם משימות ואתגרים
בלמידה –בכיתה ובבית .התייחסות מיוחדת ניתנה לרגשות התלמידים סביב נושא הלמידה.
נערך דיון בקבוצה בנושא זיהוי מוקדי הכוח וכן היה שיח לגבי התחומים שהתלמידים מרגישים
שמעכבים ומאיטים את תחושת ההצלחה שלהם.
התלמידים מילאו שאלונים במטרה ללמוד לזהות בצורה מדוייקת הקשיים והחוזקות שלהם.
בנוסף ניתנו לתלמידים כלים וטכניקות שונות להתמודדות עם הקשיים.
טיפים להורים ליישום האסטרטגיות בנושא מודעות עצמית:




מומלץ לשוחח עם ילדכם על החוזקות והקשיים שהעלה בקבוצה.
כאשר ילדכם נתקל בקושי הזכירו לו את הכוחות בעזרתם הוא יכול להתמודד עם הקושי.
הדגימו לו גם חוזקות וקשיים שלכם ,ההורים ,או של קרובים אחרים.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה
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נושא מספר 3

מהי הצלחה
ומכוונות עצמית

תקציר נושא :תחילה ,יש להציג את תכני הנושא (מהי הצלחה ,מכוונות עצמית – הצבת מטרות ולקיחת
אחריות) ולהסביר מהי מכוונות עצמית .בשלב הבא יש להתמקד בלימוד המיומנות ופיתוחה .יש לנהל את
הדיון סביב הנושא ולבחון מהם היעדים והמטרות לעומת המתרחש כעת ,מהן השאיפות של הנער/ה בתחום
הלימודי ואיך הוא/היא פועל/ת להשגתן .יש לסייע בבניית יעדים תוך כדי מתן ייעוץ לגבי האופן בו הם יושגו.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-4 :מפגשים.
מטרות:
 .1מהי הצלחה עבורי.
 .2הבנה מהי מכוונות עצמית.
 .3פיתוח היכולת לנתח בעיות ולהעלות פתרונות.
.4

הגדרת מערך התמיכה לו זקוק/ה הנער/ה.
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מהי הצלחה ומכוונות עצמית
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
דיון בנושא מהי הצלחה.
הסבר על מכוונות עצמית.
פיתוח היכולת לנתח בעיות ולהעלות פתרונות.
הגדרת מטרות אישיות.
הגדרת מערך התמיכה לו זקוק/ה הנער/ה.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

דיון" :מהי הצלחה עבורי?"

"בנושא הקודם עבדנו על המודעות העצמית לכוחות ולקשיים .דברנו על איך מזהים את הקשיים
והכוחות ,כיצד מנבאים אותם וכיצד ניתן לגייס את הכוחות בזמן אמת ,כאשר צריך לפתור
בעיות .היום נעבוד על איך מתמודדים עם הקשיים כשהם מופיעים ומה עושים .לפני שנבדוק
איך מתמודדים ננסה לברר מהי הצלחה עבור כל אחד מאתנו .לשם כך ,אבקש מכל אחד שיחשוב
בינו לבין עצמו איזו מחשבה או רגש מתעוררים בכם כשאתם חושבים על המילה הצלחה ,אילו
אנשים או דמויות עולים לכם בראש שאתם חושבים על הצלחה? מה מאפיין אותם? מה בך דומה
להם? אפשר לעצום עיניים ולנסות להתחבר למושג הצלחה .אתן לכם מספר דקות לחשוב על
כך".
למורה :יש לכוון את הנער/ה לחפש גם אנשים מהסביבה הקרובה – משפחה ,חברים,
בי"ס ,תנועת נוער וכו' ,ולא להתמקד רק ב"גיבורי תרבות" או סלבריטאים למיניהם .לאחר
שסיימו ,מציירים על הלוח שמש אסוציאציות שהמילה הצלחה כתובה באמצע ומבקשים
מהילדים לומר את המחשבות והרגשות שעלו להם בעת החשיבה על המושג .ניתן לערוך דיון על
הנושא .אם המחשבות הן על דברים גדולים מאד ניתן לשאול האם יש חוויה של הצלחה גם
בדברים יומיומיים קטנים יותר.
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חשוב להעביר את המסר כי אדם מצליח הוא אדם שער לכוחות ולקשיים שלו ובאמצעותם מסוגל
לכוון את עצמו למשימות שבהן הוא טוב .הוא יודע ממה להימנע ואיך להתנהל אל מול קשיים.
הוא יודע גם איך לנבא אם דברים לא ילכו כמו שהוא מצפה וגם יודע איך להסתייע באחרים.
איסוף הנושא יעשה באמצעות בירור מושג ההצלחה בהקשר לתכנית.

"מה יצור אצלכם תחושה של הצלחה בתכנית א.י.ל ובקבוצה הזאת ,ומה צריך לקרות בכדי
שתחוו שהצלחתם?"
למורה :יש להציג את המושג מכוונות עצמית.

"לאחר שתיארנו וחשבנו על מושג ההצלחה ומהן השאיפות שלכם בהקשר לקבוצה ולפן האישי,
ננסה להבין איך ניתן להשיגן .לשם כך נעבוד היום על מכוונות עצמית .מכוונות עצמית היא
הנכונות של האדם לקחת אחריות על המטרות האישיות שלו ,על ההצלחות וגם על הכישלונות.
נכונות זו מתפתחת עם השנים ומאפשרת לאדם להשיג את כוונותיו ,רצונותיו ושאיפותיו.
בתהליך הלמידה עם מכוונות עצמית ישנם שלושה שלבים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,

 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו.
בשלב הראשון ננסה לאתר את המטרות של כל אחד מכם  ,לאחר מכן נבחן את השיטות והדרכים
שיובלו להשיג מטרות אלו ,כאשר לאורך כל הדרך נשאל את עצמנו האם אנו מתקדמים לכיוון
המטרה שהצבנו ולאיזה סיוע נוסף אנו זקוקים (פידבק) .כדי להתנסות במיומנות זאת נבצע
תרגיל בו תתבקשו למלא שאלון על אופן הלמידה שלכם.
למורה :יש לבצע פעילות על מכוונות עצמית בלמידה (מתוך הספר :כישורי חיים :פיתוח
זהות אישית בקבוצות ילדים ומתבגרים .רוזמן ,פרנקל וזלצמן).

יש לחלק לתלמידים את שאלון סגנון למידה (מצורף כנספח מס' .)1כל נער/ה ימלא באופן
עצמאי את השאלון .לאחר שיסיימו למלא את השאלון ,יש לחלק לתלמידים את דף ניתוח המקרה
על דן (מצורף כנספח מס' .)2

"כעת ,לאחר שמילאתם בעצמכם את השאלון ננסה לנתח ביחד מקרה לדוגמא .תחילה כתבו את
ההשערות שלכם לסיבת הקושי בלימודים ,תוך התייחסות גם למקורות הכוח/החוזק של דן,
לאחר מכן הכינו רשימת הצעות להתמודדות יעילה יותר .העבודה היא קבוצתית".
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למורה :בסיום התהליך ,הקבוצה מציגה את מסקנותיה תוך יצירת תהליך של משוב בין
המורה לקבוצה .בניתוח יש להתייחס לסגנון הלמידה של דן שהוביל להישגים נמוכים ביחס
למידת ההשקעה.
דוגמא אפשרית לניתוח:


חוסר ריכוז -נובע מלמידה רציפה ללא מנוחה ,לומד במקום רועש.



מוסחות וחלומות בהקיץ  -לומד לבד ,מסתפק בקריאה בלבד.



משקיע מאמצים רבים לפתור בעיות  -לא נעזר במשאבים כמו אנשים או זמן (לומד
יום אחד שלם ולכן חש עומס רב).



מוטרד מתגובת האב  -החרדה מתגובת האב גורמת לו לחשוב על כך ומסיחה אותו
מהחומר הנלמד.

לאחר הדיון על הסיבות יש להתייחס לאפשרויות התמודדות לעיצוב דפוסי למידה חדשים:
לדוגמא :למידה במקום שקט (בחדר ,בספריה) ,ילמד לאחר מנוחה קצרה ,יפרוס למידה על יותר
ימים ,ילמד עם חבר ,סיכום החומר בכתב ,ינסה לדבר עם אביו על החשש מתגובותיו כלפי ציוניו.
למורה :יש ליישם הניתוח הקבוצתי לרמה האישית – כל נער/ה יעבור את התהליך באופן
אישי .כלומר ,יכתוב את הסיבות לקושי הלימודי ,לצד מקורות הכוח שלו .בשלב זה ללא הצעות
התמודדות .בסיום העבודה האישית כל נער/ה יציג את מחשבותיו .הקבוצה יכולה להגיב ,להוסיף
דברים ,לחדד זוויות נוספות עבור אותו הנער/ה.
בסיום הסבב יש לבקש מכל משתתף לכתוב לעצמו מטרות שיציב לעצמו בטבלת המטרות
האישית (מצורף כנספח מס'  .)3דוגמאות למטרות :להרגיש טוב יותר בבית הספר ,להגיע בזמן
לכיתה ,לעלות הקבצה ב ,..לריב פחות עם חברים ,להגיע להישגים טובים יותר ועוד).

"לאחר שבחרתם מטרות ,ננסה להבין אילו כישורים נדרשים בכדי להגיע למטרות".
למורה :יש לערוך פעילות קבוצתית סביב ניתוח המטרות .ניתן לבחור מטרה אחת
(השכיחה ביותר) וביחד עם הקבוצה לבדוק מהם הכישורים הנדרשים לה.
יש לתת חשיבות גם לכוחות שכבר קיימים בכל משתתף שיכולים לסייע בהשגת המטרה.
בחשיבה על הכישורים והדרכים להשגת המטרה יש להתייחס לשלוש הרמות:
א .המצב כיום (למשל קל לי להתרכז במקצועות רבי מלל אבל לא במתמטיקה).
ב .למה אני רוצה להגיע (ריכוז רב יותר גם במתמטיקה).
ג .איך אגיע לכך? (אעבוד עם חבר ,אלמד בפרקי זמן קצרים ,וכו').
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"לסיכום ,בנושא זה הגדרנו מהי הצלחה עבורינו מהי מוכוונות עצמית .הגדרנו ועבדנו על
המטרות שלנו ועל הדרכים להשיגן .בהמשך הפגישות נלמד מיומנויות שיסייעו לנו להתקדם
למטרות אלו ונבדוק בכל פעם איפה אנחנו נמצאים ביחס למטרה שהצבנו.
חשוב לציין שבפגישות הקודמות התייחסנו לחוזקות שבכל אחד מכם ,אשר גם הן חשובות
ליכולת שלכם להתקדם לעבר המטרות.
בנוסף ,מכוונות עצמית אינה מתייחסת רק לרמה הלימודית ,ניתן ליישם אותה גם בתחומי חיים
אחרים .באילו תחומים נוספים ניתן להשתמש במכוונות עצמית?"
דיון :לעודד את הקבוצה לשתף ולהעלות רעיונות במגוון התחומים (חברתי ,אישי,
תחביבים ,ספורט ,אומנות וכו').

"בכדי שתוכלו לתרגל את נושא המכוונות העצמית ,אבקש מכל אחד מכם לכתוב עד הפגישה
הבאה מטרה בתחום חיים נוסף מלבד הלמידה והדרכים להשיגה ,בצורה דומה לתהליך שעשינו
במפגשים האחרונים".
למורה :בסיום המפגשים ,יש לשלוח להורים את מכתב מהי הצלחה ומוכוונות עצמית
(מצורף כנספח מס' .)4

למורה :לאחר סיום העברת המודולה מהי הצלחה ומכוונות עצמית לקבוצתך יש למלא
דיווח בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a45Rrj9Wmpw9eV7
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נספחים לנושא  – 3מהי הצלחה ומכוונות עצמית
נספח מס'  :1שאלון סגנון למידה
מה הבעיה שמטרידה אותך בנושא הלימודים?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 .1כשאתה נתקל בבעיה בשיעורי בית אתה:
א .מחפש עזרה מאדם אחר.
ב .מתייאש מהר ומפסיק.
ג .מבצע את העבודה באופן שטחי.
ד .משקיע מאמצים רבים בגילוי הדרך
לפתרון.

 .8רצף זמן הלמידה:
א .אני לומד רצוף עד שאני מסיים את
השיעורים.
ב .אני מתכנן כמה זמן ללמוד כל נושא.
ג .אני עושה הפסקות רבות בזמן
הלמידה.

 .2איך אתה לומד את החומר למבחן?
א .מסכם את החומר בכתב.
ב .קורא את החומר כמה פעמים.
ג .רושם לעצמי ראשי פרקים של
החומר.
ד .לומד את החומר בעל פה.

 .9מידת הריכוז שלי:
א .אני מרוכז רוב הזמן.
ב .אני מרוכז מחצית מזמן הלמידה.
ג .אני תופס ת עצמי חולם בהיקץ כל
הזמן.

 .3מתי אתה לומד לקראת מבחן?
א .שבועיים ויותר לקראת מבחן.
ב .שבוע לפני המבחן.
ג .שלושה ימים לפני המבחן.
ד .יום לפני המבחן.
ה .לא לומד כלל.
 .4עם מי אתה לומד?
א .לבדי.
ב .עם חבר טוב.
ג .עם תלמיד שמתמצא בחומר.
ד .עם מישהו מהמשפחה.
ה .עם מורה פרטי.
 .5מתי במשך היום אתה לומד?
א .מייד בשובי מבית הספר.
ב .לאחר אכילה ומנוחה קצרה.
ג .בשעות הערב לאחר מנוחה ובילויי.
ד .בשעות הלילה או מוקדם בבוקר.

 .10איזה רמת ציונים תספק אותך?
א( 55 .ציון עובר)
ב60-70 .
ג70-80 .
ד80-90 .
ה90-100 .
 .11כמה זמן אתה מקדיש להכנת שיעורים
ביום?
א .כלום.
ב .פחות משעה.
ג .שעה עד שעתיים.
ד .שעתיים ויותר.
 .12כמה רצוי שתקדיש להכנת שיעורים?
א .כלום.
ב .פחות משעה.
ג .שעה עד שעתיים.
ד .שעתיים ויותר.
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 .6המקום שלרוב אתה לומד בו:
א .בחדרי
ב .בסלון או בפינה אחרת בבית.
ג .בספריה.
ד .אצל חבר.

 .13כשאתה חושש מציון שתקבל במבחן,
אתה חושב בעיקר על:
א .עצמי
ב .הורי :אמא  /אבא.
ג .סיכויי להמשל הלימודים.
ד .המורה.
ה .תלמידים מצליחים יותר.

 .7לכמה שקט אתה זקוק?
א .אני לומד במקום שקט.
ב .איני יכול ללמוד בלי מוסיקת רקע.
ג .אני לומד במקום שיש בו כל הזמן רעש
מבחוץ (מהרחוב ,מחדר אחר).
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נספח מס'  :2ניתוח מקרה-דן
מה הבעיה שמציקה לך בנושא הלימודים?
אני משקיע המון זמן בלימודים אבל הציונים שלי נשארים נמוכים מאד.
 .1כשאתה נתקל בבעיה בשיעורי בית אתה:
א .מחפש עזרה מאדם אחר.
ב .מתייאש מהר ומפסיק.
ג .מבצע את העבודה באופן שטחי.
ד .משקיע מאמצים רבים בגילוי הדרך
לפתרון.

 .8רצף זמן הלמידה:
א .אני לומד רצוף עד שאני מסיים את
השיעורים.
ב .אני מתכנן כמה זמן ללמוד כל נושא.
ג .אני עושה הפסקות רבות בזמן הלמידה.
 .9מידת הריכוז שלי:
א .אני מרוכז רוב הזמן.
ב .אני מרוכז מחצית מזמן הלמידה.
ג .אני תופס ת עצמי חולם בהיקץ כל הזמן.

 .2איך אתה לומד את החומר למבחן?
א .מסכם את החומר בכתב.
ב .קורא את החומר כמה פעמים.
ג .רושם לעצמי ראשי פרקים של החומר.
ד .לומד את החומר בעל פה.

 .10איזה רמת ציונים תספק אותך?
א( 55 .ציון עובר)
ב60-70 .
ג70-80 .
ד80-90 .
ה90-100 .

 .3מתי אתה לומד לקראת מבחן?
א .שבועיים ויותר לקראת מבחן.
ב .שבוע לפני המבחן.
ג .שלושה ימים לפני המבחן.
ד .יום לפני המבחן.
ה .לא לומד כלל.

 .11כמה זמן אתה מקדיש להכנת שיעורים
ביום?
א .כלום.
ב .פחות משעה.
ג .שעה עד שעתיים.
ד .שעתיים ויותר.

 .4עם מי אתה לומד?
א .לבדי.
ב .עם חבר טוב.
ג .עם תלמיד שמתמצא בחומר.
ד .עם מישהו מהמשפחה.
ה .עם מורה פרטי.

 .12כמה רצוי שתקדיש להכנת שיעורים?
א .כלום.
ב .פחות משעה.
ג .שעה עד שעתיים.
ד .שעתיים ויותר.

 .5מתי במשך היום אתה לומד?
א .מייד בשובי מבית הספר.
ב .לאחר אכילה ומנוחה קצרה.
ג .בשעות הערב לאחר מנוחה ובילויי.
ד .בשעות הלילה או מוקדם בבוקר.

 .13כשאתה חושש מציון שתקבל במבחן,
אתה חושב בעיקר על:
א .עצמי
ב .הורי :אמא  /אבא.
ג .סיכויי להמשל הלימודים.
ד .המורה.
ה .תלמידים מצליחים יותר.

 .6המקום שלרוב אתה לומד בו:
א .בחדרי
ב .בסלון או בפינה אחרת בבית.
ג .בספריה.
ד .אצל חבר.
 .7לכמה שקט אתה זקוק?
א .אני לומד במקום שקט.
ב .איני יכול ללמוד בלי מוסיקת רקע.
ג .אני לומד במקום שיש בו כל הזמן רעש
מבחוץ (מהרחוב ,מחדר אחר).
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נספח מס'  :3טבלת מטרות אישית

כישורים ודרכים להשגת המטרה
מטרות
.1

.2

.3

מה המצב כיום

למה אני רוצה להגיע

אין אגיע לכם
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נספח מס'  :4מכתב להורים

הצלחה ומכוונות עצמית :תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל).
שם הנושא :הצלחה ומכוונות עצמית.
רקע:
בחודש האחרון עסקנו בנושא הצלחה ומכוונות עצמית .התלמידים בדקו מהי הצלחה בעיניהם,
בין היתר בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה ,וכן דנו בכישורים הנדרשים כדי להצליח .בהמשך
למדו התלמידים להציב מטרות אישיות ,כיצד לקחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד
לבצע תהליך בקרה על השגת המטרות (תהליך ושמו "מכוונות עצמית").
במהלך המפגשים נחשפו התלמידים לכלי עזר להשגת המטרות ,הבנוי משלושת השלבים הבאים
(צימרמן ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,
 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך בה בחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו .אם לא ,חוזרים על שלבי התהליך.
במסגרת המפגשים וההתנסות האישית ,התלמידים מילאו שאלון המתמקד בסגנון הלמידה של
כל אחד מהם ולאחר מכן התנהל דיון קבוצתי בנושא.
אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל.

טיפ להורים:


חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי־מטרות .באופן זה השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר ברת השגה.



חשוב לקבוע מראש מועדים קבועים לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה ,ולבדוק האם התהליך
מתקדם בכיוון הרצוי .אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופן שאינו מקדם אותנו ,או
בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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מפגש מס'  2עם הורי התלמיד
עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

תקציר נושא :הפגישה מתקיימת במסגרת יום ההורים המתקיים באמצע השנה (סביב דצמבר -פברואר) ,לכל תלמיד/ה והוריו בנפרד.
יש לשריין  30-20דקות לפגישה זו .בפגישה זו תחילה יש לעדכן בנוגע להשתתפות ולהתקדמות התלמיד בקבוצת א.י.ל ,בהמשך
להתייחס לתפקודו הלימודי ,הרגשי והחברתי בביה"ס ולקשר בין תפקוד זה לבין מיומנויות שהתלמיד/ה נחשף אליהן עד כה
במסגרת תכנית א.י.ל .בהמשך יש להסביר על המיומנויות שנרכשו עד כה בתכנית ותשוחח עם ההורים על דרכים בהן הם יכולים
במסגרת הבית ,להעמיק את תהליך ההפנמה של המיומנויות הללו.
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והוריו במסגרת יום ההורים (מומלץ להקדיש להורים של תלמידי א.י.ל זמן ארוך יותר
( 20-15דקות) כדי להספיק לקיים שיח) .
מטרות:
 .1עדכון ההורים לגבי תפקודו של התלמיד/ה בתכנית א.י.ל
 .2גיוס ההורים להמשך מעורבות בתהליך.
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ע דכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה | מפגש 2

מבנה המפגש
עדכון לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה במסגרת תכנית
א.י.ל.
עדכון לגביי דברים חיובים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל.
עדכון לגביי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה.
עדכון לגבי תפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור למיומנויות
הנרכשות בתכנית א.י.ל.
דיון בדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים את
המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל.
דיון בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס.
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה
במסגרת תכנית א.י.ל.

"חשוב לי לנהל את השיח ביום ההורים הפעם בצורה קצת שונה .בשלב הראשון ארצה לשמוע
מכם איך ההתנהלות של בנכם/בתכם בבית? האם יש איזשהם שינויים? לאפשר להורים לשתף.
"לאורך השנה שלחנו מכתבים כדי שתוכלו להיות מעודכנים בנושאים ובמיומנויות של תוכנית
א.י.ל .אחזור על הנושאים שלמדנו עד כה בתכנית א.י.ל .למדנו( ...לעדכן בנושאים שנלמדו)
למשל :בנכם/בתכם למד כלים שיסייעו לו/לה להבין טוב יותר את החוזקות שלו/ה ולהשתמש
בהם כדי להתמודד עם הקשיים .למדנו להציב מטרות ולהבין מהי הצלחה...,האם הבחנתם
בשימוש בכלים אלו?"
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי דברים חיוביים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל.
יש להעלות דוגמאות ומקרים חיוביים בהתנהלותו של הנער בהם הבחנת במהלך המפגשים
הקבוצתיים למשל :עוזר לחבר ,משתדל ,מגיע בזמן ,משתף בקשייו ועוד.

"חשוב לי לעדכן אתכם שבמהלך מפגשי א.י.ל בנכם מאוד משתדל/מפנים את המיומנויות
שנלמדות/משתף פעולה/חברותי וכו' .האם אתם מרגישים שגם בבית הוא מתנהל בצורה
דומה?"
לאפשר להורה לשתף .אם ההורה עונה שכן" :אני שמחה לשמוע כי אלו הכוחות שלו שיסייעו לו
להצליח ולהתקדם בביה"ס ובכלל בחיים וכן יעזרו גם להתמודד עם הקשיים".
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למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה.
לאחר שהצגת את הדברים החיובים על הנער/ה יש להציג את הקשיים הספציפיים שלו שעלו
והכרת במפגשי א.י.ל.

"בנוסף לדברים החיובים שהעלנו נראה משיעורי א.י.ל כי הנער/ה מתקשה בתחום(....מודעות,
הצבת מטרות ,וכו') או אינו מקפיד על שמירה על חוקים בקבוצה/מתקשה לשבת במהלך
המפגש/מתקשה בשיעורי האסטרטגיות ועוד ...האם קשיים אלו עולים גם בבית? כיצד אתם
מתמודדים איתם?"
יש לפתח שיח עם ההורים לגבי הקשיים ולהבין האם עולים קשיים במסגרת הביתית ומה ניתן
לעשות על מנת להתמודד עימם.

למורה :יש לעדכן לגבי התפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור
למיומנויות הנרכשות בתכנית א.י.ל.
תארי כיצד המיומנויות המסוימות שנרכשו בתכנית א.י.ל משפיעות על התפקוד של הנער/ה בתחומים
השונים .למשל "שמתי לב שבנכם מודע כיום לכוחות שלו ,מודעות זו הביאה אותו לתכנן זמן באופן

יותר מתאים כאשר התכונן למבחן בתנ"ך .בנוסף נראה כי הוא חש יותר בטחון עצמי ומעז ליצור
קשרים עם ילדים חדשים שבעבר לא ראיתי שהיה ביניהם קשר .האם גם אתם רואים זאת?"
דיון :לשוחח על הדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים
את המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל

לפנות לתלמיד" :כיצד אתה יכול לעזור להוריך להיות מעורבים? האם אתה מסוגל להציג בפניהם את
האסטרטגיות שאתה לומד בקבוצה?"
לעודד את התלמיד לתאר להורים את המיומנויות שלמד במסגרת תכנית א.י.ל ולהסביר כיצד הם
יכולים לסייע לו ביישום וחיזוק מיומנויות אלו במסגרת הבית .מומלץ לעודד את התלמיד להראות
להוריו את התרגילים השונים שביצע במסגרת התכנית ולדון בדרכים בהן הם יכולים לחזק את
התלמיד בחיזוק תהליך רכישת המיומנויות השונות (כגון מודעות עצמית ,הצבת מטרות ,חלוקת
משימה גדולה לקטנות וכו') .יש להזכיר את המכתבים הנשלחים להורים בסוף כל נושא ולברר האם
הם מקבלים מכתבים אלו והאם הם נעזרים בהם .במידה ולא ,יש לברר מה הסיבה לכך ולפתח דיון
כיצד ניתן בכל זאת להיעזר במכתבים אלו.

דיון :מהן הדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס?
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מבקשים מההורים להציג מקרים בהם התחזקה תחושת ההתמודדות המשותפת תלמיד-הורים-

בי"ס" .כעת אבקש מכם לחשוב על מקרים בתקופה האחרונה שבהם הרגשתם שאתם בנכם והצוות
בביה"ס ,פועלים כצוות אחד בהתמודדות עם הקשיים שהתעוררו" יש לעודד דיון שמטרתו להבין
כיצד ניתן לשמר שיתוף פעולה זה .במידה והמשפחה מתארת מצבים בהם היתה הרגשה של קושי
בשיתוף הפעולה ,יש לנסות להבין מה כל אחד מהשותפים (תלמיד/ה ,ביה"ס ,הורים) יכול לעשות
אחרת במטרה שכן יתבסס שיתוף פעולה מקדם.
למורה :יש לחשוב עם כל הורה איך נוכל לעזור לו להיות מעורב ולהרגיש שאינו לבד
בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים .בהמשך יש לתת דיווח על התפקודים הלימודיים בביה"ס
ולסכם את התנהלותו של התלמיד בשיעורי א.י.ל ובכלל בביה"ס.
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נושא מספר 4

אסטרטגיות התארגנות
וניהול זמן

תקציר נושא :נושא זה עוסק באסטרטגיות התארגנות וניהול זמן .תחילה ,יש להציג את תכני הנושא ולהסביר מהו
ניהול זמן ,מהן אסטרטגיות התארגנות ומהי חשיבותן .בשלב הבא ,יש לבדוק עם התלמידים האם הם מעריכים
נכון את הזמן שלהם ובאלו אסטרטגיות התארגנות הם משתמשים .לאחר מכן ,יש להקנות לתלמידים אסטרטגיה
לניהול זמן ואסטרטגיות התארגנות ,אחת עד שתיים בכל מפגש.

נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-4 :מפגשים.
מטרות:
 .1הקנייה ושיפור של שיטות ניהול זמן והתארגנות.
 .2הרחבת המודעות של הנער/ה לאופני הלמידה השונים.
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אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
בחינת תהליך הצבת המטרות.
הסבר על נושא ניהול זמן.
מהן אסטרטגיות התארגנות ומהי חשיבותן.
הבנת יכולת הערכת הזמן וסגנון ההתארגנות הנוכחי של הנער/ה .
הקניית אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן המתאימות לנער/ה (אחת עד שתיים
בכל מפגש).
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

"במפגשים הקודמים דיברנו על הצלחה ומוכוונות עצמית .היום נתחיל את הנושא של
אטרטגיות התארגנות וניהול זמן ,אבל לפני כן ,נעשה מעקב אחרי המטרות שהצבתם לעצמכם.
מעקב זה הוא חלק משלב המשוב של תהליך הצבת מטרות .הניחו לפניכם את טבלת המטרות
שלכם .מי רוצה לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת המטרה שלו? לאפשר לתלמידים
לשתף .האם הדרך בה בחרתם מקדמת אותכם להשגת המטרות שהוצבו? אם יש מישהו שמציין
התקדמות או שינוי/הישג להתייחס ,לבדוק אם מעוניין לשתף מה סייע לו להשיג את המטרה .אם
מישהו מציין קושי/תקיעות לבדוק אם הוא מעוניין לשתף ולנתח יחד איתו את מוקד הקושי.
"חשוב לזכור שבדרך להשגת מטרה אנו לפעמים מתקדמים ומצליחים ולפעמים נתקעים
ונסוגים .חשוב שכל הזמן תמשיכו לפעול להשגת המטרה ,אל תהיו שאנניםאם הולך טוב ואל

תתייאשו או תוותרו אם קשה .אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי ,או לשתף חברים או משפחה,
כדי לחשוב יחד איך להמשיך בתהליך בדרך למטרה".
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למורה :יש להסביר לתלמידים על נושא ניהול הזמן .על מנת ליצור עניין וסיעור מוחין
בקרב התלמידים ,כדאי לפתוח נושא זה בשמש אסוציאציות ובה כל תלמיד יעלה את
האסוציאציות שלו בנושא זמן והתארגנות.
בשלב הבא נסביר לתלמידים מהו ערך של זמן וכיצד הוא משתנה מאדם לאדם.
יש להשתמש בדף פעילות להבנת ערך הזמן (מצורף כנספח מס' .)1

"נושא הזמן שנלמד היום ייתן לכם כלים חשובים שתשתמשו בהם בחיים בכלל ובלימודים
בפרט .נושא הזמן חשוב מאוד ורלוונטי להצלחה בשלושת הקודקודים של משולש א.י.ל:
הנושא חשוב לדרך בה אנו נתפסים ובכך תורם ליחסים הבין-אישיים :אדם אשר מקפיד לעמוד
בזמנים ,לתכנן ולהתנהל ביעילות עם הזמן ,נתפס כאדם אחראי וכאחד שאפשר לסמוך עליו .גם
בלימודים נושא הזמן הוא משמעותי ומסייע לנו להצליח בכך שהוא מסייע לנו להתנהל ביעילות
ולתכנן מראש .התנהלות זו תעזור למצב רוחנו כי נגיע ללמידה יותר מוכנים ,רגועים ופנויים
ונמנע ממצבי לחץ.
בנושא היום ננסה להבין כיצד אתם מעריכים את הזמן .כמה זמן אתם משקיעים בלימודים
לעומת כמה זמן אתם משקיעים בתחביבים? האם אתם נוהגים להגיע בזמן? לתכנן מראש את
הזמן? והאם אתם משתמשים בזמן שלכם ביעילות? לעיתים לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון
לבעיות אלו עלולים להוביל לקושי בניהול זמן .עם זאת ,ישנן טכניקות רבות לניהול זמן
שתוכלנה לסייע לנו להפוך את הקושי לחוזקה".
דיון :כל משתתף יאמר כמה זמן ביום הוא משקיע בלימודים ,או כמה זמן משקיע בגלישה
באינטרנט ,ברשתות חברתיות וכו' .ניתן להבחין כבר בשלב זה כי חלק מהתלמידים לא מצליחים
להגדיר נכון את הזמנים .לתלמידים קשה להעריך את הזמן שבו הם לומדים והם לרוב בתחושתם
לומדים יותר זמן ממה שקורה בפועל .לעומת זאת ,הם מבזבזים זמן רב על גלישה באינטרנט,
שימוש בפייסבוק ובפלאפון ובתחושתם לא משקיעים בזה זמן רב
לאחר הדיון ,במידה ויש עזרים ניתן להציג את הסרטון הבא ,אשר נוצר ע"י בני נוער:
http://time.ort.org.il/?p=77

"לאחר שהבנו מהו ניהול זמן ,נלמד על אסטרטגיות התארגנות .נמשיך להבין איך אתה
מתארגנים ,איך אתם מתנהלים מול עומס וכיצד אתם מציבים מטרות .בהתאם לכך ,היום
תלמדו שיטות כלליות איך לשפר את ההתארגנות שלכם בתחומים שקשורים ללמידה וגם
בתחומים אחרים תוך התייחסות לנושא הזמן".
למורה:

בשלב

זה

התלמידים

יכירו

אסטרטגיות

התארגנות

וניהול

זמן.

יש לעבור על 'טבלאות ארגון לפי תחומים' (מצורף כנספח מס'  )2ולראות מהן שיטות
ההתארגנות בהן הנער נעזר ולפתח דיון לגבי מידת יעילותן .לדוגמא ,במידה והנער סומך על עצמו
רבות ,ובכל זאת יש קשיים .יש להרחיב ולשאול אותו האם זה יעיל? מה יכול לעזור לו?
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דיון :יש לנהל את הדיון ע"פ התחומים :בית ,פנאי ,לימודים וחברים ,ולעבור לפי הסדר
שהנער בוחר .ניתן לפתח דיון לפי הנושאים שהתלמיד מעלה.
דוגמאות לשאלות:

" האם אתה נוהג לסדר את חדרך לבד או שמסדרים עבורך?
 האם אתה יוזם פגישות עם חברים אחר הצהריים?
 האם אתה נוטה לתכנן מראש דברים או שאתה מחליט ברגע האחרון מה אתה רוצה
לעשות?
 האם אתה נוטה לבזבז זמן רב על צפייה בטלוויזיה/גלישה באינטרנט?
 האם נוח לך עם דרכי ההתארגנות שלך?
 האם לדעתך אתה מנהל את הזמן ביעילות?
 מה לדעתך יכול לסייע לך להתנהל ביעילות?
 האם תרצה ללמוד כיצד להחליט מה חשוב ומה פחות?"
יש להתמקד בתחום הלימודי ולהעמיק בו ,אך יש לשמור על גמישות בתחומים השונים .בנוסף,
חשוב להבין אם התלמיד יודע להעריך את הזמן נכון והאם הוא משתמש בעזרים כדי להעריך את
הזמן.
דוגמאות לשאלות:

 איך אתה מתארגן לקראת משימות (מבחן ,עבודה ,מטלה בבית)?
 איך אתה מחליט מה הכי חשוב ומה הכי פחות חשוב?
 מה יעזור לך להחליט מה חשוב ומה פחות?
 מה עוזר לך להתארגן ומה מפריע לך?
 באילו יכולות (חוזקות) שלך אתה משתמש כדי להתארגן? ולנהל את הזמן שלך?
 כמה זמן אתה משקיע בלמידה לקראת מבחן?
 האם אתה נערך כמה ימים לפני או באותו היום?
 האם יש לך מקום ספציפי בבית שבו אתה לומד? האם הוא מסודר?
 האם לדעתך המחברות שלך מאורגנות? למה לדעתכם חשוב שהמחברות תהיינה
מסודרות?
למורה :חלק זה יתמקד בלימוד מיומנויות של אסטרטגיות התארגנות .יש למצוא עם
הנער/ה אמצעי שיכול לעזור לו/ה בהתארגנות וזאת בהתאם למה שהנער/ה מעלה כקושי
משמעותי (לדוגמא הוא שוכח מטלות ומבחנים ונזכר ,אם בכלל ,ברגע האחרון ואז אפשר להציע
רישום ביומן) .בכל נושא יש להציג לנער/ה אמצעי אחד עד שניים שיכולים לסייע .להלן פירוט
אמצעים שונים אותם ניתן להציע לנער/ה.
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יש להשתמש בדף 'פירוט אסטרטגיות ההתארגנות' (מצורף כנספח מס' .)3
בכל פעם שמקנים אסטרטגיית התארגנות חדשה ,מפנים את הנער/ה לחלק הרלוונטי בדף שיזכיר
לו/לה את האסטרטגיה שנלמדה .דף זהה מתויק בתיק הנער/ה.
 ניהול יומן
למורה :הרישום ביומן יכול להקל על הנער/ה בהתארגנות ובתכנון מטרות.
במידה ויש קושי בניהול היומן אפשר למלא יומן ביחד עם הנער למשך השבוע הקרוב.

"כעת ננסה למצוא עזרים שיכולים לעזור לך להתארגן ...האם יש לך יומן? האם הוא עוזר
לך לזכור לעשות דברים או תאריכים חשובים? מה דעתך על כך?
בוא ננסה לנהל יחד יומן לשבוע הקרוב .מה אתה יכול לכתוב בו? אולי תאריכים של מבחנים
או הגשת עבודות ,שעות של חוגים או שיעורים המתקיימים אחר הצהריים ,מטלות חשובות
שונות".
למורה :יש להנחות את הנער לפתוח את היומן בכל פעם שהוא מעוניין לרשום ,וכן
באופן קבוע – בתחילת יום ובסוף היום (לדוגמא לפני השינה) כדי לראות אילו משימות
עומדות בפניו וכיצד הוא נערך אליהן.
יש לחשוב עם הנער על אמצעי עזר נוספים כגון לוח תזכורות הנמצא במקום נגיש (חדר הנער,
על המחשב ,המקרר) בו הוא יכול לתלות פתקיות.
 אמצעי תזכורת
 תזכורות בטלפון הנייד – רישום פגישות ,מבחנים ,תזכורות עם חברים.
למורה :השימוש בתזכורות וביומן האלקטרוני של הטלפון הנייד יכול לסייע
בהתארגנות .אך קודם ,יש לשאול את הנער האם יש לו טלפון נייד תקין והאם הוא לוקח
אותו לכל מקום (במידה ואיננו לוקח אותו לבית הספר ,יכול להיות בעייתי).
אפשר להדגים לנער שימוש בתזכורות ולקבוע איתו באיזה תדירות התזכורות יהיו יעילות.

דוגמאות לשאלות" :האם יש לך טלפון נייד? האם אתה לוקח אותו לבית הספר? האם
הוא עוזר לך לזכור לעשות דברים או תאריכים חשובים? מה דעתך על כך?
אפשר להשתמש בטלפון כדי לתת לנו תזכורות למשימות שונות ,פגישות ולקבוע מתי
הוא יזכיר לנו .אפשר גם לבדוק בעצמנו ביומן ולראות אילו פגישות או מטלות יש למשל
בכל תחילת יום .אילו דברים אתה יכול להכניס לדוגמא?
תאריכים של מבחנים או הגשת עבודות שעות של חוגים או שיעורים המתקיימים אחר
הצהריים ,מטלות חשובות שונות".
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למורה :יש להנחות את הנער להשתמש באמצעי העזר שבחר בכל פעם שהוא
מעוניין לרשום ,וכן באופן קבוע – בתחילת יום ובסוף היום (לדוגמא לפני השינה) כדי
לראות אילו משימות עומדות בפניו וכיצד הוא נערך אליהן.
 בקשה מאדם קרוב (כמו הורים) שיזכיר אם יש מבחן או אירוע חשוב.
למורה :יש לחשוב עם הנער האם יש אדם קרוב בחייו שיכול לסייע לו
בהתארגנות .לדוגמא ,אחד ההורים או אח .יש להנחות את הנער לפנות לאדם ולבקש
ממנו שיעזור בהתארגנות  -הזכרה של אירועים חשובים ,מטלות שיש לבצע ,פגישות
וכדומה.
יש להנחות את הנער כי עליו לסכם עם אותו אדם מה תדירות התזכורות (לדוגמא האם
בתחילת יום או השבוע) וכן אופן התזכורות (האם לדוגמא רשימה על המקרר יכולה
לעזור ,או שמא תזכורות בעל-פה).

דוגמאות לשאלות" :האם תוכל להיעזר באדם קרוב שיכול להזכיר לך אירועים
חשובים?
בוא נחשוב  -מי זה יכול להיות? למה בחרת בו? איך תוכל לבקש ממנו ולהסביר מה
אתה רוצה שיזכיר?
איך תעשה זאת? כדי שהוא יזכיר לך אתה חייב להעביר לו את המידע באופן מסודר -
איך תעשה זאת ? באיזו תדירות? איך אתה רוצה שהוא יזכיר לך ומתי?"
 ניהול רשימות
למורה :ניתן להיעזר ברשימות כמו "מה עלי לעשות" ,אשר פעמים רבות מסייעות
בתכנון ומעקב על מטרות ומטלות .מומלץ לנהל מחברת או יומן מיוחד עבור הלימודים,
וכן למחוק פריטים מהרשימה לכשבו צעו ,מה שיעניק לנער תחושת הישג .יש להמליץ לנער
להשתמש במחברת על בסיס יומיומי.

דוגמאות לשאלות" :אפשר לנהל מחברת מטלות על בסיס יומי ולנהל רשימה  -מה עלי
לעשות .מטלות שביצעת תוכל למחוק בקו ,ואלו שלא  -תוכל לבצע יותר מאוחר ...מה
דעתך? באיזו תדירות מומלץ לך להשתמש במחברת?"
 תעדוף של מטרות ומטלות

"כדי לתכנן את המטלות על פני הזמן (שבועי או חודשי) אתם צריכים לחשוב ולהבין מה
סדר העדיפות של המטלות שכתבנו קודם ומהי הדחיפות שלהן".
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למורה :חשוב לבדוק יחד עם התלמידים את סדר העדיפויות שלהם .מה הם
חייבים לעשות? מה הכי חשוב להם? מה התחביבים שלהם? ועוד .בשלב זה המורה יקריא/
התלמידים יקריאו את ההרצאה על האבנים הגדולות והקטנות.
במידה

וקיימים

עזרים,

ניתן

להציג

את

הסיפור

במצגת

המלווה

במוזיקה:

http://www.youtube.com/watch?v=-quJFAzGeSY
הצעה נוספת ,כדי להמחיש לתלמידים את הרעיון של ההרצאה ,ניתן להביא לשיעור צנצנת
עם אבנים גדולות ,בינוניות וקטנות ולערוך את "הניסוי" עם התלמידים ,במקביל למצגת.
בשלב זה התלמידים ירשמו לעצמם מהן האבנים הגדולות ,הבינוניות והקטנות בחייהם
ולאחר מכן ,יערך דיון וכך התלמידים יבינו כי סדר העדיפויות שונה מאחד לאחד.

שאלות לדוגמא :אלו דברים אתם חייבים לעשות במהלך היום? האם יש לכם זמן קבוע
במהלך היום בו אתם לומדים? באילו שעות אתם מרגישים מרוכזים יותר? האם יש
פעולות שאתם חוזרים עליהן כל יום?
 קביעת לו"ז שבועי
למורה :טכניקה זו דורשת שיתוף פעולה עם ההורים .מדובר על יצירת לו"ז בה
פעילויות שונות תהיינה קבועות לאורך כל השבוע :למשל ארוחת הערב וזמן השינה יהיו
קבועים .כמו כן ,זמן טלוויזיה ומשחק במחשב מוקצבים .התלמיד יבנה את הלו"ז השבועי
שלו לפי תעדוף המטלות שעשה קודם לכן.

"קביעת לוחות זמנים קבועים ומסודרים יכולה לעזור בהתארגנות .מה סדר היום שלך?
כמה זמן אתה מקדיש לכל פעילות? האם יש פעילויות קבועות או משפחתיות? איך אתה
מרגיש עם כך? האם יסייע לך לקבוע פעילויות קבועות כאלו? מה למשל? את פעילויות
אלו תוכל להציג ולהציע להוריך מאוחר יותר...כעת לאחר שהחלטת מהן הפעילויות
הקבועות ,מהו סדר העדיפויות שלך לפי רמת החשיבות ורמת הדחיפות ,תוכל לבנות את
הלוז השבועי שלך".
דוגמא ללוח שבועי:
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7314/110404/Forum1
10404M80I5.pdf
 מבזבזי זמן
למורה :חשוב שהתלמידים יבינו ויגדירו את מבזבזי הזמן שלהם ,כי אלו גורמים
להם להיות מוסחים ולהעריך את זמן ההשקעה והלמידה שלהם באופן שונה.
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
190

"מבזבזי הזמן  -אלו הם הדברים והפעילויות שמסיחים אותנו מהדברים החשובים ולכן
חשוב להימנע מהם או להגדירם לשעות ספציפיות .למשל כאשר אתם כותבים עבודה על
המחשב או מחפשים מידע ,נכנסים לרגע לפייסבוק ומהר מאוד שוכחים מהעבודה".
למורה :התלמידים יגדירו מהם מבזבזי הזמן שלהם ואפשר לדון עליהם
בקבוצה/בכיתה ,כך תלמידים אחרים יזכרו ויבינו מהם מבזבזי הזמן שלהם.
דוגמאות למבזבזי זמן :משחקי מחשב ,רשתות חברתיות ,אי סדר וארגון ,שיחות בפלאפון,
הודעות/וואטספ בפלאפון.
 ארגון זמן ומקום (קביעות)
 הכנת מרחב למידה ייעודי
למורה :במקרים של קשיים בהתארגנות ,יש לחשוב עם הנער היכן הוא לומד ,האם
זה מקום קבוע ובמידה ולא ,להציע לבחור מקום קבוע .יש להנחות את הבחירה למקום נוח
ככל האפשר ע"י שאילת שאלות המסייעות לנער/ה לאתר מקום זה .יש לחשוב יחד איזה
ציוד כדאי שיהיה בו ואיזה לא (לדוגמא מחשב שיכול להפריע) .רצוי שהמקום יהיה שקט
יחסית ונטול גירויים מסיחים .כמו כן ,כדאי להמליץ לנער בסוף כל יום לסדר את המרחב
כך שתתאפשר למידה ללא הסחות ביום שלמחרת.

שאלות לדוגמא" :איך אתה לומד בבית? איפה? מה עוזר לך ללמוד בבית ומה מפריע לך?
האם יש לך מקום קבוע שאתה לומד בו? איזה דברים כדאי שיהיו ליד המקום בו אתה
לומד? א ילו דברים יכולים להפריע לך? מה אתה יכול לשנות כדי שיהיה לך מקום מתאים
ללמידה? איך אתה שומר על מקום זה?"
 קביעת זמן לימוד
למורה :על הנער להחליט מהו הזמן השמור בכל יום לצורך הכנת מטלות לימודיות
ושיעורי בית .לרב הזמן הטוב ביותר הוא לא מייד לאחר בי"ס ,בכדי שיוכל לנוח ולהתאוורר.
גם אם אין שיעורי בית יש לעודד את הנער/ה שהזמן יוקדש ללמידה :חזרה על השיעורים,
קריאה וכו'.
המורה ישוחח עם הנער על ההרגלים שלו :מתי הוא חוזר מבי"ס ,מתי הוא אוכל ,ומתי הוא
מקדיש את הזמן ללמידה .יש לתכנן עם הנער זמני למידה קבועים ,ככל האפשר ,ולחשוב עמו
לגבי שינויים בזמני חופשות או חגים.

שאלות לדוגמא" :מתי אתה חוזר הביתה מבי"ס ומה אתה עושה? מתי אתה מכין שיעורי
בית? מתי אתה לומד למבחנים? האם יש זמן קבוע ללמידה? מה קורה כשאין שיעורי
בית? ...האם תוכל לתכנן זמן קבוע ללמידה בכל יום ,שיוקדש ללמידה גם אם אין שיעורים?
אילו דברים תוכל לעשות ומה כדאי לעשות? מה יכול לקרות בשבתות ובחגים?"
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 שימוש בסטופר
למורה :בעזרת הסטופר התלמידים לומדים להעריך את הזמן ,להעריך את טווחי
הקשב שלהם (כמה זמן הם מסוגלים להישאר מרוכזים) ולהעריך בזכות זו את רמת
ההשקעה של הם .בדרך זו התלמיד יודע מה זמן הלמידה שלו נטו! זמן הלמידה נטו מאפשר
לתלמיד להעריך את הזמן ולהעריך את רמת ההשקעה שלו לקראת מבחן זה.

"מהיום נלמד לעבוד עם סטופר ,חשוב שלכל אחד מכם יהיה סטופר כדי למדוד זמנים
ולהעריך את הזמן שאתם משקיעים בכל פעולה .בכל פעם שאתם מתיישבים ללמוד ,חשוב
שתפעילו את הסטופר ,אך לא לשכוח להפסיקו כאשר אתם מבצעים כל פעולה שלא קשורה
ללמידה כמו :שיחת טלפון ,גלישה באינטרנט ,הפסקת אוכל וכו'.
אני מבקשת שבשבוע הקרוב תמדדו את הזמן עם הסטופר ותכתבו בצמוד לכל מטלה בלוח
השבועי כמה זמן השקעתם בה .כדי להכיר את מבזבזי הזמן שלכם ,אבקש מכם גם למדוד
ביום אחד או יומיים כמה זמן גזלו מכם מבזבזי הזמן  :גלישה באינטרנט ,צפייה בטלוויזיה
ועוד".
 ארגון ציוד
 ניקיון שבועי
למורה :אפשר להמליץ לנער לערוך ניקיון וארגון של הילקוט על בסיס שבועי .יש
להסביר כי ניקיון שבועי מעין זה מסייע להתארגנות טובה ומקדם הצלחה בלימודים.

"הרבה פעמים קורה שהציונים נפגעים כי שוכחים להביא ציוד או מביאים אך לא
מוצאים אותו מהתיק או כאשר לומדים למבחן ,מגלים שחסרים דפים .במצב כזה ,בגלל
חוסר סדר ,הציונים נפגעים .אפשר לשנות זאת למשל ע"י ניקיון שבועי של הילקוט .איך
זה אצלך? האם התיק שלך מסודר? איך אתה מארגן את החפצים לבית הספר? האם יש
דברים לא הכרחיים? איך אתה מארגן את התיק כך שיהיו בו רק את החפצים
ההכרחיים? מה דעתך להוציא את כל הציוד בכל יום שישי ולזרוק מה שלא צריך ,למיין
ולתייק מה שצריך".
 היערכות יום קודם
למורה :יש להמליץ לנער שלפני שהוא הולך לישון ,להכין את המערכת והציוד
למחר ולבחור את הבגדים והנעליים וכל ציוד נלווה אחר (אומנות ,ספורט וכד') .להסביר
כי ההכנה המוקדמת תמנע את הבלבול והלחץ בבוקר ותסייע להתכונן מראש ולא לאחר.

"בהמשך לארגון התיק...מתי אתה מכין את המערכת? מתי כדאי להכינה?"
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 התארגנות עם מטלות לימודיות  -ארגון מטלות שיעורי הבית
למורה :על המורה לברר את האופן בו הנער ניגש לשיעורים ,במה הוא מתחיל,
איפה הוא נתקע וכמה זמן הוא משקיע בד"כ בהכנת השיעורים .חשוב לעודד את הנער
להחליט על סדר ה כנת המטלות המתאים לו .לדוגמא ,להתחיל עם מטלות מעניינות
וקצרות או דווקא לבחור את הפחות מושכות כדי לסיים עמן מהר.

"איך אתה מכין שיעורי בית? עם מה אתה מתחיל? האם קורה שאתה "נתקע" ואז מה
קורה? איך כדאי לעשות שיעורים כדי שתספיק כמה שיותר? האם כדאי להתחיל עם
דברים קלים ומעניינים ואז את הקשים? מה יכול לעזור לך?"
למורה :התוכן של הנושא מועבר במספר מפגשים ,אך חשוב לעשות בקרה על מנת
שההרגלים יישארו לאורך זמן .כלומר ,בכל תחילת שבוע מוודאים שהתלמיד משתמש בטכניקות
לזכירת המטלות ,משקיעים  5דקות במילוי הלוח השבועי לפי תעדוף מטלות ,עד שהוא מתרגל
לכך .בנוסף ,בכל שבועיים מומלץ לערוך בדיקת ציוד ,לבדוק אם הם מקפידים על הסדר והארגון,
וכן ,מקפידים על שימוש בסטופר גם בעבודה בקבוצות לשם הערכת זמן הלמידה .כלומר ,כל אלו
הרגלי ניהול זמן והתארגנות שהם בעצם שינויים בהרגלים ובהתנהגות של התלמיד והם מוטמעים
רק כאשר מקפידים עליהם לאורך זמן.

"לסיכום ,בנושא זה של אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן הבנו את ערכו של הזמן וכל אחד הבין
כיצד הוא מנצל אותו ומשתמש בו .בהמשך לכך ,למדנו מיומנויות שונות של אסטרטגיות תכנון,
התארגנות וניהול זמן וכל אחד בחר את המיומנויות שהכי יסייעו לו להתנהל בצורה יעילה .
יישמו ותתרגלו מיומנויות אלו הן בכיתה והן בבית ושתפו במפגשים הבאים האם ואיך זה מסייע
לכם".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן (מצורף כנספח
מס' .)4

למורה :לאחר סיום העברת המודולה אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן לקבוצתך יש
למלא דיווח בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0fzf6WjpjCXCkEB
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נספחים לנושא  – 4אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
נספח מס'  :1פעילות להבנת ערך הזמן

 86,400במתנה

תארו לעצמכם ,שיש בנק המזכה אתכם כל בוקר בסכום של  ₪ 86,400היתרה אינה עוברת מיום
ליום .בכל לילה ,כל סכום שלא הוצאתם במשך היום נמחק והחשבון שלכם מתאפס.

מה הייתם עושים? (בשלב זה ניתן לשמוע הצעות של תלמידים לבזבוז סכום הכסף ולדון בהן
ברצינות ,למשל אם התלמיד מציע שיקנה בית נסביר לו שלא ניתן לקנות בסכום כזה והוא לא
יכול לצבור מיום ליום).
לכל אחד מאיתנו יש בנק כזה.
בכל בוקר אנו מזוכים ב  86,400שניות .בכל לילה מה שלא נוצל לטובה ,הולך לאיבוד .היתרה
אינה עוברת ליום המחרת .בכל יום נפתח החשבון מחדש ,בכל לילה מה שנותר נמחק .אם לא
השתמשתם במה שהיה בחשבון  -ההפסד כולו שלכם.
אי אפשר לחזור אחורה ,גם אי אפשר למשוך כנגד המחר.
מוכרחים לחיות בהווה ,על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום.
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נספח מס'  :2טבלאות ארגון מטלות לפי תחומים
בטבלה הבאה רשומים תחומים שונים ובכל נושא מפורט אילו מטלות יכולות להיות:
בית ספר (שיעורי בית ,עבודות ,מבחנים ,הכנת מערכת ,טיולים וימי כיף לזכור להביא חתימות
הורים וכו').
חוגים (מתי ואיך להגיע ,מטלות לחוגים).
בית (סידור חדר ,עזרה בבית ותפקידים שונים).
חברים (פגישות משחקים).
בית ספר

בית

חוגים

חברים

הטבלה הבאה נקראת "מה עוזר לי" ומחולקת לשלוש :אני ,אנשים וטכנולוגיה.
עליך לרשום את המטלות לפי מה שעוזר לך ...בוא נעשה אחד לדוגמא....
אני

טכנולוגיה

אנשים
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נספח מס'  :3אסטרטגיות התארגנות
 ניהול יומן:
הרישום ביומן יכול להקל על הנער/ה בהתארגנות ובתכנון מטרות .כדאי לפתוח את היומן בכל
פעם שמופיעה מטלה חדשה ,וכן באופן קבוע – בתחילת יום ובסוף היום (לדוגמא לפני השינה),
כדי לראות אילו משימות יש לבצע וכיצד נערכים אליהן.
רישום של אירועים חשובים לדוגמא :תאריכים של מבחנים או הגשת עבודות ,שעות של חוגים או
שיעורים המתקיימים אחר הצהריים ,מטלות חשובות שונות.
אמצעי עזר נוספים :לוח תזכורות הנמצא במקום נגיש (חדר הנער ,על המחשב ,המקרר) בו
אפשר לתלות פתקיות.
 אמצעי תזכורת:
תזכורות בטלפון הנייד – רישום פגישות ,מבחנים ,תזכורות עם חברים.
אפשר להשתמש בטלפון לצורך תזכורות למשימות שונות ,לפגישות ולקבוע מתי הוא יזכיר לנו.....
אפשר גם לבדוק בעצמנו ביומן ולראות אילו פגישות או מטלות יש למשל בכל תחילת יום .לדוגמא
אפשר להכניס תאריכים של מבחנים או הגשת עבודות ,שעות של חוגים או שיעורים המתקיימים
אחר הצהריים ,פגישות ,מבחנים ,מטלות חשובות שונות.
יש לפתוח את היומן במכשיר בכל פעם שמעוניינים לרשום משימה ,וכן באופן קבוע – בתחילת יום
ובסוף היום (לדוגמא לפני השינה) כדי לראות אילו משימות אילו משימות יש לבצע וכיצד נערכים
אליהן.
בקשה מאדם קרוב (כמו הורים) שיזכיר אם יש מבחן או אירוע חשוב.
לשוחח עם האדם הקרוב ,מה הוא צריך להזכיר ,איך מוסיפים לו מטלות ,איך הוא מזכיר ומתי.
 ניהול רשימות:
ניהול רשימה של מה עלי לעשות :מטלות שביצעת תוכל למחוק בקו ,ואלו שלא  -תוכל לבצע יותר
מאוחר .הרשימות מסייעות בתכנון ומעקב על מטרות ומטלות .מומלץ לנהל מחברת או יומן
מיוחד עבור הלימודים ,וכן למחוק פריטים מהרשימה לכשבצעו .כדאי להשתמש במחברת על
בסיס יומיומי.
 קביעת לו"ז שבועי
קביעה של לוחות זמנים קב ועים ומסודרים כולל כמה זמן יוקדש לכל פעילות ופעילות .כמו הכנת
שיעורי בית ,עבודות בית ,זמן למשחקים ,ארוחות ...כדאי לחשוב עם ההורים אילו מטלות
משפחתיות ניתן לעשות.
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 הכנת מרחב למידה ייעודי
ארגון מקום לימוד קבוע בבית ,כולל מה יהיה בו ומה לא (ציוד חשוב ללמידה) .בסוף יום כדאי
לסדר את המקום כדי שיהיה נקי ומסודר למחר.

 קביעת זמן לימוד
קביעת זמן קבוע ללימודים ,כולל כשאין שיעורי בית ,גם בשבתות ובחגים .מתי זה
יהיה?____________________ מה יהיה בחופשות? __________

 ניקיון שבועי
אפשר להמליץ לנער לערוך ניקיון וארגון של הילקוט על בסיס שבועי .כך ,אפשר לסדר מבחנים
ודפים מהתיק.

 היערכות יום קודם
לפני שהנער הולך לישון ,עליו להכין את המערכת והציוד למחר ולבחור את הבגדים והנעליים וכל
ציוד נלווה אחר (אומנות ,ספורט וכד') .הכנה מוקדמת תמנע את הבלבול בבוקר ותסייע להתכונן
מראש ולא לאחר.

 התארגנות עם מטלות לימודיות
ארגון מטלות שיעורי הבית
קביעת סדר הכנת המטלות המתאים .לדוגמא ,להתחיל עם מטלות מעניינות וקצרות או דווקא
לבחור את הפחות מושכות כדי לסיים עמן מהר.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
197

נספח מס'  :4מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל).
שם הנושא :אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן.
רקע:
היכולת לארגן ,לנהל ולתכנן זמן חשובה מאוד לתלמיד בהיבט הלימודי ,בהיבט החברתי ובהיבט
הרגשי.
ארגון הוא חלק מהתפקודים הניהוליים ,המאפשרים לנו לנהל את חיינו באופן מעוכב ,מבוקר
ומסודר יותר .בארגון הכוונה ליצירת סדר או שימורו במהלך פעילות או מקום וביצוע מטלות
באופן שיטתי .לתלמידים המתמודדים עם קושי בתפקודים הניהוליים קשה לרוב לארגן זמן
ומקום ללמידה ,הם נוטים לשכוח ציוד והציוד שברשותם אינו מאורגן .כמו כן הם מתקשים
בניהול זמן ,דבר המוביל לעתים לביטול זמן איכות עם חברים ולקשיים בהתכוננות למבחן ובזמן
מבחן.
תכנון הוא היכולת לחזות אירועים עתידיים ולפתח תגובות מתאימות מבעוד מועד כדי לבצע
מטלה או פעילות בהתאם .לעתים קיים קושי לתכנן מראש ולתעדף מטלות (לקבל החלטה איזו
מטלה חשובה יותר) ,כמו גם לחשוב על בעיות העשויות לצוץ בעתיד .חוסר בתכנון עשוי להוביל
לביצוע פעולות ברגע האחרון ולחוסר דיוק והשקעה בהן.

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום הארגון שנלמדו בתכנית א.י.ל :ניהול יומן,
שימוש בפתקיות או בתזכורות בפלאפון לשם רישום אירועים ,מבחנים ,מסיבות וכו'; היעזרות
באדם קרוב כדי לזכור מטלות; קביעת לו"ז שבועי; קביעת מקום קבוע וזמן קבוע בבית ללמידה;
ניקיון שבועי של התיק; ארגון מערכת השעות והבגדים ליום המחרת מראש ,והתארגנות עם
מטלות לימודיות – קביעת סדר המטלות ושיעורי הבית לפני התחלת העבודה.
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טיפים להורים ליישום האסטרטגיות בנושא תכנון ,התארגנות וניהול זמן בבית:


קיים קשר בין הארגון ,התכנון והערכת הזמן להתנהלות ילדכם בבית .הציבו הארגון כמטרה עבור
ילדכם ואפשרו לו לבחור אסטרטגיות שונות להתנהלות בבית.



סייעו לילדכם אך גם אפשרו לו לבחור ולנהל הדברים לפי בחירתו .דוגמות לסיוע אפשרי מצדכם:
 oחשבו עמו באופן חד פעמי על מקום מתאים ללמידה ,זמן מתאים ללמידה (חשבו על זמן
בו הבית שקט מרעשים ומגירויים) וסדר התמודדות אידיאלי עם המטלות.
 oבנו עמו אחת לשבוע לו"ז לשבוע הקרוב ובו גם זמן המוקדש לניקיון התיק ,לסידור החדר
ולסידור פינת העבודה.
 oהוו דוגמה אישית לילדכם; צרו גם אתם תזכורות בפלאפון ,כתבו מטלות בפתקיות או
ברשימת מטלות ועוד .אתם יכולים אף להציג בפני ילדכם את יומנכם על מנת להמחיש
את הצורך בשימוש בו.
 oתנו את הדעת לעמידה בזמנים ולתכנונם; הקפידו ושמרו על זמן קבוע לארוחות ,להכנה
ועזרה ועוד.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 5

סיום שנה א'

תקציר נושא :נושא זה עוסק בסיכום השנה הראשונה של התכנית .תחילה ,יש להציג את תכני הפגישה ולהסביר
את מטרתה :הסבר על סיכום התהליך שעברו התלמידים במהלך השנה תוך מתן לגיטימציה לרגשות שליליים
וחיוביים ,ודגש על ההיש גים וההתקדמות של כל אחד מהתלמידים במהלך המפגשים .יש לערוך סקירה של הכלים
וההישגים שנרכשו במהלך השנה .בהמשך יש לפתח דיון לגבי יכולת הנער/ה להמשיך ולהתקדם בעתיד .לאחר מכן,
יש להעניק לגיטימציה לחששות ופחדים מנסיגה .בסיום הפגישה יש לומר שתתקיים פגישת סיכום אישית בין
המורה לבין הנער/ה והוריו.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-3 :מפגשים קבוצתיים  +מפגש אישי לכל תלמיד יחד עם הוריו.
מטרות:
 .1ביטוי רגשי לגבי סיום השנה.
 .2סקירת הנושאים שנידונו במפגשים.
 .3דיון ביישום הכלים שנרכשו ,בעתיד.
.3
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סיום שנה א'
מבנה המפגש
הסבר ודיון על תהליכי סיכום שנה.
בירור המתרחש בשבוע האחרון.
סריקת המיומנויות שנלמדו ,הכוחות וההישגים.
לגיטימציה לרגשות ולפחדים מנסיגה בתפקוד.

בחינת תהליך הצבת המטרות.
דיון ביישום הכלים שנרכשו במהלך המפגשים ,בעתיד.
פגישה אישית נפרדת.

"נותרו לנו עוד  Xשבועות עד סוף שנה"ל הזו .אנו מסיימים תהליך עבודה משותף בו התחלנו
בתחילת השנה .נשוחח על כך ועל איך אתם מרגישים .יכול להיות שיהיה לכם מצב רוח ירוד או
שתרגישו כעס ,עצב .אלו רגשות טבעיים לכך שאנו מסיימים את המפגשים .הכרנו אחד את
השני ,ואתם שיתפתם אותי בדברים מאוד אישיים וחשובים על עצמכם .אני אתגעגע לפגישות
איתכם ,אבל אתם בוודאי גם מרגישים שמחים וגאים על ההישגים אליהם הגעתם ,אולי גם
תקווה ואופטימיות...אני חושב/ת שתוכלו להשתמש במה שלמדתם כאן גם במקומות אחרים".
למורה :תהליך סיכום והערכה מעורר רגשות רבים שיכולים אף להיות סותרים .בגיל
ההתבגרות אחד הדברים המורכבים לנער/ה הוא איבוד הקשר עם המורה ועם קבוצת התלמידים,
אף שהוא עשוי שלא להראות זאת כלפי חוץ .יש לאמר לנערים/ות כי תחושות שונות כמו כעס או
צער יכולות להופיע .לעיתים מתבגרים מתקשים להודות בכך שיש להם בעיה ,שהם מעוניינים
ונהנים בפגישות .יתכנו גם רגשות חיוביים של סיפוק ,הישג ואף הקלה מכך שהתהליך הסתיים.
חשוב לתת לגיטימציה למגוון הרגשות שעולה.
למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

דיון :יש לערוך דיון לגבי סיכום התהליך וסיום זמני של המפגשים
יש להשתמש בהשלמת משפטים בנושא של סיום ופרידה ,מתוך "מסע של חוויות" ,ד"ר
רחל לב –ויזל ,ד"ר לאה קסן (מצורף כנספח מס' .)1
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"כעת נעבור על המשפטים ,כך שכל אחד יוכל לשתף את שאר הקבוצה בדברים שרשם"
למורה :המטרה היא לאפשר עיבוד רגשות ומחשבות של חברי הקבוצה.
חשוב לתת לכל אחד את הכבוד והמקום לשתף במידה המתאימה לו .יחד עם זאת ,ה CM-ירשום
לעצמו נקודות שעולות או לא עולות אצל כל משתתף על מנת להמשיך את התהליך בשיחה אישית.
ניתן לקיים דיון סביב האמירות ,כשהמוקד הוא מתן לגיטמציה לחוויות ותחושות של כל משתתף
בלי לבטל אותם דרך אמירות (לא נורא ..מה באמת? ועוד) או מעשים.
דיון :בכדי להתייחס לנושא הסיום והפרידה ,תוך עידוד החשיבה וההסתכלות על התהליך
שעברו בהשלמת המשפטים ,ניתו להעזר בנושאים הבאים לדיון:

" אילו רגשות התעוררו בכם ,כאשר השלמתם את המשפטים?
 איזה משפט היה לכם הכי קשה להשלים?
 מתוך הדברים שעלו עכשיו ,האם יש דברים המשותפים לכל הקבוצה?
 איך אתם מרגישים עם מה שחברי הקבוצה כתבו?
 מהו האלמנט בפרידה שגורם לנו לחוש עצובים? מהן החששות העולות במהלך
הפרידה?
 האם יש הקלה עם סיום הקבוצה?"


"רגשות של כעס ,דאגה ועצב בגלל שאנו מפסיקים להיפגש -הם רגשות טבעיים ,יתכן שבד בבד
תרגישו הקלה ,גאווה ושמחה ,גם זה טבעי ,לפעמים מרגישים בו זמנית גם שמחה וגם עצב."...
למורה :בשלב הסיכום יש לעזור לקבוצה ולמשתתפים לסקור ולזהות את הכוחות
והכישורים דרך דיון בהישגים של המשתתפים במהלך השנה .יש לשוחח על המטרות הראשוניות,
ההתקדמות והאסטרטגיות שנלמדו בהסתכלות קדימה לעתיד .ניתן להיעזר בקלסר בו תויקו
המטלות השונות לאורך השנה ובטבלת המטרות האישית .את תהליך הסקירה ניתן להתחיל
בפעילות חווייתית כדוגמאת "חבילה עוברת" ,או לחילופין הכנסת פתקים לתוך סלסלה /כובע .כל
פתק יכיל משפט שיתייחס לתהליך ולכוחות.
יש להשתמש בפתקים לשימוש עבור פעילות בנושא כוחות והתמודדות (מצורף כנספח מס'
.)2
למורה :לאחר שנסקרו הכוחות עוברים לסקירה שטתית של הנושאים ,האסטרטגיות
והמיומנויות שנרכשו במהלך השנה .יש לשוחח על כל תחום בהקשר של המטרות הראשוניות
וההישגים הסופיים .יש להיעזר בקלסר ולהיזכר בנושאים השונים ובמיומנויות שנרכשו .בסקירה
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של ההישגים ,המורה יעודד את המשתתפים להעריך את השיפור כתוצאה מעבודה הקשה
והמאמצים שהשקיע .המורה ידגיש שהמשתתפים רכשו מיומנויות שהיום הן חלק מהם.
יש להשתמש ברשימת הנושאים שהתמקדו בהם השנה (מצורף כנספח מס' )3

"לקראת סיום ,נתייחס למטרות שהצבתם לעצמכם לאורך השנה ושכל אחד יבדוק לאן
הגיע בתהליך השגת המטרה שלו :האם המטרה שהצבתי היתה ריאלית? מה נדרש ממני כדי
להשיג אותה? באילו מיומנויות השתמשתי לאורך הדרך? האם זה היה תלוי רק בי או שהייתי
זקוק לעזרת הסביבה שלי? האם הצלחתי להשתמש בחוזקות שלי להשגת המטרה?"
דיון:

"השנה התמקדנו בנושאים שונים ובינהם למידה והבנה עצמית טובה יותר  -גם לכוחות וגם
לקשיים ,כלומר מודעות עצמית ,אסטרטגיות התארגנות וויסות עומס ,מוכוונת עצמית להצלחה
ועוד .אשמח באם כל אחד בתורו יציין איזו אסטרטגיה הייתה טובה לו במיוחד והרגיש איתה
בנוח?"
למורה :כדי לקדם את ההפנמה של הנער והכללה של המיומנויות שרכש ליישום עתידי,
יש לעודד את הנער לזהות סיטואציות עתידיות בהן יוכל להשתמש באסטרטגיות שרכש ולהיזכר
באנשים שיכולים לתמוך בו ,כפי שעלה במפגשים.

"לאחר שציינתם מה תרם ועזר לכם ,בואו נחשוב על מצבים עתידיים ולהערך לקראתם .אילו
מקרים בעתיד יכולים להיות מלחיצים או קשים? אילו אסטרטגיות שרכשתם במפגשים יכולות
לעזור לכם במקרים אלו? אילו צעדים עליך לעשות כדי להתמודד עם הסיטואציה? זכור מי הם
האנשים שראינו שיכולים לעזור לך ,מתי ואיך תוכל להיעזר בהם?"
יש להשתמש בטבלה אישית בה כל משתתף ימלא לעצמו מצבים עתידיים מלחיצים
והאסטרטגיות שיוכלו לסייע לו בהתמודדות אתם (מצורף כנספח מס' .)4

למורה :כהכנה למפגש האחרון ,במפגש/ים לפני האחרון ,יש להותיר זמן לתיכנון המפגש
האחרון על ידי משתתפי הקבוצה (איך ירצו שהפגישה תהיה) .רצוי לייחד את המפגש האחרון
באמצעות הבאת כיבוד ו/או בחירת מיקום אחר.
בתחילת המפגש האחרון ניתן להקריא את השיר של לאה נאור "סוף זה תמיד התחלה".

סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
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 לא יודעת מה יותר.משהו אחר.
כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל,
כשהלילה נגמר אז הבוקר מתחיל,
כשנגמרת שעה ,עוד שעה מגיעה,
רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה.
סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר,
כל חלום משומש מחליפים באחר.
כשנגמרת שנה ,עוד שנה מתחילה,
כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה.
כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
כשהסרט נגמר החיים מתחילים,
הצלילים מתחילים כשאין כבר מלים.
כשנגמור את הצליל אז נתחיל צליל אחר.
כשנגמור את השיר אז נתחיל לדבר.
סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.
 טוב יותר? רע יותר? לא יודעת מה יותר.משהו אחר.

דיון :בהתייחסות לשיר ניתן למקד בשאלה של האם באמת סוף הוא גם סימן להתחלה?
ניתן לעודד את המשתתפים לחשוב על מקרים בעבר שחשו שסוף של משהו אחד שימש להתחלה
של משהו אחר.
האם יש דרך מסויימת שבה אפשר וכדאי להפרד?
למורה :לאחר הדיון בנושא הסיום כנושא כללי ,יש לעבור לפרידה הפרטית מהקבוצה
עצמה .מטרת הפעילויות המוצעת הינה לעודד פיתוח מיומנות של מתן משוב בין חברי הקבוצה
ועידוד יחסי הקרבה והערכה בין המשתתפים בקבוצה .ניתן להשתמש באפשרויות לפעילויות אלו
כסיום של המפגש.
אפשרות  :1המורה יחלק לכל משתתף פתקים קטנים (ניתן צבעוניים) ,כמספר המשתתפים.
ההוראה למשתתפים היא לכתוב לכל משתתף ,כולל לו עצמו ,איחולים או ברכה אישית הקשורים
לאישיותו או התנהגותו של המשתתף (שינוי לטובה שחל בו) .הכתוב צריך להיות בעל אופי חיובי.
בסיום כל משתתף יקבל את כל הפתקים משאר המשתתפים וידבק אותם על דף  A4למזכרת.
אפשרות  :2המורה ידביק  ,בעזרת ניר דבק ,לכל ילד על גבו דף  A4הילדים יסתובבו בחדר כאשר
חבריהם כותבים להם את האיחולים על הניר המודבק .בפעילות זו רצוי לצייד כל משתתף בטוש
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בצבע שונה .חשוב כי גם המורה יכתוב דבר מה אישי לכל משתתף על התהליך ,הדרך והכוחות
שגילה בו.
למורה:

בנוסף לסיכום הקבוצתי ,יש לערוך מפגש סיכום אישי עם כל אחד

מהמשתתפים ולתת לגיטימציה לקשיים ,פחדים וחששות לנסיגה בתפקוד כתוצאה מסיום
המפגשים.
יש להשתדל לקשר בין הרגשות שקשורים לסיום עם תחום קושי מסוים .למשל הקושי של הנער
יתחבר לכעס שלו כלפי המורה שלא תומכת בו .יש לעודד את הנער/ה להשתמש במיומנויות שלמד
בדיון על הסיום (וכך יעודד את הנער לבטא את רגשותיו באופן בהיר וברור) .כך הנער/ה יתרגלו
את המיומנויות בסיטואציה בינאישית חדשה .לעיתים הנער/ה יכול/ה להתקשות בשימוש
באסטרטגיות .המורה יכול להדגים לנער/ה מה עליו/ה לעשות בסיטואציה ולחשוב מה יעזור לו/ה
לעשות ולומר בסיטואציה .ע"י שיחה על התהליך ,יש לסייע לנער/ה לעשות זאת גם במקרים
אחרים.

"כיצד אתה חושב/ת שתרגיש/י כאשר לא נפגש? מה יכול להיות קשה עבורך? למה תתגעגע/י?
מה יכול להטריד אותך? ממי תוכל/י לגייס חום ותמיכה? עבדת מאוד קשה בפגישות ולמדת
המון .אני מקווה שתמשיך לעבוד קשה על האסטרטגיות שלמדנו ,גם בסיום המפגשים .עשית
עבודה מצוינת והשתמשת באסטרטגיות בין המפגשים .הן יהפכו להיות חלק ממך כאשר
תשתמש בהן"
למורה :יש לפתח את השיחה להשגים והתהליך שעבר/ה הנער/ה:

"זוכר/ת מה היו הכוחות שזיהינו? אילו שינויים קרו במהלך המפגשים? מה היו המטרות שלנו?
באילו אסטרטגיות השתמשת כדי להשיג מטרות אלו? אילו מטרות אתה מרגיש שהצלחת
להשיג?מה למדת על עצמך? הכוון החדש הזה מועדף עליך? מהם היתרונות בכוון הזה? "מהם
החסרונות? "מתי הרגשת שאתה מצליח ומתי פחות? איך זה השפיע על התחום הלימודי?
הקשר עם ההורים? הביטחון העצמי שלך?כיצד סייעה לך הקבוצה? מה היה בחברי הקבוצה
האחרים שסייע לך בהשגת מטרותייך?"

האם היו מטרות שלא השגת?מהן? איך תמשיך/י לעבוד עליהן גם כשלא תהיינה
פגישות? מה היו ההצלחות המשמעותיות ביותר עבורך? כיצד תמשיך לפתח אותן בחייך?"
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב סיכום השנה (מצורף כנספח מס' .)5

למורה :לאחר סיום העברת המודולה לסיכום השנה לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8fhZmnESw6qlpv7
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נספחים לנושא  – 5סיום שנה א'
נספח מס'  :1השלמת משפטים

לפני שהגעתי היום לקבוצה הרגשתי _________________________________________
הכי אהבתי בקבוצה ____________________________________________________
הכי לא אהבתי בקבוצה__________________________________________________
אני שמח לסיים את הקבוצה כי ____________________________________________

עצוב לי לסיים את הקבוצה כי______________________________________________

הקבוצה נתנה לי_______________________________________________________
הרגע שהיה לי הכי קשה__________________________________________________
אני מרגיש עכשיו הרגשה דומה למה שהרגשתי כש________________________________
אני רוצה לסיים את המפגשים כי____________________________________________
יחסר לי ש____________________________________________________________
עכשיו אני מרגיש________________________________________________________
אני רוצה להגיד לקבוצה___________________________________________________
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נספח מס'  :2משפטים המתייחסים לתהליך -התמודדות וכוחות

הנושא שעבדנו עליו בקבוצה והיה עבורי הכי משמעותי

כוחות ויכולות שלמדתי על עצמי השנה

הדבר החשוב ביותר שלמדתי השנה

הקבוצה והמפגשים עזרו לי להאמין בעצמי ש..

הנושא שהכי התחברתי אליו מהנושאים שעלו בקבוצה

אני חושב שהתקדמתי השנה ב..

מה עזר לי השנה להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי?
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אלו מטרות הרגשתי שהצלחתי להשיג?

מה השתנה במהלך השנה הנוכחית מבחינה חברתית/לימודית /קשר עם הורים ,מורים
ניתן לבחור דבר אחד ולהתייחס אליו

אני גאה בעצמי על..

לא האמנתי בתחילת השנה ש ..והיום אני מאמין ש..
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נספח מס'  :3רשימת הנושאים

נושאים

תיאור

מודעות עצמית

הכרות עם החוזקות והחולשות שלי.

הצלחה ומכוונות עצמית

הגדרת המושג הצלחה עבור כ"א
מהמשתתפים.
הצבת מטרות וחשיבה על הדרכים להשיגן.

אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן

אסטרטגיות תוך אישיות
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נספח מס'  :4טבלא להתמודדות עתידית עם אתגרים

מקרים בעתיד שיכולים להיות מלחיצים או
קשים:

אילו אסטרטגיות יכולות לעזור לי במקרים
אלו:
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נספח מס'  :5מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :סיכום שנה
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם כי בשבועות האחרונים אנו מסכמים את השנה בתכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל) .במסגרת הסיכום אנו משוחחים עם ילדכם על התחושות והרגשות שלהם עם סיום
המפגשים לשנה זו ,על ההישגים שהשיגו ,על היציאה לחופש הגדול והמיומנויות שלמדו.
להזכירכם אלו הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנה הנוכחית:
מודעות עצמית -התלמידים למדו לזהות את החוזקות שלהם ואת הקשיים ולהשתמש בחוזקות
שלהם כמקור התומך ומסייע בהתמודדות עם הקשיים .גם אתם ההורים הייתם שותפים בתהליך
זה בפגישתנו הראשונה.
הצלחה ומכוונות עצמית -התלמידים נחשפו למושג הצלחה ודנו במהי הצלחה עבורם ,לאחר מכן,
נחשפו למושג מכוונות עצמית שהיא הדרך לקחת אחריות ולהשיג את המטרות שלי .כמו כן ,הם
למדו להציב מטרות ומיומנויות אשר תסייענה להם להשיג את המטרות.
אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן -התלמידים דנו במושג הזמן וחשיבותו וכן על נושא
ההתארגנות וחשיבותו .בנוסף הם למדו אסטרטגיות לניהול זמן יעיל וכן ארגון ותכנון יעיל.
נשמח אם במהלך החופש הגדול תמשיכו ליישם עם ילדכם את המיומנויות שנלמדו בשנה זו על
מנת שהן תופנמנה בדרך יעילה יותר לקראת השנה הבאה ובכלל.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה וחופשה נעימה,
מחנכת הכיתה.
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מפגש מס'  – 3סיכום שנה עם
הורי התלמיד

תקציר נושא :בפגישה זו יש לעדכן את ההורים לגבי המיומנויות השונות אליהן נחשף הנער/ה במסגרת התכנית במהלך השנה.
בהמשך לעודד את ההורים להתייחס לחלקם בתהליך ולתאר את השינויים שהם רואים במסגרת הבית .יש לקשר את הדברים
לתפקודו הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד ,ובסוף השיחה ייערך סיכום ויוצבו מטרות לשנה הבאה .פגישה זו מתקיימת עם
התלמיד והוריו בנפרד או באופן קבוצתי (לאחר תכנון המפגש מראש).
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והוריו או מפגש אחד עם כל קבוצת התלמידים וההורים.
מטרות:
 .1עדכון ההורים את בנושאים ובמיומנויות שהתלמידים רכשו במהלך השנה.
 .2קבלת משוב מההורים על חלקם בתהליך ועל תפקוד הנער/ה במסגרת הבית.
 .3סיכום והגדרת מטרות לשנה הבאה
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סיכום שנה | מפגש 3

מבנה המפגש
המורה או התלמידים מציגים את הנושאים שלמדו השנה.
ההורים משתפים בחלקם בתהליך ובהתרשמותם מתפקודו של בנם/ביתם במהלך השנה.
נערך קישור בין המיומנויות שנרכשו במסגרת תכנית א.י.ל לבין תפקוד התלמיד/ה בתחום
הלימודי ,חברתי ורגשי.
נערך סיכום שנה
הוצבו מטרות לשנה הבאה
למורה :מטרת פגישה זו היא סיכום התהליך שעברו התלמידים וההורים במהלך שנה"ל
במסגרת תכנית א.י.ל .הפגישה יכולה להיות עם כל תלמיד והוריו בנפרד או עם כל קבוצת
התלמידים והוריהם יחד.
בין אם הפגישה מתקיימת באופן אישי או באופן קבוצתי יש תחילה להציג את הנושאים
והמיומנויות שנלמדו השנה .בפגישה אישית התלמיד יוכל להציג יחד עם המורה ובפגישה
קבוצתית המורה או התלמידים יכולים להציג את הנושאים אך יש לשאוף לכך שהתלמידים יעשו
זאת ,לאחר שלב הכנה מתאים .בהמשך מוצעות דרכים להצגה חווייתית.
למורה :לאחר הצגת התכנים ,ההורים ישתפו בחלקם בתהליך; יש לעודד את ההורים
לשתף בהתרשמות שלהם אודות תפקודו של בנם/בתם במסגרת הבית ובמסגרת ביה"ס ,בכל אחד
מהתחומים (לימודי ,רגשי ,חברתי-בינאישי); יש לעודד אותם לתאר האם הם מבחינים בכך
שהתלמיד מיישם מיומנויות שלמד בתכנית א.י.ל ,במסגרת הבית; יש לעודד את ההורים לתאר
שיפור שראו במהלך השנה בכל אחד משלושת התחומים (גם אם הם חושבים שמדובר בשינויים
קטנים); יש לשאול אותם האם הם מרגישים שינוי בהתנהלות שלהם כהורים לבנם/ביתם; יש
לשאול עד כמה הם מרגישים שותפות בינם לבין צוות ביה"ס ולתאר כל דבר שהם מוצאים
כמשמעותי בהקשרים אלו.
למורה :בשלב זה יש לעדכן את ההורים בתפקודו הלימודי של התלמיד במקצועות
השונים ,ולקשר תפקוד זה ליישום המיומנויות שנרכשו במסגרת תכנית א.י.ל .לדוגמא ,האם
התלמיד מגדיר לעצמו מטרות ויעדים ,מבצע חלוקת זמן יעילה ,נערך לפני מבחן בהתאם להנחיות
שקיבל בתכנית וכיו"ב .יש לקשר בין תפקודו בתחום הלימודי ,לתפקודו הרגשי ולתפקודו החברתי
בינאישי.
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למורה :יש לסכם עם התלמיד/ה והוריו את התהליך שעבר השנה במסגרת התכנית
ולחשוב יחד על המטרות לשנה הבאה (בתחום הלימודי ,החברתי והרגשי).

"כיצד הייתם מסכמים את השנה הזו? מה את/ה מרגיש/ה שרכשת מתכנית א.י.ל? מה היית
רוצה לשמר לשנה הבאה? האם יש מטרות חדשות שהיית רוצה להציב לעצמך? מה אתם
כהורים חשתם שרכשתם השנה? מהן המטרות שלכם לשנה הבאה?"
למורה :יש לעודד את התלמיד/ה והוריו להציב מטרות ריאליות ולציין כי באופן טבעי
לעיתים יש תקופות בהן חלה ירידה בתפקוד ,למרות שכבר הושגו יעדים .יש לציין כי זו ירידה
טבעית ואין להיבהל ממנה ולחשוב יחד כיצד ניתן להיעזר במיומנויות שנלמדו בתכנית כדי
להתמודד עם ירידה שכזו ,במידה והיא מתרחשת .יש לעודד את התלמיד/ה לשמור את מחברת
א.י.ל במקום קבוע וזמין כדי שתהיה נגישה לו במידה וירצה להיזכר במיומנויות שרכש.
הצעות לפגישה חווייתית קבוצתית
כדי ליצור פגישה חווייתית חשוב להיערך לה מראש עם התלמידים ,לבחור יחד עם התלמידים
מיומנויות שנראות להם חשובות להצגה בפני ההורים .למשל ,אם יבחרו קביעת לו"ז שבועי ,יש
לתת להורים להתנסות ולמלא את הלוז השבועי שלהם.
 .1התלמידים יציגו בפני ההורים והמורה את המיומנויות שלמדו השנה .הם יוכלו לעשות
זאת בהצגה ,שיר או כל דרך שיבחרו.
 .2המורה תציג בפני קבוצת ההורים את המיומנויות שלמדו ותדגים מכל נושא פעילות אחת
אותה יצטרכו התלמידים להעביר להוריהם.
 .3ניתן לקיים את הפגישה גם באופן שכבתי במבנה של "בית קפה" ,כאשר כל קבוצת הורים
יושבת יחד והתלמידים מחלקים תפריטים עם המיומנויות שההורים יכולים להזמין,
לאחר ההזמנה ההורים מיישמים את המיומנות.
 .4בפגישה אישית  -יש לאפשר לתלמיד לבחור נושא ולהציג להורה אילו מיומנויות למד,
כיצד הוא מיישם אותן וכיצד הן עזרו לו.
למורה :לאחר שהתלמידים הציגו את המיומנויות וההורים תרגלו ,יש לאפשר
להורים לשתף בחוויותיהם ביישום המיומנויות.

שאלות לדוגמא" :איך הרגשתם כאשר תרגלתם את המיומנות? האם לדעתכם זה משהו
שיכול לעזור לכם? לעזור לילדכם? באילו מקרים וסיטואציות בבית הייתם מציעים
לבנכם/בתכם להשתמש במיומנויות אלו?"

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
214

פרוטוקול קבוצתי
שנה ב'
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נושא מספר 6

פתיחת שנה ב'
מתחברים מחדש וחידוש החוזה
הקבוצתי

תקציר נושא :פגישה זו תפתח את מפגשי קבוצת התלמדים בשנה השנייה .מטרתה היא ליצור חיבור מחדש
לתוכנית ,לתכניה ולמשתתפי הקבוצה .כמו כן ,היא מהווה גשר בין תקופת החופש ובין החזרה לעבודה
הקבוצתית .מטרה נוספת של פגישה זו היא חידוש החוזה הקבוצתי.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 1-2 :מפגשים.
מטרות:
 .1הצגת מטרות העל והחיבור המחודש לתוכנית ולקבוצה.
 .2שיתוף בחויות מהחופש.
 .3דיון והיזכרות במערך הכוחות והחוזקות.
 .4התחברות למקום הקבוצתי.
 .5חיבור להמשך הדרך וחידוש החוזה הקבוצתי.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
216

מתח ברים מחדש וחידוש החוזה הקבוצתי
מבנה המפגש
יצירת גשר בין החופשה והחזרה לעבודה הקבוצתית.
הזכרות והדגשת מקורות הכוח והחוזק.
התחברות למקום הקבוצתי.
חיבור להמשך הדרך וחידוש החוזה הקבוצתי.
רענון משולש א.י.ל

למורה :יש להציג באופן כללי את מטרות המפגש והקבוצה ובהמשך להזמין את
המשתתפים להתייחס באופן אישי למטרה המוצגת.

"אנו מתחילים את השנה השנייה של התכנית והמפגשים שלנו ,לאחר חופשה ארוכה .חופשה
בה התמלאנו בכוחות חדשים וגם התנתקנו מדברים שונים ובתוכם בית הספר והקבוצה שלנו.
לכן במפגש זה ,נברר ונשמע חווויות מתקופת החופש ,ניזכר במפגשים ובתכנים שעברנו במהלך
השנה הקודמת ונדבר על מה מצפה לנו בשנה זו".
למורה :הפעילויות המוצעות בנושא זה בנויות מהתייחסות לרבדים שונים של התחברות
מחדש :ניתן להתייחס לסיכום החופשה ומחשבה על השינוי והתהליך שמשתתפי הקבוצה עברו
('יומן חופשת הקיץ שלי'  -מצורף כנספח מס'  )1וניתן לחזור על נושא המודעות העצמאית
ולהתחבר למקורות הכוח ('שאלון אילו כוחות יש לנו?'  -מצורף כנספח מס'  .)2בנוסף ,ישנה
פעילות קבוצתית המאפשרת עבודה ברובד הקבוצתי והתחברות לכלל-תוך שמירה על מקומו של
הפרט.
לסיום ,הפגישה תסתיים בחידוש החוזה הקבוצתי וסקירה של המודולות המיועדות לשנה זו.

למורה :בפעילות הבאה יש לסכם את החופשה תוך עידוד שיתוף בחוויות החופש.

יש להשתמש ב'יומן חופשת הקיץ שלי' (מתוך "כישורי חיים" מאת רוזמן ,חסון –פרנקל
וזלצמן ,מצורף כנספח מס' )1
ניתן להקריא את המשפטים ושכל משתתף ישלים בתורו .אפשרות נוספת היא להכין פתקים מכל
משפט וכל משתתף בתורו מוציא פתק מקופסא ומשלים את המשפט.
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"החופשה הביאה עמה חוויות ואירועים שונים ,אני בטוחה שלכל אחד מכם יש משהו שתרצו
לשתף את הקבוצה בו ,מהחופשה .בכדי לעשות זאת ,אציג בפניכם משפטים/כל אחד ישלוף פתק
מהקופסא וישלם את המשפט".
למורה :בתום הסבב ,חשוב לסכם את החוויות .יתכן שהילדים ישתפו גם בדברים פחות
משמחים ,יש לתת את הדעת כי החופש הנו תקופה ארוכה ,שבו דברים שונים יכולים לקרות וזה
חשוב שכל אחד ישתף בדברים המשמעותיים עבורו.
למורה :בפעילות הבאה יש לחבר את התלמידים אל מערך הכוחות ובחוזקות שלהם.

מחלקים למשתתפים את שאלון 'אילו כוחות יש לנו?' (מתוך "כישורי חיים" מאת רוזמן,
חסון –פרנקל וזלצמן ,מצורף כנספח מס' .)2

דיון :לאחר שכולם ענו על השאלות יש ניתן לפתח דיון ולהעזר בשאלות הבאות:
 .1באיזו מידה היה לי קל/קשה לזהות נקודות כוח בעצמי במהלך החופשה?
 .2האם אני חש/ה שחל בי שינוי במהלך החופשה?
 .3המשפטים שלא מלאתי (כי לא מצאתי תשובה) מדוע? לאיזה עזרה אני זקוק מעצמי או
מאחרים בכדי למלא משפטים אילו?
 .4דיון בנושא הכוחות :בניית כוחות ,הכרה בכוחותינו ,איך זה מרגיש לשתף אחרים בכוחות
שלנו? האם? החולשות שסמנתי הם חולשות בכל מצב או ישנם מצבים בהם החולשה היא
כוח?
למורה :יש לסכם את הדיון בנושא הכוחות על ידי הדגשת החשיבות של לחזור ולהזכיר
כוחות אלו .לאחר מכן יש לחבר את השימוש בכוחות ובחוזקות לרענון של משולש א.י.ל .רצוי
להציג את המשולש על הלוח:

"הכוחות שיש בנו הן המפתח להצלחה שלנו וחשוב שנעצים אותם .במהלך שנה זו נעמיק את
ההיכרות שלנו עם עצמנו ועם מה שמאפשר לנו הצלחה ובדומה לשנה שעברה נבין כי הצלחתנו
קשורה ליחסי הגומלין שבין שלושת הקודקודים של משולש א.י.ל .מי זוכר מהם הקודקודים
עליהן דיברנו שנה שעברה? לאפשר לתלמידים לענות ולבחון עד כמה הם זוכרים ובקיאים
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במושגים .במידת הצורך ,יש לחזור על הקודקודים ועל הקשרים המתקיימים ביניהם.
"מי יכול לשתף בדוגמא אישית משנה שעברה/מחופשת הקיץ הממחישה את הקשרים בין
קודקודי המשולש?"
למורה :בחלק הבא יש לחבר את התלמידים אל המקום הקבוצתי דרך פעילות "השלמת
אותה.
המרכיבים
ולפרטים
לקבוצה
המוקד
את
שמחזירה
סיפור"
מהלך הפעילות  :המורה לוקח דף נייר וכותב בראשו משפט המתקשר לתחילת השנה ,תכנית
א.י.ל ,מטרות ,רצונות ,איחולים וכו' .לאחר כתיבת המשפט מקפל המורה את הדף כך שאי אפשר
יהיה לראות את מה שכתוב .בחלק הגלוי יש לכתוב את המילה המסיימת את המשפט .המשתתף
הראשון צריך להשלים משפט על פי המילה הרשומה ואז שוב לקפל ,לרשום את המילה המסיימת,
וכך הלאה עד שכל המשתתפים השלימו את הכתיבה.
דוגמאות אפשריות:
 .1כשהמורה שלי מאמין בי וההורה שלי מאמין בי ,גם אני מאמין בעצמי.
 .2אם אזהה ואכיר את כוחותי אוכל להתמודד עם חולשותיי.
 .3אדם האוהב את עצמו גם אחרים יאהבו אותו.

דיון :לאחר הפעילות וקריאת המשפטים יש לשוחח עם המשתתפים על תרומתו הייחודית
של כל פרט בקבוצה לתוצר הסופי והמשותף .חשוב להתייחס להתחברות לקבוצה תוך שמירה על
הייחוד של כל משתתף.
למורה :בפעילות הבאה יש לחדש את החוזה קבוצתי ולהציג את הנושאים לשנה החדשה.
יש להקריא למשתתפים את הסיפור 'משמעות המיקוד העצמי – נקודה שחורה' (מצורך
כנספח מס' .)3

למורה :יש להתחיל בקריאת בסיפור ובהמשך אליו לקיים שיחה שמטרתה היא מכוונות
והסתכלות קדימה .סיפור זה יכול לשמש כגשר בין סיכום החופש והשנה הקודמת ובין הצפייה
והמכוונות לשנה החדשה.

דיון :בסיום הקריאה מפתחים דיון בקבוצה:


מתי אנחנו רואים רק את הנקודה השחורה?



מתי אנו מתמקדים במה שאין?

מסר :עלינו להיות מודעים לעצמנו במהלך היום כשאנו מתמקדים ב "נקודה השחורה" וננסה
לעצור לרגע ולראות את "הנייר" .כל דבר שנתמקד בו -יגדל .לכן ,עלינו להתמקד בדברים הנכונים
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בצורה מעצימה .בסיום ,לחבר לכוחות מתחילת הנושא ובחשיבות הבחירה במה מתמקדים
בהמשך השנה.

"לאחר ששיתפנו בחוויות הקיץ ,התחברנו לכוחות שלנו למקום הקבוצה בתהליך ,נעבור
להסתכל על השנה שמצפה לנו .כזכור לכם משנה שעברה את המפגשים שלנו נתחיל בכל פעם
בסבב ,בו נברר איך עבר השבוע מהפגישה האחרונה ,והאם הרגשתם בשבוע האחרון שאתם
מתמודדים יותר ,משתמשים בכלים שהתנסנו בהם ומצליחים לוותר פחות? ההתמודדות יכולה
להיות גם בדברים קטנים ,בבית או בבית הספר ,עם המשפחה ,עם חברים או עם המורים.
בהמשך המפגש נתייחס ונלמד מיומנויות שונות כמו שיטות יעילות ללמידה ,שיטות לקבל
החלטות טוב יותר ולהתנהל עם חברים/מורים/הורים בצורה יעילה וטובה יותר .נלמד גם על
עולם הרגשות שלנו ועל איך נוכל לווסת את הרגשות והתחושות שלנו .אולם ,רגע לפני שנתחיל
ללמוד ולתרגל את כל הנושאים שהזכרתי כרגע ,חשוב שנזכיר לעצמנו את החוזה שיצרנו לפני
כשנה".
ניתן לבקש מכל משתתף להזכר או לחשוב על הדבר המשמעותי עבורו שיהיה בחוזה.

"איך הייתם רוצים שיתנהגו ,שידברו ,שיתייחסו אחד לשני בקבוצה .מה חשוב לכם שיהיה
כאן ,מה יאפשר לכם להרגיש בטוחים בקבוצה ולדבר על נושאים שונים?

למורה :מכינים חוזה חדש ורושמים עליו את הדברים המרכזיים שהמשתתפים העלו.
בתום הכתיבה על כל המשתתפים והמחנך/ת לחתום על החוזה.
החוזה משמש מסגרת המגדירה את עבודת הקבוצה ויוצרת תחושה של בטחון ,סדר וארגון.
נקודות שחשוב להתייחס אליהן בחוזה (מתוך :מיומנות הנחייה לקבוצות :מדריך למנחה ,מאת :מינה אורט ומיקי זילברמן):
מיקום המפגש ,יום ,זמן תחילת המפגש וסיומו ,תדירות המפגשים.
מחויבות להגיע לכל המפגשים ובזמן ,תוך הדגשת החשיבות והמשמעות של כל משתתף
בקבוצה .במידה ויודעים מראש שלא יגיעו או יאחרו לפגישה חשוב ליידע חבר בקבוצה
או את המורה.
שמירת פרטיות :כל הנאמר בקבוצה נשאר בחדר .אין להעביר דברים שנאמרו במעגל
הקבוצתי מחוצה לו ,לאנשים שאינם משתתפים בקבוצה .שמירת פרטיות זו ,נועדה
לאפשר ביטוי חופשי אמיתי ומלא בלי לחשוש שהפרטיות תפגע .כך יוכלו המשתתפים
לחוש אמון ובטחון.
להתייחס לתכנים שהעלו משתתפי הקבוצה בפעילות ולהכניסם לחוזה הקבוצתי.
"חשוב שנשמור על החוזה הקבוצתיהחוזה הקבוצתי
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב פתיחת שנה ב' (מצורף כנספח מס' .)4
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נספחים לנושא  – 6מתחברים מחדש וחידוש החוזה קבוצתי
נספח מס'  :1יומן חופשת הקיץ שלי

אפשרות  :1כל משתתף משלים את המשפטים הבאים בקבוצה ,כל אחד בוחר משפט
אחד ,קורא אותו וכל האחרים משלימים בעקבותיו.
אפשרות  :2כל אחד משלים משפט משמעותי לו ומשתף את הקבוצה.

 .1נקודת השיא שלי בחופשה היתה......
 .2בחופשת הקיץ הכרתי טוב יותר את.....
 .3הדבר החשוב ביותר שלמדתי על עצמי בחופשה היה....
 .4בחופשת הקיץ הכנסתי שינויים אלה בחיי....
 .5החופשה האחרונה היתה הטובה ביותר בין החופשות כי...
 .6עשיתי בחופשה האחרונה שלוש החלטות/בחירות אלה :התוצאות היו...
 .7עשיתי בחופשה תוכניות לקראת אירוע שיתרחש בעתיד....
 .8נשאר לי "ענין בלתי גמור" מהחופשה והוא.....
 .9שמחתי ללמוד על עצמי....
 .10דבר בלתי נעים שחייתי איתו בשלום בחופשה....
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נספח מס'  :2שאלון אילו כוחות יש לנו? (על פי הופסון וסקלי)1981 ,

 .1האם אני מסוגל לפתור בעיות?
 .2האם אני סקרן לגלות רעיונות חדשים?
 .3האם אני יכול לקבל רעיונות חדשים?
 .4האם אני מבין מהר?
 .5האם אני מסביר את דבריי בבהירות?
 .6האם אני מחליט רק אחרי שחשבתי ובדקתי חלופות?
 .7האם אני טוב בהבעה בכתב ובעל פה? האם אני משתתף בכיתה?
 .8באילו תחומי הלימוד אני מצליח?
 .9האם יש לי ידיים "ימניות"?
 .10האם אני יודע לבשל?
 .11האם אני יודע לארגן את זמני היטב?
 .12האם אני יודע לדאוג להופעתי החיצונית?
 .13האם חדרי מעוצב לפי טעמי?
 .14האם אני שומר על כושר?
 .15האם אני נהנה מפעילויות מחוץ לבית :אופניים ,ריצה ,שחייה וכד'?
 .16האם יש לי כשרון בענף ספורט מסוים?
 .17האם יש לי כישורים בתחום המוסיקה ,הריקוד ,הציור,הכתיבה?
 .18האם אני נהנה מיופי (נוף ,תמונה,מוסיקה)?
 .19האם אני יוצר יופי כלשהו?
 .20האם אני עובד?
 .21האם אני עוזר לאחרים?
 .22האם אי מתנדב במקום כלשהו?
 .23האם אני חש נוחות בפגישותיי עם אנשים?
 .24האם אני מסתדר עם בני משפחתי? שכנים? חברים לכיתה ?חברים בשכונה?
 .25האם אני סומך על אחרים?
 .26האם אחרים סומכים עלי?
 .27האם יש לי חוש הומור?
 .28האם אני ישר ,חברותי? שמח ?איכפתי ?מתחשב?
 .29האם אני יודע להקשיב לאחרים?
 .30האם אני אופטימי?
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נספח מס'  :3משמעות המיקוד העצמי  -נקודה שחורה

אישה כבת  42הגיעה לרב לקבל עצה ואמרה לו" :אדוני הרב ,הבית שלי מתפרק ,הוא ישן ובלוי
ולי ולבעלי אין כסף להחליף אותו ,הילדים שלנו מתרוצצים כל היום בחוץ ולא מקדישים מספיק
זמן לשיעורי הבית שלהם .הרכב שלנו התקלקל ובעלי הביא לי ליום ההולדת כרטיס ברכה
וספר...כל כך לא רומנטי"..
הכול פשוט כל כך רע...אני לא יודעת מה לעשות"...
הרב הוציא נייר קטן וסימן עליו נקודה שחורה במרכזו,
"מה את רואה כאן"? שאל,
"אני רואה נקודה שחורה" אמרה האישה.
"מה עוד?" שאל הרב,
"כלום" ענתה.
"שכחת דבר חשוב" ,אמר הרב" ,את רואה גם את הנייר!"
האישה חייכה .היא נזכרה שאומנם הבית שלה ישן אבל יש לה בית,
היא חשבה על הילדים שמתרוצצים בחוץ כי הם בריאים ומלאי אנרגיה,
הרכב התקלקל אבל יש לה רכב שלא כמו לכולם,
היא חייכה כשחשבה שבעלה אולי לא בחר את המתנה האידיאלית אבל אכן חשב עליה...
והיא בעצם יודעת שהוא מאד אוהב אותה,
היא הבינה שלפעמים אנחנו מתמקדים בנקודה השחורה ולא רואים את הנייר עצמו...
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נספח מס'  :4מכתב להורים
פתיחת שנה בתכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
להורי התלמידים שלום רב,
אנו נערכים לקראת פתיחת השנה השנייה של תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בבית הספר.
כפי שהוסבר בהרחבה בשנה שעברה ,מטרת תכנית א.י.ל היא לקדם התפתחות לימודית ,רגשית
וחברתית תקינה של בני נוער עם לקויות למידה ו/או קשב או בסיכון לבעיות אלו .זאת על ידי
חיזוק גורמי החוסן של התלמיד והקנייה של מיומנויות שונות שתאפשרנה לו להתמודד באופן
יעיל יותר עם קשיים שונים .מדובר על מיומנויות בתחום התפקודים הניהוליים ,בתחום החברתי,
בתחום הרגשי ובתחום הלימודי.
בשנה השנייה של התכנית נתמקד במציאת סגנון הלמידה הייחודי של כל תלמיד תוך הקניית
טיפים ללמידה יעילה .נלמד מהו ויסות רגשי ונכיר דרכין שונות להשגתו ,נחזק את התפקודים
הניהוליים של התלמידים על ידי מתן מיומנויות להערכת תהליך חשיבה וביצוע תהליכי פיקוח
ובקרה עצמיים .בנוסף ,נבין את חשיבותם של היחסים הבינאישיים ונחזק את יכולת קבלת
ההחלטות והסנגור העצמי.
בדומה לשנה הקודמת ,מעורבותכם בתהליך הלמידה מרכזית ביותר .אנו רואים בכם ,בני
המשפחה ,חלק חשוב ומשמעותי בתהליך התקדמותם של בני הנוער .לכן גם השנה יתקיימו
שלושה מפגשים משותפים ואחת לחודש בממוצע יישלח אליכם מכתב ובו יוצג הנושא אשר נלמד
בתכנית כמו גם אסטרטגיות שהוקנו בנושא זה וטיפים ליישום בבית .חשוב שתציבו יחד עם
ילדכם מטרות ותאפשרו לו לבחור אילו מיומנויות ואסטרטגיות שלמד בבית הספר תיישמו יחד
בבית.
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם בהגעה למפגשים בבית הספר ,בהתעניינות בתכני התכנית וביישום
ותרגול המיומנויות בבית על מנת שאלו תופנמנה באופן משמעותי ועל מנת שהתהליך יהיה מוצלח
יותר.

בברכת שנת עשייה מוצלחת,

מחנכת הכיתה:

מנהלת בית הספר:
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נושא מספר 7

זיהוי סגנון למידה
וטיפים ללמידה יעילה

תקציר נושא :נושא זה הוא זיהוי סגנון הלמידה וטיפים ללמידה יעילה .תחילה ,יש להציג את הנושא – מהו סגנון
למידה (הדרך בה האדם קולט ,מעבד ,מפנים וזוכר חומר לימודי חדש) ומדוע חשוב להכיר את הסגנון האישי שלך.
בשלב הבא ,יש להסביר כי קיים שוני בין תלמידים במידה בה הם מפיקים תועלת בזמן למידה -הבדלים בסגנונות
למידה .בהמשך ,תלמד המיומנות ופיתוחה :איך ניתן ללמוד לנצל באופן יעיל את ערוץ הקליטה החושי (ראייה,
שמיעה או תנועה) שבאמצעותו אנו קולטים את הנלמד באופן היעיל ביותר .לבסוף ,יתורגל עם הנער/ה דרכים
לזיהוי סגנון הלמידה ושיפורו.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-4 :מפגשים קבוצתיים  +אופציה לתרגול פרטני.
מטרות:
 .1הכרות עם סגנון הלמידה האישי של התלמיד.
 .2זיהוי הקושי של התלמיד בסיטואציות שונות של למידה (הרצאה ,הקראה ,הכתבה זכירה).
 .3הקניית טכניקות לשיפור הלמידה בהתאם לסגנון הלמידה.
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זיהוי סגנון למידה וטיפים ללמידה יעילה
מבנה המפגש
הצגת הנושא – סגנון למידה וחשיבות.
ברור לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
מילוי שאלון לזיהוי סגנון הלמידה.
ניתוח תוצאות השאלון ומשמעותן.
הקניית טיפים לשיפור הלמידה-מותאמים לסגנון הלמידה.
תרגול ביצוע רפלקציה עם התלמיד על תהליך הלמידה ,על השימוש בכלי ,על דרך הביצוע
של המטלה הלימודית ועל טיבו של התוצר המוגמר.
הצבת מטרות בתחום הלימודי.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

"בשנה החולפת עבדנו על ההכרות שלך עם עצמך ,כיצד אתה יכול להשתמש בצדדים החזקים
שלך ,למדת טכניקות שונות וחשבנו יחד מי מהאנשים בסביבתך יכול לתרום ולחזק אותך
בהשגת מטרותיך .בנושא היום נעבוד על סגנון למידה .לכל אחד מאיתנו סגנון למידה שונה .אין
סגנון טוב או רע .כולנו משתמשים בשלושה חושים ללמידה :חוש השמיעה ,חוש הראייה
והתנועה (כמו בכתיבה) .אך ישנו חוש אחד דומיננטי (פעיל יותר מחושים אחרים) אשר מיטיב
את הלמידה .חשוב להכיר את סגנון הלמידה האישי כי דרך הכרות זו נדע מה עוזר לך ללמוד טוב
יותר? למשל ,יש תלמיד שמעדיף לשמוע את חומר הלימוד ,יש תלמיד שמעדיף לקרוא בעצמו
ויש תלמיד שמעדיף לכתוב כך הוא מבין וזוכר את החומר".
למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום
למורה :מטרת חלק זה היא זיהוי סגנון הלמידה של המשתתפים .תחילה ,יש לברר מהם
קשייהם ,כפי שמופיעים במהלך שיעור בבית הספר או בעת הכנת שיעורי הבית.
במהלך הבירור עם התלמיד יש לבדוק את התשובות לשאלות הבאות:
א .כיצד הוא/היא מעדיף/ה לעבוד בכיתה או בשיעורי הבית ,לבד או עם חבר?
ב .כיצד הוא/היא מכין/ה את שיעורי הבית? האם הוא/היא זקוק להקראה ,מעדיף/ה
להכתיב את תשובותיו,מעדיף/ה לכתוב על-מנת להבין ולזכור (יש להתייחס
להתאמות באבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי אם קיים).
ג .כיצד לומד/ת למבחן?
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יש לחלק למשתתפים את 'שאלון זיהוי סגנון הלמידה' (מצורף כנספח מס' .)1
"כעת נמלא שאלון שיעזור לנו בזיהוי סגנון הלמידה שלך".
למורה :יש להציג את השאלון ,להסביר את סולם התשובות ,שלבי העבודה והתוצאות:
אפשרויות הניקוד:
 -1לא מתאים כלל.

 -4מתאים לעיתים קרובות.

 -2מתאים לעיתים רחוקות.

 -5כמעט תמיד מתאים.

 -3מתאים לפעמים.
שלבי עבודה:
 .1על התלמיד לסכם את הניקוד בכל חלק (שלושה חלקים).
 .2המורה יסביר את משמעותו של כל חלק:


חלק א :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ
החזותי הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.



חלק ב :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ
השמיעתי הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.



חלק ג :אם התלמיד קיבל את הסכום הגבוה ביותר בחלק זה משמע-הערוץ
התנועתי הוא הדומיננטי ביותר ומיטיב את הלמידה.



*במקרה של סכום שני חלקים שווה או קרוב (בין  1-3נקודות) יש לציין
שייתכן והתלמיד זקוק ללמידה אקלקטית (שימוש בשני הערוצים באופן
שווה להטבת הלמידה) ,ואף ייתכן שהוא יעדיף ערוץ מסוים מול משימות
שונות .לדוגמא :במקרה בו התלמיד קיבל סכום זהה או קרוב בחלק (א)
ובחלק (ב) ייתכן שבמתמטיקה יעדיף את הערוץ החזותי (כלומר לראות כיצד
פותרים תרגיל או הדגמה בשרטוט) ,ואילו בהתמודדות מול טקסט יעדיף
הקראה (שמיעת הטקסט).

 .3הצגת טיפים לתלמיד בהתאם לסגנון הלמידה.

למורה :בתום העבודה על השאלון והצגת הטיפים ,המשתתפים יצרו לעצמם
כרטיסיה בהתאם להמלצות המתאימות להם.
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סגנון חזותי :
•

לראות את שפת הגוף והבעות הפנים של המורה.

•

לשבת בשורות ראשונות.

•

לימוד חומר בעזרת הצגה גרפית  :תמונות ,דיאגרמות ,מפות ,תרשימים.

•

לעודד לחשוב בתמונות ולהשתמש בדמיון.

•

הצגת חומר באמצעות סרטים.

•

ללמוד מספרים ,סיכומים.

•

מצגות ,לרשום על הלוח :ראשי פרקים (סדר) ,רעיונות מרכזיים.

•

לעודד לסכם בזמן הרצאות.
סגנון שמיעתי:

•

הרצאות ורבליות.

•

דיונים כיתתיים -להביע דעה ולשמוע אחרים.

•

שמים לב ,מיחסים חשיבות ומבינים את משמעות הדברים על פי רמזים
שמיעתיים :טון הדיבור ,מהירות והפסקות.

•

לחומר כתוב יש משמעות נמוכה עד אשר הם שומעים אותו.

•

לעודד להקליט הרצאה או חומר כתוב ולחזור ולשמוע.

•

קריאה בקול רם.

•

ג'ינגלים  ,ראשי תיבות ,חריזה.

•

להכתיב למישהו אחר.
סגנון תחושתי/חושי:

•

הפעלת הגוף תוך כדי לימוד.

•

לעיסת מסטיק.

•

פלסטלינה רפואית.

•

שינון בכתב.

•

דפים לשרבוט.

•

משחקי תפקידים.

•

קריאה פעילה -מרקרים ,סריקת הטקסט.

•

הפסקות.

•

מעבדה.

•

התנסויות (ריח ,טעם ,מוזיקה).

•

מודלים ,פוסטרים.
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למורה :לאחר הכנת הכרטיסייה ,על כל תלמיד להחליט על  2-3טיפים אותם יישם
במהלך הלמידה וידווח על השפעתם בהבנת הנלמד.
יש לציין שישנם עוד מרכיבים המשפיעים על הלמידה ,בעיקר הלמידה העצמית בבית:


היבטים סביבתיים :שקט-רעש ,תאורה ,טמפרטורה ,צורת ישיבה.



היבטים חברתיים :למידה בקבוצה או למידה סוליסטית (עצמית).



היבטים פיסיים :אכילה ,זמן ,תנועה ,סוגי תפיסה.

"כעת ,כשזיהיתם את סגנון הלמידה שלכם וקיבלת המלצות ליישום אתם יכולים להציב
לעצמכם מטרות בתחום הלימודי ולהיעזר במודעות לסגנון הלמידה ובטיפים להשגת המטרה.
כפי שלמדנו בשנה שעברה ,בתהליך הלמידה עם מכוונות עצמית ישנם שלושה שלבים (צימרמן
ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,

 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו.
חשבו אילו מטרות ברצונכם להשיג בשנה זו בתחום הלימודי .בהתאם לסגנון הלמידה שלכם –
אילו אסטרטגיות/טיפים/המלצות יעזרו לכם להשיג את המטרה? כתבו את המטרות ואת דרכי
הביצוע בטבלת המטרות האישיות ((מצורף כנספח מס'  .)2במפגשים לאורך השנה נערוך משוב
על תהליך הצבת המטרות ונבחן האם וכיצד האסטרטגיות השונות מקדמות אתכם להשגת
המטרות בתחום הלימודי".

"לסיכום ,במפגשים האחרונים זיהיתם את סגנון הלמידה הייחודי שלכם ובהתאם לו
למדתם את ההמלצות שהכי מתאימות לכם ללמידה .בחרתם  2-3טיפים ליישום
והצבתם מטרות אישיות .במפגשים הבאים אשמח אם תשתפו כיצד אתם מיישמים
טיפים אלו והאם זה מסייע לכם בלמידה ובהשגת המטרות".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב זיהוי סגנון למידה וטיפים יעילים ללמידה (מצורף
כנספח מס' .)3

למורה :לאחר סיום העברת המודולה זיהוי סגנון הלמידה וטיפים ללמידה יעילה
נספחים -לנושא  – 9סגנון למידה
לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DlCSVwmdvPFzhP
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נספחים לנושא  – 7זיהוי סגנון למידה וטיפים ללמידה יעילה
נספח מס'  :1שאלון זיהוי סגנון למידה
לפניך שאלון הכולל שלושה חלקים ,בכל חלק עשרה היגדים.
קרא כל היגד בעיון.
כתוב בטור המתאים את הניקוד המתאר באופן הטוב ביותר את מידת התאמתו של ההיגד אליך.
אפשרויות הניקוד:
- 1לא מתאים כלל.
 -2מתאים לעיתים רחוקות.
 -3מתאים לפעמים.
 -4מתאים לעיתים קרובות.
 -5כמעט תמיד מתאים.

חלק א'
מס"ד

ההיגד

1

אני נהנה לשרבט (לצייר לקשקש) וגם בסיכומים שלי ובמחברות שלי יש הרבה
תמונות ,חיצים עיגולים קווים וכד'.

2

אני זוכר דברים טוב יותר אם אני כותב אותם ,גם אם אני לא חוזר ומעיין

ניקוד

בדברים שכתבתי.
3

כאשר אני מנסה לזכור מספר טלפון  ,אני מדמיין אותו בראשי.

4

במהלך בחינה כאשר אני נזכר במידע ,אני יכול לראות בדמיון את המחברת
עם המידע כתוב בתוכה.

5

אם אני לא כותב הוראות הגעה למקום מסוים ,אני תועה בדרך או מגיע
באיחור.

6

אני מעדיף להסתכל על אדם שמדבר ,כדי להיות מרוכז במה שהוא אומר.
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7

אני זוכר טוב יותר דברים שקראתי מאלו שנמסרו לי בעל פה.

8

קשה לי להבין בדיחה או סיפור כאשר אני רק שומע אותם .אני צריך גם
לקרוא אותה.

9

בזמן פתרון בעיות אני מעדיף לארגן את מחשבותיי על ידי כתיבתן.

10

כשעלי ללמוד דבר חדש אני עושה זאת דרך קריאת ספרים או מאמרים או
באינטרנט.
סה"כ ניקוד חלק א'

חלק ב'
מס"ד

ניקוד

ההיגד

1

במהלך קריאה אני קורא בקול ,כדי "לשמוע את המילים בראש".

2

כשאני צריך לזכור מידע ,אני משנן זאת שוב ושוב בקול רם וזה עוזר לי.

3

כאשר אני רוצה להבין משהו ,אני מבין טוב יותר ,אם אני מסביר זאת לאדם
אחר.

4

במהלך השיעור ,אני לא צריך לרשום כדי לזכור את מה שהמורה אומרת.
לעיתים כתיבה אף מפריעה לי להקשיב.

5

אני זוכר טוב יותר מה אנשים אומרים ולא מה הם לובשים או איך הם נראים.

6

אני מעדיף לשמוע חדשות ברדיו מאשר לקרא אותם בעיתון.

7

אני מעדיף להקליט לעצמי תזכורות ,מאשר לכתוב אותם.

8

אני יכול להבין בקלות מה שהדובר אומר ,אפילו אם עיני עצומות או כאשר
אני לא מסתכל עליו ישירות.

9

אני מדבר לעצמי במהלך פיתרון בעיות או במהלך כתיבה.

10

אני מעדיף לקבל הסבר בעל –פה מאשר לקרא הוראות.
סה"כ ניקוד חלק ב'
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חלק ג'
מס"ד

ניקוד

ההיגד

1

אני לא אוהב להקשיב להוראות או לקרא אותן ,אני מעדיף פשוט להתחיל
לעשות.

2

אני לומד באופן הטוב ביותר כאשר מראים לי איך לעשות משהו.

3

אני זוכר בעיקר דברים שהתנסיתי בהם באופן מעשי.

4

אני מעדיף ללמוד מתוך התנסות.

5

אני נהנה ללמוד על ידי בנייה ויצירה של דברים.

6

אני מניע את שפתיי במהלך הקריאה.

7

אני כותב סיכומים וראשי פרקים ,אך חוזר וקורא אותם לעיתים רחוקות.

8

כדי לזכור דברים עלי לכתוב או להעתיק אותם.

9

אני חושב טוב יותר כאשר יש לי אפשרות לנוע ,אני מרגיש לא נוח מאחורי
שולחן.

10

אני זוכר דברים שנעשו ולא שמות או פנים.
סה"כ ניקוד חלק ג'
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נספח מס'  :2טבלת מטרות אישית

כישורים ודרכים להשגת המטרה
מטרות
.1

.2

.3

מה המצב כיום

למה אני רוצה להגיע

איך אגיע לשם

מטרות בתחום הלימודי

מטרות בתחום הרגשי

מטרות בתחום הבין אישי
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נספח מס'  :3מכתב להורים
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :זיהוי סגנון למידה וטיפים יעילים ללמידה
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל).
שם הנושא :זיהוי סגנון למידה וטיפים יעילים ללמידה
רקע :סגנון למידה הוא הדרך בה האדם קולט ,מעבד ,מפנים וזוכר חומר לימודי .לכל אדם דרך
שונה לקלוט מידע המלמדת על האופן בו מומלץ לו להיחשף למידע חדש .כולנו משתמשים
בשלושה חושים כדי לקלוט מידע :ראייה (קריאה ,תרשימים ,מפות) ,שמיעה (הקשבה) ותנועה
(למשל כתיבה) .לכל אחד מאיתנו חוש אחד דומיננטי יותר אשר קובע מהי הדרך הטובה ביותר
עבורנו ללמידה .בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום סגנון הלמידה אשר נלמדו
בתכנית א.י.ל :התלמידים זיהו איזה חוש דומיננטי יותר עבורם לפי הדרך בה הם קולטים את
המידע בצורה הטובה ביותר למשל :בקריאה ,הקראה ,כתיבה וכו' ,.זיהוי אופן הרכב הלמידה
הנוח להם (עם חבר ,לבד) ושיח על אופן הלמידה לקראת מבחן .התלמידים נחשפו לסגנונות
הלמידה השונים :חזותי ,שמיעתי ותנועתי דרך שאלון עצמי לזיהוי סגנון הלמידה האישי שלהם.

טיפים להורים ליישום האסטרטגיות של סגנון למידה בבית:


בדקו עם ילדכם האם סגנון הלמידה שבחר בכיתה מתאים ונכון עבורו .למשל ,אם בחר
בסגנון שמיעתי אבל ניכר כי הוא לא מצליח לזכור את החומר בדרך הזו ,שנו יחד איתו
לסגנון המתאים יותר.



ברגע שנבחר סגנון למידה ,הזכירו לו לפני כל מבחן שזוהי הדרך היעילה ביותר עבורו ללמידה
ועודדו אותו .למשל :במבחן הקודם הצלחת וזכרת את החומר בזכות הסיכומים שהכנת.



אם סגנון הלמידה דורש סיוע מההורה כמו הקראה של החומר ,סיכום החומר וכו' ,עזרו
לילדכם ויתכן שכדאי שיקבל גם סיוע חיצוני ממורה לאסטרטגיות למידה.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 8

ויסות רגשי

תקציר נושא :נושא זה הוא ויסות רגשי .תחילה,יש להציג את תכני הנושא ולהסביר על החשיבות שבהבנה והכרת
הרגשות שלי .בהמשך יש להתייחס לחשיבה על עוצמות הרגש תוך לימוד שיטות לויסות רגשי.
נוכחים :קבוצת התלמידים
משך נושא 2-4 :מפגשים.
מטרות:
 .1הבנה מהו ויסות רגשי ומה הוא כולל:
א .הכרת כל טווח הרגשות.
ב .זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים.
ג .ויסות רגשות.
 .2הקניית מיומנויות לויסות רגשי:
א .הרגעה עצמית.

ב .הסחה עצמית.
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ויסות רגשי
מבנה המפגש
הסבר על הנושא – שיום רגשות והכרות עם סוגים שונים של רגשות.
בירור קצר לגבי המתרחש בשבוע האחרון.
הכרות עם עוצמות שונות של רגש.
לימוד טכניקה לויסות רגשי.
הצבת מטרות בתחום הרגשי.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.
למורה :יש להסביר לתלמידים מה ויסות רגשי.

" היום נעבוד על איך לומדים לזהות ולשלוט ברגשות שלנו .ויסות רגשי הוא היכולת לווסת או
לשלוט ברגשות של עצמנו ,לאזן את הרגשות בהתאם למצב ,ויותר חשוב לשלוט בהתנהגות
שנובעת מהרגש.
לכל אחד מאיתנו יש את כל טווח הרגשות גם חיוביים וגם שליליים .כל ילד וכל מבוגר לפעמים
שמח ,מאושר ,מסופק ,גאה ,מתרגש .אבל גם כל אחד לפעמים מפחד ,כועס ,עצוב ,מתוסכל,
מקנא ,מתאכזב .לאיזה מקודקודי משולש א.יל ויסות רגשי קשור? לאפשר לתלמידים לענות.
ויסות רגשי קשור לקודקוד מצב הרוח ודרך נושא זה כל אחד ילמד להכיר ולזהות את מצב רוחו
ואת כל הרגשות שהוא חווה ,גם החיוביים וגם השליליים ,לקרוא להם בשם (לשיים אותם) ואז
גם לווסת אותם .זאת אומרת ,לא לאפשר לרגשות לשלוט בהתנהגות שלו/שלה ולהשפיע
לשלילה על שני הקודקודים הנוספים :היחסים הבינאישיים והלמידה .העיקרון ביכולת לויסות
רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל חשוב לוודא שהרגש לא גורם להתנהגות לא יעילה או לא
בריאה".
יש לחלק למשתתפים את רשימת הרגשות (מצורף כנספח מס' .)1
דיון :אילו רגשות יש לנו?
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מטרת הדיון היא שהילדים יעלו בצורה חופשית את כל הרגשות שהם מכירים .ניתן לבצע זאת
בזוגות או בקבוצה הגדולה.

"לאחר שתיארנו את סוגי הרגשות והבנו שלכל בני האדם ולכל תלמיד יש את כל טווח הרגשות,
נעבור לזהות ולתת שם לרגשות השונים במצבים השונים .בואו נחשוב על מצבים שונים ובהם
איזה רגשות אנחנו יכולים לזהות ולתת להם שם".
למורה :מטרת חלק זה היא זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים .בחלק זה חשוב להכיר
את המושג של כעס כרגש משני.

כעס או כשאני כועס :הרבה פעמים כעס הוא רגש שאני מרגיש כשלמעשה מתחת לכעס אני
בעצם פגוע ,מאוכזב ,מתוסכל .להרבה ילדים ומבוגרים ,קשה לבטא שהם נפגעים או מתוסכלים
ויותר קל לכעוס .למשל אם אמא מבקשת ממני ללמוד ולקרוא שוב ,ואני כועס וצועק ,אני
למעשה מתוסכל מזה שדורשים ממני לעשות משהו שמאוד קשה לי .אני כועס אבל בנוסף ,אני
מתוסכל ופגוע כי לא מבינים שזה משהו שבאמת קשה לי.
באופן דומה חשוב לזהות מה אני מרגיש במצבים שונים ואיך קוראים לרגש הזה .חשוב לשים
לב לכך שבמצב אחד יכולים להיות כמה רגשות והרגשות האלה יכולים גם להיות סותרים.
למשל ,במצב שבו לא הצלחתי במבחן ,אני יכול להיות עצוב שלא הצלחתי ובאותה נשימה
להרגיש תקווה שאולי סוף סוף יבינו שאני באמת מתקשה.
מיומנות ויסות רגשי היא מולדת ונרכשת ,זה תהליך שדורש למידה ,הוא נמשך זמן ודורש תרגול
וחיזוקים נשנים".
למורה :פעילות זיהוי ושיום רגשות  -בפעילות זו כל משתתף באופן עצמאי מתאר מצבים
שבהם הרגיש רגשות חיוביים .לאחר מכן ,לבקש תיאור למצבים בהם הרגישו רגשות שליליים,
תוך שיום של הרגשות .בשלב הבא לבקש מהמשתתפים לבחור מצבים בהם הרגישו בו זמנית מס'
רגשות (גם סותרים).
מומלץ לכוון את המשתתפים לבחור מצבים שקשורים ללמידה ולביה"ס.

דיון :לאחר שסיימו את הפעילות ,יש לעודד דיון קבוצתי בנושאים של זיהוי ושיום רגשות
ולהדגיש את העובדה שברגשות הכל לגיטימי ,אין רגש לא נכון אבל צריך ללמוד לשלוט ברגשות
שלנו (מטרת השלב הבא בנושא).

"לאחר שזיהינו שבמצבים שונים יש רגשות שונים נעבור ללמוד שניתן להעריך את עוצמתם של
הרגשות .נשתמש בסקלה של חומרה מאפס עד  .100מיומנות של ויסות רגשי כוללת לימוד של
היכולת להעריך את עוצמת הרגש מ 0-עד  ,100בכל רגע נתון ,ולזהות מה אני מרגיש בנקודות
השונות בין  0ל ,100-מהי נקודת הרתיחה שלי ,ומה אני יכול לעשות כדי להימנע מלהגיע אל
נקודת הרתיחה".
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למורה :כל תלמיד צריך לזהות איך הוא מרגיש בדרגות עוצמה שונות של הרגש ומהי
נקודת הרתיחה שבה מהרגע שמגיע אליה כבר אוטומטית קופץ ל ,100-נקודת אל-חזור .למשל
תלמיד שמזהה כעס במצב מסוים יתאר כי בדרגות כעס של  10-20הוא מרגיש כעס אך ממשיך
לתפקד בכתה ,בדרגות כעס של  40-50הוא כבר כועס ברמה שאינה מאפשרת לו להקשיב לשיעור,
ובדרגת הכעס של  70-80הוא כבר כ"כ כועס שסביר להניח שיתפרץ יקלל ו/או יצא מהשיעור ,כפי
שהיה עושה ב.100-
החשיבות בויסות הרגשי הוא זיהוי נקודת הרתיחה והתחלת עבודה על הויסות לפני שמגיעים
לנקודת הרתיחה .במילים אחרות ,נרצה ללמד את התלמידים לעבוד על שליטה עצמית כשהם רק
מתחילים לעלות בסקלה (כיון שכאשר הם קרובים לנקודת הרתיחה זה לעיתים מאוחר מידי).
למורה :לאחר הדיון על זיהוי ושיום רגשות ,יש להרחיב ולציין שויסות רגשי כולל את
היכולת לשלוט ברגשות כדי לשלוט בהתנהגות .כאמור הרגש הוא לגיטימי ,כל רגש ובכל עוצמה,
אבל המטרה היא שאנחנו לא נתנהג בצורה קיצונית בעקבות הרגש .לכן נלמד לשלוט בהתנהגות
שנובעת מהרגש.
למורה :בשלב זה עוברים ללמד את הילדים מיומנויות של ויסות רגשי.
מיומנויות ויסות רגשי נחלקות ל  2סוגים:
 .1הרגעה עצמית :הכוונה לדברים שהתלמיד יכול לנסות לתרגל כדי להרגיע את עצמו.
 אלו יכולים להיות דברים שהתלמיד עושה בעצמו כגון:
נשימות ,הרפיה ,הקשבה למוסיקה ,פעילות גופנית ,מקלחת.
 אלו יכולים לכלול פעילות בה התלמיד נעזר בחבר או במבוגר:
בין אם בשיחה ישירה או בין אם בסלולארי ,פייסבוק ווטסאפ וכו'.
 ניתן להשתמש בכל אחד מחמשת החושים כדי להירגע:
לשמוע משהו ,לראות משהו ,לגעת במשהו ,לטעום משהו או להריח.
 לומר לעצמו מחשבה/אמירה מרגיעה:
למשל כשאני מאוד מפחד מהמבחן שיגיע מחר ,אני יכול להזכיר לעצמי שלמדתי
ונתתי את המקסימום .כשאני נכשל במבחן אני מזכיר לעצמי שאני לא טיפש אלא זה
בגלל לקות הלמידה ,החשד ללקות הלמידה ו/או הקושי להתרכז.
יש להציג בפני המשתתפים סוגי הרפיות :הרפיה נשימתית (מצורף כנספח מס'  )3והרפיה
שרירית (מצורף כנספח מס' .)4
לילדים שיכולים להיעזר בנשימות ניתן ללמד נשימות סרעפתיות (נספח  )3או טכניקות הרפיית
שרירים (נספח  .)4כשתלמיד רוצה להיעזר באחר להרגעה עצמית ,מומלץ לתרגל איך לפנות לאחר
לקבלת התמיכה או העזרה ולהגדיר מראש מה הציפיות מהאחר ,האם אני מצפה שהאחר רק
יקשיב ,יציע טכניקות וכן הלאה.
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 .2הסחה עצמית :הסחה עצמית כוללת דברים שהתלמיד יכול לעשות כדי להסיח את דעתו
מהרגש אותו הוא מרגיש .אמצעי הסחה אופייניים למתבגרים הינם :צפייה בטלוויזיה,
האזנה למוסיקה ,פעילות חברתית ,פעילות ספורט ,מחשבה /אמירה מרגיעה.

למורה :הטכניקות השונות יכולות לשמש או להרגעה עצמית או להסחה או לשניהם .לא
חשוב מהי הטכניקה ,חשוב לבקש מהתלמיד לתרגל בבית ובפגישה הבאה לומר איך הייתה
ההתנסות.
יש להשתמש במד הרגשות (מצורף כנספח מס' .)2

למורה:
תרגיל  -הקניית המיומנות:
כל נער/ה מתבקש להכין טרמומטר בו ישתמש כדי לזהות רגשות ,לשיים ,לדרג עוצמה ולומר מה
היה עושה כדי לווסת.

"כעת כל אחד יתרגל ויסות רגשי על רגש אחד שלילי שהוא יבחר".
 בחר רגש עליו תרצה לעבוד.


הכן טרמומטר לרגש הזה שימדוד את עוצמת הרגש בין  0ל 10-וכתוב ליד כל נקודה
בטרמומטר ,מה אתה מרגיש ואיך אתה מתנהג באותה נקודה .חשוב שתכתוב את
האפס ,10 ,נקודת הרתיחה ו 2-3-נקודות ראשונות אחרי אפס (ראה נספח )2

 זהה מהי נקודת האל חזור וכתוב איך אתה מרגיש ומתנהג באותה נקודה.
 זהה מה האזור שבו תצטרך להפעיל מיומנויות של ויסות רגשי כדי לא להגיע קרוב
לנקודת הרתיחה .רמז :האזור אמור להיות קרוב מאוד לאפס.
 זהה אלו מיומנויות של הרגעה עצמית או הסחה עצמית תוכל לעשות באותו אזור
שזיהית וכתוב לעצמך אותן על פתק או בטלפון .דאג לפרט האם זו טכניקה שתעשה לבד
או עם מישהו ,מהי הטכניקה ומה היא כוללת (למשל אם בחרת מוסיקה ,מהו השיר),
היה מאוד ספציפי בחושים שאתה משתמש ,בגירויים הספציפיים.

למורה :אפשרות לתרגול
מתחלקים לזוגות/שלישיות ומבצעים משחק תפקידים .כל משתתף בתורו משחק את עצמו וחברו
משחק דמות אחרת אשר גורמת לו לרגש שלילי (אחר מהרגש עליו עבד קודם בטרמומטר ,כגון
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כעס ,תסכול ,אכזבה ,פגיעה) .כל אחד בתורו אומר מהו התסריט שחברו ישחק כדי לעורר בו רגש
שלילי .משחקים את המצב  2-3דקות.
בסיום המשחק על המשתתף:
א .לשיים את הרגש.
ב .לדרג על הטרמומטר את העוצמה שלו.
ג .לפרט מה אני יכול לעשות כדי להימנע מהאזור שקרוב לנקודת האל חזור ,הן באמצעות
הרגעה עצמית והן באמצעות הסחה עצמית.
בשלב הבא מתחלפים.

"כעת ,כשאתם מכירים את מושג הויסות הרגשי ואת הטכניקות שיעזרו לכם לאזן את
עוצמת הרגש ,אילו מטרות תרצו להציב לעצמכם בתחום הרגשי? כתבו את המטרות בטבלת
המטרות האישיות שלכם .היעזרו בטכניקות שנלמדו כדי להגדיר איך תשיגו את המטרה שאתם
מציבים לעצמכם".

"לסיכום ,במפגשים האחרונים למדנו שיש סוגים רבים ומגוונים של רגשות וכל רגש הוא חשוב
ולגיטימי .עם זאת ,חשוב שנשלוט בהתנהגויות שעלולות לנבוע מהרגש והבנו מהו וויסות רגשי.
מי רוצה להזכיר לנו מהו ויסות רגשי? לאפשר לתלמידים לענות.
נכון ויסות רגשי הוא היכולת לווסת או לשלוט ברגשות של עצמנו ,להתאים את הרגשות למצב,
ויותר חשוב לשלוט בהתנהגות שנובעת מהרגש .למדנו כיצד להעריך את עוצמת הרגשות שאנו
חווים ואת החשיבות של זיהוי נקודת הרתיחה .הכרנו טכניקות שונות של הרגעה עצמית או
הסחה עצמית שיעזרו לנו להימנע מהתנהגות קיצונית בעקבות רגש לא מווסת .כדי שנצליח
לשלוט ולווסת את ההתנהגות שנובעת מהרגש עלינו ליישם ולתרגל את הטכניקות בבית הספר,
בבית ועם החברים .במפגשים הבאים אשמח אם תשתפו במקרים בהם זיהיתם את הרגש
שעולה בכם ומה עשיתם כדי לווסתו".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב ויסות רגשי (מצורף כנספח מס' .)5

למורה :לאחר סיום העברת המודולה ויסות רגשי לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_801rsNpHQrYNV3L
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נספחים לנושא  – 8ויסות רגשי
נספח מס'  :1רשימה אפשרית לרגשות
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נספח מס'  :2מד הרגשות
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נספח מס'  :3הרפיה נשימתית

שלב ראשון ,שואפים אויר מהאף ,בקצב של כשלוש שניות .בעת השאיפה ,שהיא מעט יותר עמוקה
משאיפה רגילה ,מומלץ לספור בדממה מאחת עד שלוש .מטרת שלב זה היא להזרים חמצן לראות
מעבר לכמות המצומצמת שאנו שואפים בעת חרדה.
שלב שני ,עוצרים את הנשימה למשך כשלוש שניות .שוב מומלץ לספור בדממה מאחת עד שלוש.
המטרה היא ,לאפשר לתוספת החמצן להספג בריאות באופן יסודי.
שלב שלישי ,נושפים באיטיות דרך הפה ,בקצב של כשש שניות .מומלץ לספור בדממה מאחת עד
שש .המטרה היא ,לרוקן את כל האוויר מהראות ,כדי לאפשר בשאיפה הבאה לחדש את כל
האוויר בריאות .שלב נשיפת האוויר הוא שלב התורם להרפיה עמוקה ביותר .בעת הנשיפה
הארוכה ,חשוב לאפשר לכל שרירי הגוף להשתחרר מהמתח .ההרגשה היא ,כמו להיאנח אנחה
ארוכה ומרגיעה .כאשר מבצעים את התרגיל תוך ישיבה או שכיבה ,ההרגשה היא ,כאילו כל הגוף
שוקע בכסא או במיטה ,יש החשים ,כאילו כל שרירי הגוף מתמוססים.
שלב אחרון ,עוצרים את הנשימה למשך כשלוש שניות .שוב רצוי לספור בדממה מאחת ועד שלוש.
המטרה היא ,לא למהר ולשאוף אויר ,כפי שנהוג לעשות בעת היפר-ונטילציה.

(מתוך האתר של ד"ר ברוך אליצור :הנשימות המרגיעות)
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נספח מס'  :4הרפיית שרירים
הרפיית הידיים
נשאף אויר ובהדרגה נכווץ את שני האגרופים .כאשר האגרופים יהיו בשיא הכיווץ ,ניתן לדמיין
שבתוכם מצויים כל הנושאים שהלחיצו אותנו לאחרונה :כל התסכולים ,כל הפחדים וכל
האכזבות .נישאר בתנוחת כיווץ הידיים כמה זמן שנוח לנו .כאשר אנו מוכנים להרפות ,ננשוף
באיטיות ובהדרגה נשחרר את האגרופים ונחוש כיצד כל המתחים זורמים מכפות הידיים הרחק
מגופנו .ננשום נשימה מרגיעה אחת .בעת השאיפה הארוכה ,נחוש כיצד שתי הידיים נעשות כבדות,
בצורה מאד נעימה .תחושת הכבדות הנעימה מצביעה על הרפייה חיובית של שרירי הידיים
וזרימת דם מוגברת לעבר כפות הידיים.
הרפיית הרגליים
נשאף אויר ובהדרגה נמתח את שתי הרגליים הרחק מגופנו .כאשר הרגליים יהיו בשיא המתח,
ניתן לדמיין שאנו דוחפים ומרחיקים את כל הנושאים שהלחיצו אותנו לאחרונה .כאשר אנו
מוכנים להרפות ,ננשוף באיטיות ונשחרר את שרירי הרגליים .נחוש כיצד כל המתחים זורמים
מכפות הרגליים הרחק מגופנו .ננשום נשימה מרגיעה נוספת .בעת השאיפה הארוכה ,נחוש כיצד
שתי הרגליים נעשות כבדות ,בצורה מאד נעימה .תחושת הכבדות הנעימה מצביעה על הרפייה
חיובית של שרירי הרגליים וזרימת דם מוגברת לעבר כפות הרגליים.
הרפית הבטן
נשאף אויר ונכווץ בחוזקה את שרירי הבטן למשך מספר שניות וכאשר אנו מוכנים להרפות ,ננשוף
באיטיות ונחוש כיצד ההרפייה מתפשטת לאברים הפנימיים.
הרפיית בית החזה ,הגב והכתפיים
נשאף אויר ונכווץ בחוזקה את שרירי בית החזה ,הגב והכתפיים למשך מספר שניות וכאשר אנו
מוכנים להרפות ,ננשוף באיטיות ונחוש כיצד ההרפיה מתפשטת לאברים הפנימיים.
הרפיית הפנים
נשאף אויר ונכווץ את שרירי הפנים בחוזקה למשך מספר שניות .נכווץ את שרירי הפה והלסת,
הלחיים ,המצח והעיניים .כאשר אנו מוכנים להרפות ,ננשוף באטיות ונחוש כיצד כל שרירי הפנים
נרגעים .הלחיים נעשות רכות ,השפתיים נפשקות קלות ,כמילימטר או שניים וגבות העיניים כאילו
מתרחקות זו מזו .ניתן לדמיין ,כאילו כל קמטי העיפות ,המתח והשנים נספגים בעור.
נחזור למצב ערנות על ידי נשימה מרגיעה אחת ונפקח את העיניים בחיוך.
(מתוך האתר של ד"ר ברוך אליצור :הנשימות המרגיעות משולבות בכיווץ איברים)
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נספח מס'  :5מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :ויסות רגשי.
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל).
שם הנושא :ויסות רגשי.
רקע:
בחודש האחרון עסקנו בנושא ויסות רגשי .ויסות רגשי הוא היכולת להתאים רגשות למצב ,לנטר
את עוצמת הרגש ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט בהתנהגות בלתי רצויה שנובעת מהרגש.
העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל קיימת חשיבות שההתנהגות בעקבות
הרגש תהיה יעילה ובריאה.
התלמידים למדו לזהות ולשיים – לתת שמות  -לרגשות ,התמקדו בקשר שבין אירועים ,רגשות
והתנהגות.
כמו כן למדו התלמידים לזהות את עוצמת הרגש שלהם במצבים שונים ולמדו דרכים לוויסות

רגשי.
במהלך המפגשים התנהלו דיונים קבוצתיים בנושא זיהוי מגוון הרגשות וכן התלמידים למדו
שיטות לוויסות הרגש הן דרך הרגעה עצמית והן דרך הסחה עצמית .הכרנו כלים שיכולים לעזור
לווסת את עוצמת הרגשות (כגון סוגים שונים של הרפיה ת ושימוש במד רגשות).
אני מעודדת אתכם ,ההורים ,להתעניין ולשאול את ילדכם אם הוא זקוק לעזרה בתהליך השגת
המטרות שהציב לעצמו.
טיפ להורים:


גם במסגרת הבית חשוב לתת לגיטימציה למנעד הרגשות כולו ,אך להגדיר מהן
התנהגויות שאינן מקובלות במשפחתכם.



מומלץ לעודד את התלמידים לשתף אתכם בשיטות אליהן נחשפו לצורך ויסות רגשי
ולעודד אותם לתרגל את השיטות היעילות עבורם.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
.
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מפגש מס'  4עם הורי התלמיד
עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

תקציר נושא :הפגישה מתקיימת במסגרת יום ההורים המתקיים באמצע השנה (סביב דצמבר -פברואר) ,לכל תלמיד/ה והוריו בנפרד.
יש לשריין  30-20דקות לפגישה זו .בפגישה זו יש תחילה לעדכן בנוגע להשתתפות ולהתקדמות התלמיד בקבוצת א.י.ל ,בהמשך
להתייחס לתפקודו הלימודי ,הרגשי והחברתי בביה"ס ולקשר בין תפקוד זה לבין מיומנויות שהתלמיד/ה נחשף אליהן עד כה
במסג רת תכנית א.י.ל .בהמשך יש להסביר על המיומנויות שנרכשו עד כה בתכנית ולשוחח עם ההורים על דרכים בהן הם יכולים
במסגרת הבית ,להעמיק את תהליך ההפנמה של המיומנויות הללו.
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והוריו במסגרת יום ההורים (מומלץ להקדיש להורים של תלמידי א.י.ל זמן ארוך יותר
( 20-15דקות) כדי להספיק לקיים שיח) .
מטרות:
 .1עדכון ההורים לגבי תפקודו של התלמיד/ה בתכנית א.י.ל
 .2גיוס ההורים להמשך מעורבות בתהליך.
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עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה | מפגש 4

מבנה המפגש
עדכון לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה במסגרת תכנית
א.י.ל
עדכון לגביי דברים חיובים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל.
עדכון לגביי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה.
עדכון לגבי תפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור למיומנויות
הנרכשות בתכנית א.י.ל
דיון בדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים את
המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל.
דיון בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס.

למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה
במסגרת תכנית א.י.ל.

"חשוב לי לנהל את השיח ביום ההורים הפעם כפי שניהלנו אותו בשנה שעברה .בשלב הראשון
ארצה לשמוע מכם איך ההתנהלות של בנכם/בתכם בבית? האם יש איזשהם שינויים?
לאפשר להורים לשתף.

"לאורך השנה שלחנו מכתבים כדי שתוכלו להיות מעודכנים בנושאים ובמיומנויות של תוכנית
א.י.ל .אחזור על הנושאים שלמדנו עד כה בתכנית א.י.ל .למדנו( ...לעדכן בנושאים שנלמדו)
למשל :בנכם/בתכם למד/ה כלים שיסייעו לו/לה להבין טוב יותר את סגנון הלמידה שלו ,איך
נוח לו ומתאים לו ללמוד ,מתי והיכן ,בנוסף ,למדנו טכניקות לויסות רגשות כמו הרפיה ,הסחה.
האם בנכם /בתכם שיתפו אתכם במיומנויות אלו?
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי דברים חיוביים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל.
חשוב לומר דברים חיובים בהתנהלותו של הנער שהבחנת במפגשים הקבוצתיים למשל :עוזר
לחבר ,משתדל ,מגיע בזמן ,משתף בקשייו ועוד.

"חשוב לי לעדכן אתכם שבמהלך מפגשי א.י.ל בנכם מאוד משתדל/מפנים את המיומנויות
שנלמדות/משתף פעולה/חברותי וכו' .האם אתם מרגישים שגם בבית הוא מתנהל בצרוה דומה?
האם הוא מצליח לווסת רגשות? האם סיגל לעצמו זמן ומקום להכנת שיעורים ולמידה? "
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למורה :לאפשר להורה לשתף .אם ההורה עונה שכן" :אני שמחה לשמוע כי אלו הכוחות
שלו שיסייעו לו להצליח ולהתקדם בביה"ס ובכלל בחיים וכן יעזרו גם להתמודד עם הקשיים".
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה.
לאחר שהצגת את הדברים החיוביים על הנער/ה יש להציג את הקשיים הספציפיים שלו שעלו
והכרת במפגשי א.י.ל.

"בנוסף לדברים החיוביים שהעלנו נראה משיעורי א.י.ל כי הנער/ה מתקשה בתחום(....לשתף
ברגשות ,לווסת רגשות ,ליצור סדר וארגון במרחב הלימודי ,לזהות את סגנון הלמידה שלו וכו)..
או אינו מקפיד על שמירה על חוקים בקבוצה/מתקשה לשבת במהלך המפגש/מתקשה בשיעורי
האסטרטגיות ועוד ...האם קשיים אלו עולים גם בבית? כיצד אתם מתמודדים איתם?"
יש לפתח שיח עם ההורים לגבי הקשיים ולהבין האם עולים קשיים במסגרת הביתית ומה ניתן
לעשות על מנת להתמודד עימם.

למורה :יש לעדכן לגבי התפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור
למיומנויות הנרכשות בתכנית א.י.ל.
יש לתאר כיצד המיומנויות המסוימות שנרכשו בתכנית א.י.ל משפיעות על התפקוד של הנער/ה
בתחומים השונים .למשל "שמתי לב שבנכם מודע כיום שלו ולסגנון הלמידה שלו ,מה

שמאפשר לו למידה טובה יותר ,הכנה למבחנים והתנהלות טובה יותר בהתמודדות עם שיעורי
הבית .בנוסף נראה כי הוא מצליח לשלוט ברגשות שלו ובמצבים של כעס הוא בחור להירגע מס'
דקות מחוץ לכיתה וחוזר" .האם אתם מרגישים זאת גם במסגרת הבית?"

דיון :לשוחח על הדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים
את המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל

לפנות לתלמיד" :כיצד אתה יכול לעזור להוריך להיות מעורבים? האם אתה מסוגל להציג
בפניהם את האסטרטגיות שאתה לומד בקבוצה?"
למורה :יש לעודד את התלמיד לתאר להורים את המיומנויות שלמד במסגרת תכנית
א.י.ל ולהסביר כיצד הם יכולים לסייע לו ביישום וחיזוק מיומנויות אלו במסגרת הבית .מומלץ
לעודד את התלמיד להראות להוריו את התרגילים השונים שביצע במסגרת התכנית ולדון בדרכים
בהן הם יכולים לחזק את התלמיד בחיזוק תהליך רכישת המיומנויות השונות (כגון אסטרטגיות
לויסות ,אסטרטגיות ללמידה יעילה יותר וכו') .יש להזכיר את המכתבים הנשלחים להורים בסוף
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כל נושא ולברר האם הם מקבלים מכתבים אלו והאם הם נעזרים בהם .במידה ולא ,יש לברר מה
הסיבה לכך ולפתח דיון כיצד ניתן בכל זאת להיעזר במכתבים אלו.

דיון :מהן הדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס?
מבקשים מההורים להציג מקרים בהם התחזקה תחושת ההתמודדות המשותפת תלמיד-הורים-
בי"ס" .כעת אבקש מכם לחשוב על מקרים בתקופה האחרונה שבהם הרגשתם שאתם בנכם
והצוות בביה"ס ,פועלים כצוות אחד בהתמודדות עם הקשיים שהתעוררו" יש לעודד דיון
שמטרתו להבין כיצד ניתן לשמר שיתוף פעולה זה .במידה והמשפחה מתארת מצבים בהם היתה
הרגשה של קושי בשיתוף הפעולה ,יש לנסות להבין מה כל אחד מהשותפים (תלמיד/ה ,ביה"ס,
הורים) יכול לעשות אחרת במטרה שכן יתבסס שיתוף פעולה מקדם.
למורה :יש לחשוב עם כל הורה איך נוכל לעזור לו להיות מעורב ולהרגיש שאינו לבד
בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים .בהמשך יש לתת דיווח על התפקודים הלימודיים בביה"ס
ולסכם את התנהלותו של התלמיד בשיעורי א.י.ל ובכלל בביה"ס.
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נושא מספר 9

תפקודים ניהוליים
מיומנויות להערכת תהליך
החשיבה

תקציר נושא :נושא זה עוסק בהערכת תהליך החשיבה .התלמיד יכיר את הצורך בתכנון החשיבה ,הבנת שלבי
החשיבה והבנה של כל שלב וחשיבותו .כמו כן ,התלמיד ילמד ויכיר את השימוש בכרטיס ניווט והצורך בהעברה של
מיומנויות אלו לנושאים אחרים ולתחומי דעת אחרים.
נוכחים :קבוצת תלמידים.
משך נושא 3-4 :מפגשים.
מטרות:
 .1הקניית שיטות לשיפור החשיבה.
 .2הרחבת מודעות התלמיד לחשיבות הסדר והארגון בהתנהלותו השוטפת.
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תפקודים ניהוליים  -מיומנויות להערכת תהליך החשיבה
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
בחינת תהליך הצבת המטרות.
הסבר על חשיבות הערכת תהליך החשיבה.
הקניית מיומנויות לסיוע בהתנתקויות בקשב.
הקניית מיומנויות לחשיבות שלבי החשיבה.
הקניית המיומנות -חשיבה על פי שלבים.
תרגול חשיבה לפי שלבים על נושאים שונים.
שימוש בכרטיס ניווט.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה:
רקע :הקשר בין רמה טובה של סדר וארגון (הן ברמת הסביבה הפיזית והן ברמת החשיבה) לבין
מעורבות ויעילות בלמידה ,מוכר בתחום החינוך ובמחקר מזה שנים רבות .כאשר תלמיד מתנהל
בצורה יעילה ומאורגנת ,משאבי הקשב שלו פנויים ,צפוי כי יפגין מעורבות פעילה בתהליכי
הלמידה ויגיע לרמה גבוהה יותר של שליטה בחומר הנלמד .מיומנויות ארגון וסדר הינן חלק
ממטריה של כישורים המכונה "תפקודים ניהוליים" .התפקודים הניהוליים הולכים ומתפתחים
עם הגיל ומגיעים לשיא סביב גיל הבגרות הצעירה .בעוד שרוב התלמידים מפתחים באופן טבעי
הרגלים של ארגון וסדר הן במרחב הפיסי והן בחשיבה ,הרי שתלמידים עם קושי בתחום ,עלולים
שלא לפתח הרגלים כאלו וזקוקים להקניה וחיזוק מיומנויות אלו .גם לאחר שנעשה שלב ראשוני
של הקניה ,הרי שתלמידים עם קושי בתחום זה זקוקים לתרגול ואזכור חוזרים ונשנים .לפיכך,
עיסוק פעיל בנושא ושיפור מיומנויות סדר וארגון ,תורם לכלל התלמידים וחשוב במיוחד עבור
תלמידים עם קשיי התארגנות.
למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

"מה שלומכם? במפגשי א.י.ל הקודמים למדנו מהן החוזקות ומהם תחומי הקושי שלכם.
חשבנו יחד איך ניתן להיעזר בחוזקות כדי להתמודד עם תחומי הקושי ואיך אנחנו יכולים לעזור
אחד לשני .בנוסף ,זיהינו את סגנון הלמידה של כל אחד מאיתנו ולמדנו מיומנויות לויסות רגשי.
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האם אתם זוכרים במה עסקנו במפגשים האחרונים? האם אתם משתמשים בשיטות שלמדתם
לויסות רגשי? האם הן עוזרות לכן?"
לעודד את התלמידים לשתף בהצלחות ובקשיים שלהם.

"מה קורה עם המטרות שהצבתם? הניחו לפניכם את טבלת המטרות האישית .מי רוצה
לשתף ולספר כיצד הוא התקדם בדרך להשגת המטרה שלו בתחום הלימודי? מי רוצה לשתף
כיצד התקדם בדרך להשגת המטרה שלו בתחום הרגשי?" לאפשר לתלמידים לשתף.
למורה :אם יש מישהו שמציין התקדמות או שינוי/הישג  -להתייחס ,לבדוק אם מעוניין
לשתף מה סייע לו להשיג את המטרה .לחדד שגם כשהמטרה הושגה ,המשימה לא הסתיימה,
והאתגר הוא להמשיך ולשמור על ההישג אליו הגענו .אם יש משיהו שמציין קושי ן/או תקיעות
לנסות לברר איתו את מוקד הקושי ולהציע לו דרכי פעולה אלטרנטיביות.
למורה :יש להסביר על חשיבות הערכת תהליך החשיבה:

"בעבר למדנו על דרכים לארגן את סביבתנו ואת הזמן שלנו ,בשיעור הנוכחי נחשוב על דרכים
לארגן את חשיבתנו .האם לעיתים קורה לכם שבזמן השיעור פתאום אתם שמים לב שלא
הקשבתם ,שהמחשבות שלכם נדדו למקומות אחרים ,שאולי קצת חלמתם ...ולא שמתם לב
למתרחש בשיעור?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"כאשר זה קורה זה בעצם נקרא מוסחות ,כאילו שיש מין נתק בחשיבה .חשוב שנלמד לזהות את
הרגעים בהם המוסחות מתקיימת ,מעין התנתקות בריכוז .במצבים מסוימים כאשר החשיבה
נודדת לכל מיני מקומות ,זה יכול גם להועיל ,באלו מצבים למשל אתם חושבים שזה יכול לעזור?
אולי למשל כאשר עוסקים במשהו יצירתי כמו ציור ,פיתוח פרויקט ,שרוצים שהמחשבה תהיה
חופשית ותנדוד .לעומת זאת ,באלו מצבים זה יכול להפריע? למשל כאשר המורה מסבירה משהו
שאנחנו לא מבינים? משהו שחשוב לנו להבין לעומק ולהקשיב לו? לכן חשוב הוא שנדע להבחין
בין המצבים ולשים לב כאשר המחשבה שלנו נודדת במצבים בהם זה מפריע לנו .במצבים כאלו
חשוב שנלמד דרכים שונות שתעזורנה לנו לשלוט בכך.
כדי להישאר ממוקדים ולזכור היכן היינו גם אם קורה שלרגע התנתקנו ,חשוב שנזהה זאת ונדע
כיצד להתמודד .כיצד נזהה אם התנתקנו ממה שנלמד בכיתה? יש לכם רעיונות?"
לאפשר לתלמידים לעלות רעיונות.

"נזהה שהתנתקנו כאשר המורה מסתכלת עלינו ,כאשר החבר שיושב לידנו שם לב לכך ואומר
לנו שקצת חלמנו או כאשר תבחינו שאתם חושבים על דברים שלא קשורים לנושא עליו המורה
מדברת כרגע.
קיימים שני שלבים שיכולים לעזור לנו לחזור ולמקד את הריכוז.
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השלב הראשון  -הוא היכולת לזהות זאת ולנסות בהדרגה לזהות זאת כל פעם יותר קרוב לנקודת
ההתחלה של הניתוק .עצם זה שאנחנו מודעים לניתוק ומזהים אותו ,זה עוזר .למשל אם אני
מכיר את עצמי ויודע שאחרי  10דק/אחרי השעה /13:00בשיעור מסוים ,יש יותר סיכוי שזה
יקרה לי ,חשוב לשים לכך לב ולהיות ערניים לכך.
השלב השני  -הוא ללמוד דרכים בעזרתן נוכל לחזור למיקוד הריכוז .כלומר ,אחרי שזיהיתי
שהמחשבה שלי נדדה ,מה יעזור לי לחזור למקד אותה במושא בו אני רוצה להתמקד?
א .שימוש בדימויים -דימויים ,למשל חושבים על המחשבה הנודדת כמו בלון של קומיקס וכדי
להתמקד חזרה ,מפוצצים את הבלון .אחרים משתמשים בדימוי אחר או בתנועה מסוימת כמו
התמתחות .יש לכם שיטות כאלו? לאפשר לתלמידים לעלות רעיונות.
ב .שימוש גופני  -יש כאלו שעוזר להם להיעזר במשהו גופני כגון לקחת כמה נשימות ,להתמתח,
להזיז את הרגליים ועוד.
השלב השלישי  -להיעזר בשיטת החשיבה על פי שלבים .אם נעבוד כך ,נוכל לחזור מההתנתקות
ולהבין באיזה שלב הפסקנו לעבוד ומהיכן ממשיכים .כלומר ,נוכל לזהות זאת ,לחזור למטלה,
לבדוק באיזה שלב אנחנו נמצאים ולהמשיך במטלה.
כדי לשמור על הריכוז שלנו ולחשוב בצורה מסודרת ,מומלץ להיעזר בחשיבה/תכנון על פי
שלבים ,גם אם המשימה שלנו היא פשוטה .כל משימה ניתן לפרק לתתי שלבים .אם קשה
לחשוב על כך ,ניתן לעצום עיניים ולדמיין את עצמנו עושים את סדר הפעולות .בכל פעם
שנשתמש בשלבים נבדוק אם חסר לנו שלב ,האם יש שלב מיותר ,ונתקן בהתאם.
לדוגמא :הגשת עבודת שורשים .מהם השלבים להכנת עבודת שורשים?
*אם התלמידים לא מכירים מהי עבודת שורשים ,ניתן לקחת עבודה אחרת כדוגמא .לאפשר
לתלמידים להשתתף.
שלבים בהכנת עבודת שורשים:

שלב  :1איסוף מידע על עצמי.
שלב  :2לראיין את ההורים ואת הסבים והסבתות.
שלב  :3ליצור תרשים של כל המבנה המשפחתי (אילן יחסים).
שלב  :4להכין את המסמכים הדרושים (תעודות עליה וכו).
שלב  :5להכין תוכן ענינים.
שלב  :6להקליד את כל הנושאים לפי הסדר הנדרש.
שלב  :7לקרוא את כל העבודה ולבדוק אם כל הנושאים והמסמכים הוכנסו.
שלב  :8לקרוא את העבודה ,לשפר ניסוח ולוודא שאין שגיאות כתיב.
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יש להשתמש בדף לכתיבת שלבי עבודה (מצורף כנספח מס' .)1

"כעת חישבו אתם על פעילויות שאת מבצעים וכתבו את השלבים לביצוע הפעולה .למשל :הכנת
עוגה ,שלבי ההתארגנות בבוקר ,שלבי עבודה במשחק ועוד".
למורה :יש לאפשר לתלמידים לכתוב ולשתף בשלבים שכתבו .מומלץ שכל תלמיד יכתוב
שלבים של שתי פעולות שהוא רוצה לבצע ולאחר מכן ,ישתף את כל הקבוצה .תוך כדי מומלץ
לשאול את חברי הקבוצה אם לדעתם יש עוד שלבים? שלבים מיותרים וכו'.

"חשבו ,מהם השלבים להכנת שיעורי בית?"
לאפשר לתלמידים לשתף ולכתוב את רעיונותיהם על הלוח .לאחר שהעלו רעיונות נכתוב את
השלבים על הלוח.

כרטיסי ניווט" :כדי שנזכור את השלבים שכתבנו לעצמנו מומלץ לכתוב אותם על דף ,לקשט
ולשמור אותו .לדף הזה נקרא כרטיס ניווט ,כי הוא בעצם עוזר לנו לנווט את דרכנו להצלחה
במשימה .את כרטיסי הניווט נשמור בנילונית .בכל פעם שנרצה לבצע משימה ונרצה לבצע אותה
בדרך הטובה והמסודרת ביותר ,נוציא את כרטיס הניווט המתאים ונעקוב אחר השלבים ,למשל:
שלבים לפתירת משוואה בחשבון ,שלבים למענה על שאלה ,שלבים לסיכום ועוד".
יש לחלק את דפי כרטיס ניווט להכנת שיעורי בית (מצורף כנספח מס' .)2

"כעת ,אחלק לכם כרטיס ניווט להכנת שיעורי בית .בכרטיס זה תוכלו להשתמש בכל יום
לקראת הכנת שיעורי הבית".
יש להשתמש בתיאורי מקרה (מצורף כנספח מס' .)3

"כעת נתחלק לזוגות ואחלק לכם תיאורי מקרה (מקרים) של תלמידים .עזרו לתלמידים להיות
מסודרים בחשיבתם והכינו להם דף ניווט ,שיוכלו להיעזר בו".
למורה :כל זוג יקבל כרטיסיה .המורה תעשה סבב כרטיסיות כך שהתלמידים יתמודדו
עם מספר מקרים .הכרטיסיות מציגות סיטואציות שונות מהתחום החברתי והלימודי שבהן
התלמיד חווה קושי .התלמידים צריכים לחשוב על שלבי עבודה שיסיעו להם התמודד טוב יותר
עם המשימה .ניתן לעבור ביניהם ולתת רעיונות.

"איך סייעתם לתלמידים לחשוב בצורה מסודרת? האם לדעתכם כעת ,לאחר השלבים שכתבתם
להם ,הם יצליחו להתמודד טוב יותר? מה יעזור להם לדעתכם? מה היה חסר להם?"
לאפשר דיון בין התלמידים.

"בזכות הסדר שעשיתם וארגון החשיבה ,התלמידים יצליחו להתמודד טוב יותר עם המשימות
כיוון שהם יודעים מהם השלבים להצלחה במשימה".
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"חישבו מהם השלבים שנעבוד על פיהם כדי להתכונן למבחן?"
לאפשר לתלמידים להעלות רעיונות ולארגן אותם על פי סדר החשיבות.

שלבים להכנה למבחן:
לכתוב ביומן את תאריך המבחן ואת החומר למבחן.
 4-5ימים לפני המבחן להתחיל ללמוד ולחלק את הנושאים לפי הימים .למשל :יום שני פרק
 ,2יום שלישי פרק .3
להשאיר את היום האחרון לפני המבחן פנוי לחזרה כללית.
הכנת סיכום למבחן:
קוראים את הפרק או הנושא הראשון ומסכמים אותו (כותבים את הרעיונות החשובים)
למשל מיהו קולומבוס.
ביום הבא ,עושים חזרה על הפרק שלמדנו ורק לאחר שחזרנו ,עוברים לפרק הבא
ולומדים אותו ,וככה ממשיכים ללמוד את כל החומר.
יום לפני המבחן קוראים את החומר שסיכמתם לעצמכם ולומדים מושגים ,תאריכים
וכו'.
עונים על שאלות חזרה שהמורה חילקה או שאלות המופיעות בספר הלימוד.
למורה :במהלך השנה ,לקראת מבחנים ,מומלץ להזכיר לתלמידים את השלבים בהכנה
לקראת מבחן ולבדוק עמם מספר ימים מראש ,האם החלו ללמוד למבחן ,האם הם צריכים סיוע
בחלוקת החומר ,עזרה בתרגולים למבחן וכיו"ב.

"לעומת זאת חישבו מהם השלבים בזמן מבחן .במה כדאי להתחיל? מתי כדאי לבדוק"?
"שלבי עבודה בזמן מבחן:
לעבור ולקרוא את כל המבחן.
להתחיל לענות/לפתור את השאלות הקלות (או להתחיל עם הקשות ,לפי בחירתו של
התלמיד).
לעבור לשאלות הקשות.
לבדוק את המבחן  -לבדוק שעניתם על כל השאלות.
לקרוא שוב כל שאלה ותשובה שעניתם ולתקן במידת הצורך".

"נסו לחשוב האם תכנון על פי שלבי עבודה יכול לסייע לכם להתמודד טוב יותר עם הלימודים?
מה עוד תרצו לתכנן לפי שלבים? לאפשר לתלמידים לשתף.
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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".
למורה :בשלב זה חשוב לעבור לשלב התרגול .לבדוק אם יש מבחן קרב ולתכנן את שלבי
העבודה לקראת המבחן הספציפי ,חשוב לעקוב במהלך השבוע אם התלמידים עובדים על פי
השלבים .בנוסף ,אפשר לקחת דף עבודה שניתן בכיתה ולתרגל עם התלמידים מענה על שאלה לפי
שלבים (קריאת השאלה ,סימון מילת השאלה ,חיפוש התשובה בטקסט ,מענה של תשובה מלאה
ובדיקה) או לחלופין פתרון של בעיה מילולית בחשבון או בהנדסה .חשוב מאוד לתרגל איתם את
הנושא ולוודא שהם הפנימו ועושים העברה לתחומי דעת ולנושאים אחרים.
יש להשתמש ולהיעזר במידת בצורך בדוגמאות לכרטיסי ניווט המכילים שלבי עבודה בנושאים

שונים לשימוש המורה (מצורף כנספח מס' .)4

"לסיכום ,בנושא זה עסקנו במיומנויות להערכת תהליך החשיבה .הבנו מהי מוסחות וכיצד אנו
מזהים את הרגעים בהם המוסחות מתקיימת ויש לנו נתק בחשיבה ובריכוז .לאחר מכן למדנו
שלבים שיעזרו לנו לחזור ולמקד את הריכוז .מי יכול להזכיר לנו את השלבים? לאפשר
לתלמידים לענות.

בנוסף ,למדנו כיצד חושבים על פי שלבים וכיצד מבצעים משימות על פי שלבים .בפעולות
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 גם במשימות אחרות שאינן לימודיות? תנו דוגמאות.

יש לשים לב במהלך המפגש מי הם התלמידים שמתקשים לבצע רצף של פעולות ,נוטים
להפסיק מטלות ומשימות באמצע ,שוכחים לבדוק את עצמם או זקוקים לתבנית קבועה של רצף
פעולות וכן מי הם התלמידים שאינם מקפידים ללמוד למבחנים ולהכין שיעורי בית באופן קבוע.
תלמידים שמתקשים בנושאים שהועלו יבחרו למפגש האישי.
למורה :כדי שהמיומנות של עבודה לפי שלבים תועבר ותופנם היא חייבת להיות
מתורגלת במפגשים נוספים ,בתחומי דעת שונים ובשיחות השונות ,ולכן מומלץ לפני מבחן ובזמן
מבחן לעבוד עם התלמידים על פי השלבים .הסדר והידיעה בדבר המתרחש לאחר כל שלב יוצרת
ביטחון בקרב התלמידים ושומרת על מיקוד הקשב .ניתן לאפשר לתלמידים לשבת בשיעור או
במבחן עם דף בו כתובים שלבי העבודה עד שאלו יופנמו.
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב תפקודים ניהוליים – מיומנויות להערכת תהליך
החשיבה (מצורף כנספח מס' .)5

לקבוצתך יש
החשיבה
תהליך
הערכת
מיומנויות
המודולה
העברת
שמורותסיום
למורה :לאחר
הרצליה
הבינתחומי
המרכז
קשב,
והפרעות
למידה
ללקויות
ליחידה
כל הזכויות
למלא דיווח בלינק הבא -
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נספחים לנושא  - 9תפקודים ניהוליים – מיומנויות להערכת תהליך
החשיבה
נספח מס'  :1כתיבת שלבי עבודה

שלבי עבודה ל___________________

שלב 1

שלב 2

שלב 3
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שלב 4

שלב 5
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נספח מס'  :2כרטיס ניווט להכנת שיעורי בית

שלבים בהכנת שיעורי הבית

 .1להתחיל את השיעורים בדיוק בשעה המיועדת לכך.
 .2לסדר את השולחן הקבוע שבו מכינים שיעורים.
 .3לבדוק את שיעורי הבית הכתובים ביומן /באתר ביה"ס.
 .4להכין קופסא של המטלות ש"עשיתי" ומטלות ש"צריך לעשות".
 .5להתחיל להכין שיעורים במקצוע הכי קל ומיד לאחריו במקצוע הכי
קשה (כל אחד לפי בחירתו).
 .6להעביר כל משימה שעשינו מקופסת המטלות "צריך לעשות"
לקופסת המטלות ש"עשיתי".
 .7ברגע שסיימנו את השיעורים ,לעבור ולבדוק שהכנו את השיעורים
בכל המקצועות.
 .8לכתוב את שעת סיום השיעורים.
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נספח מס'  :3כרטיסיות תיאורי מקרה
מקרה מספר :1
דני משחק כדורגל בכל הפסקה עם חבריו .הוא מרגיש שהוא לא מצליח להבקיע גולים בכלל .הציעו לדני
שלבים להבקעת גול לשער.

מקרה מספר :2
יוני אוהב להרכיב פאזלים ,אך כאשר הוא מתחיל להרכיב פאזל גדול ,הוא מתקשה להתחיל אותו ולוקח לו
המון זמן להרכיב את הפזאל .הציעו ליוני שלבים כדי שיוני יוכל להתמודד טוב יותר עם הפזל.

מקרה מספר :3
לדנה הרבה חברות בכיתה ,אך בזמן האחרון ,היא מרגישה שהחברות פחות משתפות אותה במשחקים
ובשיחות .הציעו לדנה שלבים אשר יסייעו לה להתקרב חזרה לחברותיה.

מקרה מספר :4
יעל אוהבת שיעורי עברית ,אך כאשר ניתן טקסט בהבנת הנקרא ולאחריו שאלות ,דנה לא יודעת מהיכן
להתחיל .הציעו לדנה שלבים אשר יסייעו לה להתמודד טוב יותר עם טקסטים בהבנת הנקרא.

מקרה מספר :5
אלון תלמיד טוב ומקפיד ללמוד לקראת מבחנים ,עם זאת ביום המבחן אלון מרגיש מבולבל ולא יודע
מהיכן להתחיל את המבחן .הציעו לאלון שלבים אשר יסייעו לו להתמודד טוב יותר עם המבחן.
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נספח מס'  :4דוגמאות לכרטיסי ניווט המכילים שלבי עבודה בנושאים שונים

שלבים בהתנהלות בשיעור
שלב  :1מתיישבים במקום.
שלב  :2בדיקה מהו המקצוע הנלמד בשיעור.
שלב  :3הוצאת הציוד הנדרש לשיעור (ספר ,מחברת ,קלמר וכו')

בכל שלב
לבדוק האם
אני מוסח?

שלב  :4הקשבה ומעקב אחר הנושא הנלמד.

ולפעול לפי
שלבי
ההתנתקות

שלב  :5מילוי מטלות ומשימות השיעור.
שלב  :6מעקב ובדיקה על מצב הערנות וההבנה של החומר.
שלב  :7כתיבה ביומן משימות שנותרו להשלמה בבית (שיעורי בית).
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שלבים בכתיבת סיכום:

 .1קראו כל פסקה ,סמנו את משפט המפתח וסכמו אותו
במילים שלכם.
 .2העתיקו את סיכום הפסקה הראשונה ,הוסיפו מילת קישור
מתאימה והמשיכו בפסקה הבאה ,וכך הלאה(.מילות
הקישור עוזרות לנו לחבר בין שני משפטים בקשר מסוים
לדוגמא :אם נרצה לחבר שני משפטים בקשר של ניגוד
נאמר :כיוונתי את השעון לשמונה אך התעוררתי בעשר).
 .3הוסיפו משפט פתיחה -בו תציגו את הנושא.
 .4הוסיפו משפטי סיום – לסיכום הנושא.
 .5קראו את הסיכום ,שדרגו את השפה ,בדקו את הקשר בין
המשפטים.
 .6העתיקו את הסיכום בצורה מסודרת.
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שלבים בזיהוי שם מספר:

א .מזהים את שם העצם שאותו מונים (סופרים) ,בד"כ שם העצם בא אחרי שם
המספר.
לדוגמא :חמישה חברים

שם עצם

חמישה עשר כיסאות

שם עצם

ב .מחליטים את מין שם העצם (זכר או נקבה) לפי הוספת שם תואר.
למשל :הכיסא נמוך או נמוכה?
שקלים חדשים או חדשות?
מורות חרוצות או חרוצים?

ג .משייכים לו שם מספר (זכר או נקבה) על פי טבלת שמות המספרים.

דוגמא :שלוש  /שלושה שולחנות.
שלב א' -מזהים את שם העצם
שלב ב' -מוסיפים שם תואר

שולחנות
שולחן גדול ולא גדולה.

כלומר ,שולחנות גדולים= זכר.
שלב ג' -בודקים בטבלת שמות המספר  -בזכר את מספר  .3ולכן ,נגיד שלושה
שולחנות.
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שלבי עבודה בפתרון משוואה:
א .העברת אגפים :באגף אחד נרכז את כל הx-ים ,ובאגף השני את כל המספרים.
ב .כינוס איברים דומים :נחסר /נחבר כל אגף.
ג .בידוד  :xנחלק את שני אגפי המשוואה במקדם של .x
ד .בדיקה :נציב את ערך ה x-שהתקבל ,ונבדוק אם מתקבל פתרון נכון.

פתור את המשוואה הבאה:
2x-8+4x+5=-2x+9

שלב  :1העברת אגפים וסידור המשוואה (זכור :אגף העברת – סימן שינית)
2x+4x+2x=8-5+9

שלב  :2כינוס איברים דומים (נחבר/נחסר את כל הxים באגף השמאלי ואת כל המספרים
באגף הימני).
8x=12

שלב  :3בידוד המשוואה (נחלק את שני אגפי המשוואה במקדם של  ,xכלומר ב)8-
8 x 12

8
8

X=1.5
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שלב  :4בדיקת הפתרון
2x-8+4x+5=-2x+9
1
1
1
2 *1  8  4 *1  5  2 * 1  9
2
2
2
3  8  6  5  3  9
66
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נספח מס'  :5מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :הערכת תהליך החשיבה
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל).
שם הנושא :מיומנויות הערכת תהליך החשיבה – ארגון ותכנון החשיבה.
רקע:
תלמידים רבים הסובלים מלקויות למידה ו/או קשיים קשביים מתקשים לארגן את חשיבתם,
דבר אשר עלול לפגוע בהבנת הנושאים הנלמדים וכן בהבנת סיטואציות חברתיות.
בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום ארגון ותכנון החשיבה הנלמדות בתכנית א.י.ל:
שלבים בזיהוי התנתקות בקשב (חולמנות) וטכניקות חזרה להקשבה ,פירוק משימה לתתי שלבים,
ושימוש בכרטיס ניווט (דף המכיל שלבי עבודה קבועים ומלווה את ביצוע המטלה ,למשל בהכנה
לקראת מבחן או בזמן מבחן).

טיפים להורים ליישום האסטרטגיות של ארגון ותכנון החשיבה בבית:


בכיתה הכיר ילדכם שלבים להתמודדות עם התנתקויות בקשב .אם אתם מבחינים בהתנתקויות כאלו
אצלו ,סמנו לו במבט או במגע כדי שיזהן גם .קבעו מראש ביניכם סימן מוסכם בעזרתו תסייעו לילדכם
לשים לב לכך שהתנתק.



הזכירו לילדכם להיעזר בדפי הניווט ועודדו אותו לעקוב אחר השלבים בהכנה למבחן ,בהכנת שיעורי בית
וכו' .ניתן ליישם שלבי עבודה גם במטלות הבית.



סייעו לילדכם לבחור שלבים להתנהלות בבית ,למשל שלבים בהתארגנות בוקר ,שלבים בהתארגנות
לקראת שינה ,לקראת ארוחת ערב ועוד .חשוב שתבחרו גם מטלות שילדכם אוהב דוגמת שלבים בהכנת
עוגה ,שלבים בתכנון טיול ועוד.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 10

תפקודים ניהוליים -
פיקוח ובקרה עצמיים

תקציר נושא :נושא זה עוסק בפיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה על תהליכי חשיבה וביצוע .מנגנונים אלו משפיעים מאוד
על התפקוד הרגשי ,החברתי והלימודי .כדי לשפר את יכולת התלמידים לבצע תהליכי פיקוח ובקרה ,התלמידים
ישתמשו במיומנויות ארגון ,תכנון ועבודה לפי השלבים שנלמדו ביחידות הקודמות .יחידה זו תסייע להם לחבר בין
המיומנויות הניהוליות השונות שנלמדו ביחידות קודמות ולתרגל מיומנויות אלו בתחום החברתי -רגשי ובתחום
הלימודי.
נוכחים :קבוצת תלמידים.
משך נושא 4-3 :מפגשים.
מטרות:
 .1התלמיד יכיר ויבין מהם תהליכי פיקוח ובקרה ומהי חשיבותם.
 .2התלמיד יבצע תהליכי פיקוח ובקרה.

נושא מס'  :12תפקודים ניהוליים  -פיקוח ובקרה עצמיים
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תפקודים ניהוליים  -פיקוח ובקרה עצמיים
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
משחק "הפקח".
מתן הסבר על תהליך הפיקוח ושימוש בו.
הסבר ותרגול "עיכוב תגובה".
מתן הסבר לגבי תהליך הבקרה.
תרגול שלבי עבודה ,על מטרה שהתלמידים מציבים.
שימוש במיומנויות שנלמדו על התחום הלימודי.
סיכום המפגש.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

"נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא פיקוח על המטרות והמשימות שלנו.
בנושאים הקודמים למדנו כיצד להציב מטרות ,כיצד להיות מאורגנים יותר בסביבתנו
ובמחשבות שלנו .הצבת מטרות חשובה לנו בכל תחומי החיים ומאפשרת לנו ביצוע טוב יותר.
כלומר ,כאשר אנו מציבים לעצמנו מטרה ומתכננים מראש את שלבי העבודה ,יש סיכוי גבוה
יותר שהמטלות תבוצענה טוב יותר ובהמשך ,אף ייקח לנו פחות זמן להשיג את המטרה.
מכיוון שלמדנו לחשוב לפי שלבים ,ננסה כעת לחשוב על השלבים להשגת מטרה .מהם
לדעתכם השלבים להשגת מטרה? עצמו עיניים כמה רגעים וחשבו מה הייתם ממש רוצים
להשיג? למה זה כ"כ חשוב לכם? מה ישתנה אם תצליחו להשיג את המטרה הזו? מה אתם
מוכנים לעשות כדי להשיג את המטרה?
עכשיו ,אחרי שהגדרתם לעצמכם מטרה ,נסו לחשוב מהם השלבים שעליכם לבצע כדי להשיג
את המטרה? האם יש דברים שאתם צריכים לבצע בטווח הקרוב (למשל ,היום או מחר)? או
לעומת זאת יש דברים שאתם צריכים לבצע בטווח היותר רחוק ,אולי עוד שבוע או חודש? תנסו
לחשוב על השלבים האלו שיכולים לעזור לכם להגיע למטרה שהצבתם לעצמכם".
לאפשר לתלמידים לשתף בשלבים.
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למורה :בזמן שהתלמידים משתפים ,יש ליצור טבלה על הלוח ולכתוב את הדוגמאות ,כך
שהתלמידים גם יתרגלו וגם ייחשפו למספר מטרות ושלבי הביצוע.

"שלב  :1בוחרים מטרה  -מה חשוב לי כרגע? לאפשר לתלמידים לשתף במטרות
שהציבו לעצמם במפגשים הקודמים ובטבלת המטרות האישית ולכתוב דוגמאות על הלוח.

שלב  :2רמת קושי  -חשבו מהי רמת הקושי להשגת המטרה בין  -1( 1-10קל ביותר – 10 ,קשה
ביותר) .כמה אני צריך להתאמץ כדי להשיג את המטרה? האם אני מסוגל לעמוד ברמת הקושי
ולהשיג את המטרה? כמה אני מוכן להשקיע?
שלב  :3חלוקת מטלה מורכבת למטלות קטנות  -כדי להתמודד עם חלק מהמטרות שהצבנו
לעצמנו חשוב לחלק אותן למטלות קטנות.יש לחלק עם המשתתפים ששיתפו במטרותיהן למטלות
קטנות.
שלב  :4זמן  -כמה זמן ייקח עד שאשיג את המטרה? יום? שבוע? חודש? למשל לשפר ציון
במקצוע לוקח שליש/מחצית כי צריך להכין מפגשי בית במקצוע ,לתרגל ,ללמוד לקראת מבחנים
ועוד .כמה זמן מציבים להשגת כל משימה קטנה בדרך למטרה.
שלב  :5במפגש זה ובמפגשים הבאים נלמד את השלב החמישי שנקרא פיקוח ובקרה".
שלב 1
בחירת מטרה

שלב 2
זיהוי רמת הקושי
להשגת המטרה

שלב 3
חלוקה
למטלות/משימות
קטנות

שלב 4
חלוקת זמנים לכל
משימה קטנה

לדוגמא :להתארגן
באופן יעיל בבקרים

 – 4כי המטרה
דורשת מאמץ אך
היא לא קשה

 .1הערכות יום קודם
עם מערכת השעות
והכנת בגדים

 10דקות כל ערב.

 .2בדיקה כמה זמן
דרוש לי בבוקר
 .3צחצוח שיניים +
לבוש
 .4ארוחת בוקר.

כמה ימי נסיון
לבדיקה.
 15דקות כל בוקר.

 15דקות כל בוקר.

יציאה חצי שעה לפני
תחילת השיעור
שיתוף של התלמידים
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"עד כה למדנו כיצד מציבים מטרה ומגדירים שלבים להשגת המטרה שהצבנו לעצמנו ,למדנו גם
לחשוב על פי שלבים כדי לבצע מטלות לימודיות ויומיומיות .כעת ,נלמד את השלב הבא  -פיקוח
ובקרה .האם אתם מכירים את המילה פיקוח?
למורה :יש ליצור שמש אסוציאציות בנושא פיקוח ולבדוק האם מכירים את המושג.

פיקוח
מכירים את המילה פקח? יודעים מה עושה הפקח? פקח ברכבת ,פקח טיסה? מה תפקידו?"
לאפשר לתלמידים להשתתף.

"פקח הוא האדם שמפקח ומשגיח שהכל מתנהל כפי שתוכנן ובמידה וישנן בעיות ,הוא עורך
שינויים בהתאם באותו הרגע .למשל ,פקח ברכבת ,פקח טיסה".
יש לשחק את משחק הפקח (מצורף כנספח מס' .)1
למורה :בסיום ,חשוב לשוחח עם התלמידים על הפעילות.

"האם תכננתם נכון מראש את הפעילות? האם הזדקקתם לעזרתו של הפקח? האם הפקח שינה
לכם את התכנון? מדוע היה חשוב שיהיה פקח? האם סמכתם על הפקח שהוא יוביל אתכם
במסלול הנכון? איך הפקחים הרגישו? האם הרגישו שיש צורך לפקח?"
לאפשר לתלמידים לשתף בתחושות.

"כפי שבחרנו פקח ,היום נלמד כיצד אתם מפעילים את הפקח בעצמכם והוא יהיה אחראי על
תהליך הפיקוח שלכם .הפקח יופעל בכל פעולה שתעשו או בכל תגובה שתגיבו ,למשל :אתם
רוצים להשתתף במפגש ,אך לפני שאתם עונים ,הפעילו את הפקח שלכם שיסייע לכם לחשוב
האם מה שאתם רוצים להגיד קשור לנושא ,האם קיבלתם רשות דיבור ,האם אתם אומרים
משהו שעדיין לא אמרו ועוד .כמובן שגם אם השבתם תשובה שאינה נכונה ,זה בסדר כי הפקח
יסייע להבין מה לא היה בסדר ומה ניתן ללמוד לפעם הבאה".
יש להתשמש בשלבים בעבודה עם טקסט (מצורף כנספח מס' .)2
לפני הפעילות יש לגזור ולערבב את הכרטיסיות.

"לפניכם כרטיסיות עם שלבי העבודה .סדרו את השלבים מהשלב הראשון עד האחרון".
למורה :חשוב מאוד לבצע את השלבים על טקסט קיים .תרגול על טקסט קיים מלמד
טוב יותר וממחיש את השלבים .לאחר שהתלמידים סידרו את השלבים ,יש להשאיר את השלבים
מסודרים על השולחן ולהציג בפניהם טקסט עם שאלות (רצוי טקסט קצר כדי להספיק את
השלבים) .בהמשך ,חשוב לעבור שלב שלב ולבצע אותו יחד עם התלמידים .תרגול השלבים
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לעבודה עם טקסט הוא מתוך הנחה שהתלמידים יודעים ומכירים את השלבים ממפגשי שפה .יש
לתת דגש לשלב הפיקוח והבקרה.
למורה :החלק הבא מתמקד בעיכוב תגובה.

"כדי להשתמש בפקח חשוב לדעת לעצור ולחשוב לפני שמגיבים .התהליך שבו אנו עוצרים
וחושבים נקרא תהליך של עיכוב תגובה .מה הכוונה במילה עיכוב? מאיזה שורש המילה? אילו
מילים נוספות אתם מכירים מהשורש ע.כ.ב?"

ע.כ.ב

"כאשר אנחנו מעכבים תגובה ,אנחנו עוצרים ,חושבים אם היא מתאימה ואז מגיבים .בדיוק כמו
רמזור במעבר חצייה .לפני שעוברים את הכביש מה עושים? עוצרים (רמזור אדום) ,חושבים
ובודקים (רמזור צהוב) וחוצים או מגיבים (רמזור ירוק)".
יש להשתמש ברמזורים (מצורף כנספח מס' .)3
ניתן לחלק לתלמידים רמזורים או לאפשר להם ליצור רמזורים.

"כעת נשחק משחק עם הרמזורים .אני אשאל שאלות .כאשר אתם עוצרים לחשוב ,הרימו רמזור
אדום ,כאשר אתם חושבים ומגיעים לפתרון הרימו רמזור צהוב וכאשר את מוכנים לענות הרימו
רמזור ירוק".
למורה :ניתן לשאול שאלות פשוטות או מורכבות ולראות את ההבדלים בשימוש
בתמרורים .למשל אם נשאל  5*5רוב הילדים אמורים להרים תמרור ירוק ולענות ,לעומת זאת,
אם נשאל  9*6או  184:8חלק מהתלמידים יצטרכו להרים רמזור אדום כדי לא לענות מיד ולשגות,
לחשוב ולחפש שיטה לפתרון (רמזור צהוב) ולהגיב (רמזור ירוק) .ניתן לבחור תחום אחר או נושא
אחר ולשאול שאלות נוספות .כמו כן ,ניתן לשאול שאלות מהתחום הרגשי .למשל :מה מרגישים
כשכועסים? מה מומלץ לעשות כשכועסים? למי לפנות? מה עושים כשמתרגשים ושמחים? למי
מספרים וכו' .לאחר שהתלמידים הבינו ותרגלו את השימוש ברמזורים ניתן לבצע פעילות נוספת,
אך בתנועה.
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למורה:הפעילות הבאה נועדה לעכב תגובות ,לעקוב אחר הוראות ולהבין את משמעות
הפיקוח .הפעילות דורשת כלי נגינה (ניתן לבדוק האם ישבחדר יועצת או מוזיקה).

"בחרו נציג שהוא יהיה הפקח ולו יהיו שלושת הרמזורים ביד".
רצוי שהפקח יהיה תלמיד שמנגן על כלי כי חשוב שתהיה לו שמיעה מוזיקלית.

"כל תלמיד יקבל כלי נגינה או יצור ניגון (תיפוף על השולחן ,מחיאות כפיים בקצב אחיד ,או כל
דבר שבוחרים) .הפקח ירים בכל פעם רמזור שונה .אם הוא ירים רמזור אדום לתלמיד מסויים,
אותו תלמיד יפיסיק את הנגינה ,אם צהוב ,התלמיד יתכונן לנגינה וכשירים רמזור ירוק מול
תלמיד מסויים ,אז התלמיד ינגן".
אם תלמיד אחד מתקשה לשלוט בכל התלמידים אפשר לקחת עוד תלמיד או שהמורה תחזיק
תמרור אחד.
יש להשתמש במשחק ים יבשה (מצורך כנספח מס' .)4

"כדי לבדוק את תהליך הפיקוח שלמדנו נשחק במשחק ים יבשה .בזמן המטלה תצטרכו לעשות
תהליך של פיקוח ולחשוב מהי האסטרטגיה (הדרך) הכי טובה להצלחת המשימה .חישבו האם
קודם להקשיב ואז לקפוץ? שימו לב מתי אתם כמעט נפסלים ונסו להבין למה?"
דיון :לאחר המשחק יש לדון בשאלות הבאות:

 מה הרגשתם במהלך המשחק?
 האם הרגשתם שהשתמשתם בפקח?
 האם המשימה הייתה קלה או קשה?
 מה היה קשה?
 האם ניסיתם לשנות שיטות במהלך המשחק?
 האם זה הצליח?
"אם כך ,עיכוב תגובה זו פעולה שהפקח שלנו עוזר לנו לעשות וכי יש רגעים שאנחנו לא מעכבים
תגובה ,למשל במצב כששואלים אותנו כמה שווה  ,1+1אך לרוב ,גם בלימודים ,גם עם חברים
ובכל תחום ,אנו צריכים להשתמש בפקח ולעכב תגובה .כדי לעכב תגובה נשתמש ברמזורים וכך
תוכלו להראות לי מי עוצר לחשוב ,מי חושב ומחפש תשובה ומי כבר מצא את התשובה".
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יש להשתמש בפעילות טיפול מתוק מאת ד"ר עופר תמנע (מצורף כנספח מס' .)5

לאחר הפעילות" :מה הרגשתם כאשר הייתה לכם קוביית שוקולד בפה? כאשר הייתם צריכים
להמיס אותה לפי הקצב שלי? מה היה קשה יותר? האם זה קשה להתאפק? מתי לדעתכם חשוב
להתאפק?"
למורה :חשוב לתרגל את המיומנות של עיכוב תגובה כפי שנלמדה בפעילות זו גם
במפגשים פרטניים עם תלמידים .מתאים בעיקר לתלמידים עם קשיי קשב וריכוז .להלן מספר
הצעות לתרגול:
קריאה :כל תלמיד יקרא בתורו פסקה .בכל פעם שיתקל במילה שאינו מצליח לקרוא ירים תמרור
אדום ,לאחר מכן ירים תמרור צהוב וינסה לקרוא את המילה בעזרת ההקשר ואז ירים תמרור
ירוק ויקרא אותה מדויק .חשוב לציין בפני התלמידים שקצב הקריאה כרגע לא נמדד.
כתיבה :המורה תכתיב לכל תלמיד מילה והוא ישתמש בתמרורים בהתאם :כאשר הוא לא בטוח
איך כותבים את המילה התלמיד ירים תמרור אדום ,יחשוב על השורש שלה או מאיזו קבוצת
מילים היא  -ירים תמרור צהוב ,יכתוב אותה אחרי חשיבה  -ירים תמרור ירוק.
ניתן לתרגל את השימוש בתמרורים בתוך עבודת כיתה שניתנה לתלמידים ,קריאת פסקה למבחן.
כמו כן ,ניתן לקחת מבחן שקיבלו חזרה ולנסות לבדוק היכן היה חסר שימוש בתמרורים שהוביל
לטעויות .ניתן לתרגל שימוש בתמרורים גם בזמן דיון.
למורה :החלק הבא מתמקד בבקרה.

"האם אתם מבצעים תהליך של בדיקה? בודקים את עצמכם בסוף המבחן? לאחר שסיימתם
שיעורי בית? לאחר שהתנהגתם לא יפה לחבר?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"לאחר שהבנו מהו פיקוח ,אסביר לכם מהו תהליך הבקרה .תהליך הבקרה הוא תהליך בדיקה
שאותו אנו עושים לאחר המשימה מתוך מטרה לבדוק את עצמנו ,להיות מודעים ולהשתפר.
למשל ,האם התשובה שעניתי במבחן נכונה ועונה על מה שביקשו ממני?"
"את תהליך הבקרה חשוב להפעיל מיד בתום המשימה .נפעיל תהליך זה גם במטלות לימודיות
וגם במטלות אישיות .אם אני רוצה לשפר את העמידה בזמנים שלי ,בשלב האחרון של בקרה,
נבדוק האם השגתי את המטרה ושיפרתי את העמידה בזמנים? האם אני לא מאחר יותר? האם
אני מספיק יותר דברים? כך יוצא שאנחנו לומדים מהתהליך שעשינו .ננסה כעת להיזכר
במשחק הים-יבשה .האם אתם יכולים לחשוב אם הצלחתם במטלה? איך תצליחו בפעם הבאה
יותר? האם הצלחתם בדברים אחרים מלבד המטלה ,למשל עזרתם לחבר? ויתרתם לחבר?
שיתפתם חבר?"
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למורה :לתלמידים לעיתים קשה לעשות תהליך של פיקוח ובקרה .בעיקר לתלמידים
החווים קשיים הנובעים מלקויות למידה או מהפרעת קשב .חשוב שאת תהליך הפיקוח (בדיקה
והערכה) והבקרה (לאחר התהליך) ,התלמידים ילמדו ויעשו כחלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה
שלהם .כלומר ,חשוב לסייע להם בדרכים שונות ולהזכיר להם להפעיל פיקוח ובקרה .למשל,
במהלך המשימה לשאול את התלמיד :האם בחרת בדרך הנכונה? האם יש צורך לשנות את הדרך
שבחרת? האם קראת את כל השאלה וענית על כל חלקיה? לאחר המטלה או המבחן :האם בדקת
את המבחן? קח  10דקות נוספות ותקרא את כל השאלות והתשובות שענית ,תבדוק אם הכתב
ברור ,אם התשובות נכונות ,אם התשובה עונה על מה שנשאל בשאלה ועוד.
דוגמא לשימוש במיומנויות השונות שנלמדו לשיפור התפקודים הניהוליים :ארגון ,תכנון ,עיכוב
תגובה ,פיקוח ובקרה:

שלב  :1בוחרים מטרה  -המטרה שבחרתי היא להשתפר בעמידה בזמנים.
שלב  :2רמת קושי  5 -רמת קושי בינונית כי לא צריך להתאמץ יותר מידי.
שלב  :3זמן  -ניתן כבר לראות תוצאות אחרי כמה ימים ,אך כעבור שבועיים-שלושה האנשים
סביבנו גם ישימו לב לשיפור.
שלב  :4חלוקת מטרה מטלה מורכבת למטלות קטנות  -מומלץ לחלק את המטרה של עמידה
בזמנים למטלות קטנות שיסייעו לנו להשיג את המטרה .מה לדעתכם יכול להוביל להשגת
המטרה? לאפשר לתלמידים לשתף .למשל :נבחר בשלב הראשון שאני לא רוצה לאחר לביה"ס.
שלב  :5פיקוח  -אבצע פיקוח על המטלה הקטנה 'לא לאחר לביה"ס' .נבדוק אם העובדה שאני
מתעורר  10דקות קודם מסייעת לי לא לאחר ,אם אני הולך מהר לביה"ס בלי להתעכב בדרך עוזר
לי לא לאחר? האם קשה לי לעמוד במשימה הזו? האם אני צריך עזרה מאמא שתזכיר לי לצאת
מהבית? או מחבר שיזכיר לי להיכנס לכיתה בזמן? או עזרה ממכשיר טכנולוגי כמו סטופר ,שעון
חול או תזכורת בפלאפון שתצפצף כל בוקר ותזכיר לי לצאת מהבית.
שלב  :6בקרה  -לאחר תקופה שהקצבתי לעצמי ,או מבוגר הקציב לי ,צריך לבדוק אם אנחנו
עומדים במשימות הקטנות שחילקנו? האם בחודש האחרון איחרתי לביה"ס ומדוע? האם זה
מצליח? ואם לא ,איך אני יכול להשתפר?"
יש להשתמש בדף ניווט-שלבים להשגת המטרה שלי (מצורף כנספח מס' .) 6
"כעת ,בחרו מטרה אישית ונסו לתרגל אותה על דף העבודה".
למורה :חשוב לעבור בין התלמידים ולבדוק אם הם מתקדמים ,במה קשה להם ,לתת
להם רעיונות ולתמוך בהם כי זו משימה לא פשוטה.
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אלטרנטיבות שונות לתרגול המיומנויות
 .1הערכות לקראת מבחן
למורה :הערכות לקראת מבחן דורשת מהמורה לבצע בדיקה מקדימה של המקצוע
בו תתקיים הבחינה ,תאריך הבחינה וכן החומר אותו התבקשו התלמידים ללמוד.

בקרוב מתקיים בכיתה מבחן במקצוע __________________ חשוב שנדע להיערך
לקראת המבחן ולתכנן את הזמנים לקראתו".
"מהם השלבים להערכות לקראת המבחן?"
*חשוב שהתלמידים ינסו לחשוב על השלבים לפני שהמורה תציג אותם לפניהם.
יש להשתמש דף תכנון בלמידה לקראת מבחן (מצורף כנספח מס' .)7

שלב  :1הצבת מטרה  -חשבו מה הציון שתרצו להשיג ,האם אתם מצפים לשמור על הציון
שיש לכם כרגע במקצוע זה או לשפר את הציון.
שלב  :2חשבו מהי רמת הקושי של התלמיד לקראת המבחן .רמת הקושי משתנה מתלמיד
לתלמיד ולכן ,ייתכן שלתלמיד אחד שאוהב את המקצוע ,זה יראה קל לעומת אחר שיראה
לו קשה .החליטו בין  1-10מה הקושי בלמידה לקראת מבחן זה.
שלב  :3פתחו יומנים בתאריך בו יתקיים המבחן ורשמו את המבחן .כעת בדקו כמה ימים
נותרו עד המבחן( .חשוב לדבר על תכנון הזמן שבוע לפני המבחן ולא יותר).
שלב  :4כדי להצליח ללמוד את כל החומר למבחן ,חשוב לחלק את החומר כפי שחילקנו
מטלה גדולה למטלות קטנות .ננסה לעשות זאת בטבלה.
שלב  :5לבצע פיקוח על המטלה .למשל ,האם נערכתי למבחן מספיק זמן לפני? האם אני
מספיק את כל החומר בזמן הנתון? האם אני מרגיש שאני מבין את החומר? האם אני יודע
כיצד ללמוד? האם אני מספיק לזכור את החומר? האם אני מתרגל מספיק? האם נעזרתי
במבוגרים כדי להבין? האם אני מעדיף ללמוד לבד או עם חבר?
שלב  :6בקרה  -את שלב הבקרה נוכל לבצע רק לאחר המבחן .האם השגנו את המטרה
שהצבתי לעצמי? האם הצלחתי לארגן את הזמן והחומר לפני? האם הלמידה עזרה לי?
למורה :לאחר הפעילות יש להקצות זמן ובו לתכנן עם התלמידים את ההכנה
למבחן הקרוב על פי הכרטיסיות .למשל ,ניתן לבדוק אם הם כתבו את תאריך ויום המבחן,
להציג להם לוח חודשי ,להראות להם מה היתרון בכלי זה (ניתן לראות את כל המבחנים
באותו החודש) ,לבדוק מה החומר למבחן ,לכתוב אילו עמודים ופרקים המבחן כולל,
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להראות מהו סיכום לקראת מבחן (בשלב זה ניתן ללמד לכתוב את הדברים החשובים
בקצרה ,ללמד איך לחפש באינטרנט/בספר הלימוד שאלות חזרה מתאימות וכד').
 .2תכנון בזמן מבחן
למורה :כדי להיערך היטב בזמן המבחן ,חשוב לבדוק מראש ,עם המורה המקצועית,
האם היא תרגלה עם התלמידים שאלות במתכונת בה הן יופיעו במבחן ,מהן הציפיות שלה
מתשובות התלמידים במבחן וכו' .בנוסף ,כדי לסייע לתלמידים להתכונן ולתכנן באופן מתאים את
זמני העבודה במהלך המבחן עצמו ,ניתן לבקש מהמורה להציג בפני התלמידים את מבנה המבחן -
מומלץ לקחת את מבנה המבחן ולהוריד את המלל כך שהתלמידים יבינו להערך שיש טקסט,
שאלות רבי ברירה ,שאלות פתוחות וכו.

"כעת נלמד כיצד לתכנן את הזמן בעת המבחן:
כדי שתוכלו לתכנן את הזמן כשאתם במבחן חשוב שתסתכלו על הטופס הריק של המבחן
ותחשבו מראש עם אילו שאלות אתם מעדיפים להתחיל? מהשאלות הפתוחות? הסגורות?
מהשאלות שיותר קלות לכם? מהקשות יותר?"
שלבים בתכנון בזמן המבחן:
שלב  :1נרגעים ונושמים עמוק.
שלב  :2קוראים את כל המבחן והשאלות.
שלב  :3מתכננים את הזמן .לכל שאלה נקציב זמן על פי רמת הקושי והמורכבות שלה.
שלב  :4מתחילים להשיב על השאלות הקלות יותר ,כאלו שאנחנו מיד יודעים את התשובה,
שלמדנו אותה היטב או ראינו אותה כתובה בטקסט .מי שמעדיף קשות יותר זה לשיקולו.
שלב  :5פיקוח  -מפעילים את הפקח תוך כדי ביצוע המבחן .למשל ,האם הבנתי את הטקסט?
האם כדאי שאקרא שוב? האם הבנתי את השאלה? האם אני עומד בזמנים שהצבתי לעצמי?
בסוף המבחן יש לקרוא שוב את כל השאלות והתשובות ובהתאם לכך לתקן במידת הצורך.
חשוב להיזכר בחוזקות ובקשיים ששוחחנו עליהם במהלך המפגשים האחרונים .אם תלמיד יודע
שהוא טוב בקריאה אז יש להתחיל בשאלות הקשורות בקריאה ולהבין היטב את הטקסט תוך
כדי .לעומת זאת ,אם תלמיד יודע שהקושי שלו הוא פספוס שאלות במבחן ,אז יש להפעיל את
תהליכי הפיקוח והבקרה בצורה משמעותית יותר ולבדוק מספר פעמים האם התלמיד ענה על כל
השאלות שמופיעות במבחן וכן על כל חלקי השאלה.
שלב  :6בקרה  -בקרה על מבחן ניתן לעשות לאחר שהמורה תבדוק ותחזיר את המבחן .לבדוק
מה היו הטעויות שלי? מדוע טעיתי? האם לא ידעתי? האם לא התכוננתי מספיק? האם
התבלבלתי כי לא הייתי מרוכז? ואיך אני לומד להשתפר לפעם הבאה".
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למורה :מומלץ שבמבחנים הראשונים ,המורה תקפיד על הסדר ובכל שלב תציע
לתלמידים מה לעשות עד שהתהליכים יהיו אוטמטיים.
אלטרנטיבות נוספות :שלבים לשיפור הקריאה ,שלבים לשיפור ההבעה בכתב ,שלבים לשיפור
יכולת העבודה עם טקסט ,שלבים להתמודדות עם עצב ,עם כעס ,עם עלבון ,שלבים ליצירת
חברויות ועוד.

"לסיכום ,בנושאים קודמים למדנו כיצד מציבים מטרות וכיצד פועלים על פי שלבים כדי לעמוד
במטרות וכדי לבצע מטלות לימודיות ויומיומיות .בנושא זה חידדנו יכולות אלו על ידי שימוש
בתהליכי פיקוח ובקרה.
מי יכול להזכיר מהו פיקוח? מדוע הפיקוח חשוב? לאפשר לתלמידים לענות.

כדי להצליח לעצור ולבצע פיקוח תרגלנו את יכולת עיכוב התגובה ,היכולת לעצור ולחשוב לפני
שפועלים .לאחר מכן למדנו מהי בקרה ואת החשיבות של הבדיקה העצמית לאחר ביצוע
משימה מתוך מטרה לבדוק את עצמנו ,להיות מודעים ולהשתפר .למדנו ותרגלנו מיומנויות
ושיטות שונות לביצוע תהליכי הפיקוח והבקרה .מי יכול להזכיר לי כמה מהמיומנויות שלמדנו?
לאפשר לתלמידים לענות .חשוב שתיישמו ותתרגלו מיומנויות אלו בכיתה ובבית .במפגשים
הבאים אשמח אם תשתפו האם ואיך תהליכי פיקוח הבקרה עוזרים לכם".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב תפקודים ניהוליים – פיקוח ובקרה עצמיים (מצורף
כנספח מס' .)8

למורה :לאחר סיום העברת המודולה פיקוח ובקרה עצמיים לקבוצתך יש למלא דיווח
בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_83700fSvUGsNTNj
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נספחים לנושא  – 10תפקודים ניהוליים  -פיקוח ובקרה עצמיים
נספח מס'  :1משחק ה"פקח"


כל קבוצה תבחר תלמיד אחד שהוא יהיה "הפקח".



התלמידים בקבוצות יתבקשו לתכנן את הדרך שלהם אל מחוץ לכיתה או לנקודה ספציפית
שהמורה בוחרת בעזרת הוראות (למשל ללכת ישר ,לאחר מכן לפנות שמאלה ועוד).



התלמידים יתבקשו לעצום את העיניים או לכסות אותן.



ההוראה" :כעת תזכרו בהוראות שלכם ונסו לצאת מהכיתה בעיניים עצומות ,רק הפקח נשאר עם
עיניים פקוחות".



ההוראה לפקחים :אתם מוודאים שהקבוצה הולכת במסלול שהיא תכננה ,במידה וכל הקבוצה
מצליחה אתם לא מעירים ,עם זאת ,כאשר אתם רואים שתלמידים עומדים להיתקע בחפץ,
מתקרבים לקיר או כל דבר שסוטה מהמסלול ,אתם הפקחים תתקנו אותם ,אמרו להם לשנות את
המסלול אם הם טועים ועזרו להם להגיע ליעד.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
279

נספח מס'  :2שלבים בעבודה עם טקסט

סימון פסקאות

קריאת הכותרת

מחשבות ושאלות שעולות לי על הכותרת

קריאת הפסקה הראשונה

סיכום הפסקה בצד במילים שלנו.

קריאת שאר הפסקאות וסיכומן.

יצירת סיכום ,תרשים או טבלה מהטקסט

קריאה ומענה על השאלות

פיקוח ובקרה -קריאת כל השאלות והתשובות ובדיקה שלא פספסנו
שאלות ,ענינו על כל הסעיפים ,קראנו את כל ההוראות והשבנו על
השאלות נכון.
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נספח מס'  :3רמזורים
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נספח מס'  :4ים יבשה
בהכנה למשחק יש לסמן או קו ,או חלוקה אחרת של השטח לשני חלקים .חלק מן השטח מוגדר
כ"ים" וחלקו האחר כ"יבשה" .ניתן ליצור קו מפריד באמצע הכיתה בין ים ליבשה.
המנחה נותן הוראות ,לפיהן צריכה הקבוצה לפעול .לדוגמה ,באומרו "ים" על המשתתפים לקפוץ
ולעבור למתחם ה"ים" ,אם הם נמצאים ב"יבשה" .המנחה יכול לקרוא "ים" כאשר המשתתפים
נמצאים כבר ב"ים" ,ואז אסור למשתתפים לעבור צד .משתתף שנמצא בסיום מילוי הוראות
במקום הלא נכון יוצא מן המשחק.
בשלבים מתקדמים יותר המנחה יכול לנסות לבלבל את המשתתפים בכוונה ואף לתת הנחיות
המורכבות מסדרת הוראות ,למשל "ים-יבשה-יבשה-ים" .המנצח הוא המשתתף שנותר אחרון.
בחלק מהגרסאות נוסף גם הביטוי "ימבשה" (בגרסה אחרת" :יבשוש") שאומר שצריך לדרוך
ברגל אחת על היבשה ובשנייה על הים.
כל תלמיד שנפסל או הצליח יספר אם הוא ביצע פיקוח על המטלה ומדוע הוא פספס /הצליח.
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נספח מס'  :5טיפול מתוק

עזרים :שוקולדים בטעמים שונים ,דף נייר ,כלי כתיבה.
הטיפול מלמד את התלמיד לפעול לאט יותר ,באיפוק ,בוויסות ובמתינות .זה דורש מאמץ וגיוס
כוחות מצדו של התלמיד ,תוך שימוש בדיבור פנימי ,דיאלוג בן השוקולד ובין ההוראה שקבל
מהמורה ,דיאלוג בין עקרון ההנאה ובין עקרון המציאות" :אני רוצה לבלוע עכשיו ,אסור לי
לבלוע ,אני צריך לשמור לא לבלוע" .
שלב  :1התלמיד לוקח קוביית שוקולד לפה ומתבקש להחזיק אותה בפה ,להמיס אותה לאט לאט,
על הלשון .הוא מתבקש לתרגם ולבטא את תחושותיו במילים ,לומר מה הוא מרגיש .המורה
בודקת וכותבת כמה זמן מצליח כל תלמיד להחזיק את השוקולד בפה מבלי לבלוע אותו.

ההוראה " :כל אחד ייקח קוביית שוקולד ויכניס אותה לפיו ברגע שאגיד את המילה "התחל",
אתם מתבקשים לא ללעוס את הקובייה ,אלא להמיס אותה לאט ,לאט ותוך כדי לומר לי מה
אתם מרגישים".
שלב  :2התלמיד נדרש להמיס את השוקולד לפי זמנים הקבועים מראש ובו זמנית לזהות איזה
סוג שוקולד נמצא בפיו לפי הטעם.

ההוראה" :לפניכם שוקולד בטעמים שונים ,עצמו עיניים וקחו אחד ,תצטרכו להמיס את
השוקולד לפי הזמן שאקציב לכם ,חשוב לא לסיים אותו לפני שאומר שהזמן נגמר ,ולחשוב איזה
סוג שוקולד יש לכם בפה :חלב ,מריר ,לבן ,אגוזים ,סוכריות קופצות ,פצפוצים וכו'.
שלב  :3התלמיד מקבל קוביית שוקולד נוספת והוא מתבקש לצייר את גודל הקובייה אשר בפיו
בגודלה הנוכחי (בזמן הבקשה) .בשלב זה נדרש עיכוב תגובה ושליטה והעברתם מהחוויה
התחושתית למיומנות ציור חיצונית.

ההוראה " :הכניסו קוביית שוקולד לפה ,לאחר כמה רגעים  :נסו לצייר כעת על הדף את גודל
הקובייה שכרגע בתוך הפה שלכם".

(לקוח מתוך טיפול מתוק מאת ד"ר עופר תמנע)
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נספח מס'  :6דף ניווט-שלבים להשגת המטרה שלי

שלב  :1המטרה שאני רוצה להשיג היא_______________________________________:
מטרה זו חשובה לי כי ________________________
בחרתי במטרה זו מפני ש_____________________________
שלב  :2רמת קושי של המטלה מ________________________________________ 1-10 -
שלב  :3אראה את התוצאות לאחר כמה ימים /כמה שבועות /כמה חודשים.
שלב  :4כדי להשיג מטרה זו ,עלי לבצע את השלבים הבאים (מטלות קטנות)-
___________________________________________________________________. 1
___________________________________________________________________.2
___________________________________________________________________. 3
___________________________________________________________________. 4
___________________________________________________________________. 5
___________________________________________________________________.6
שלב  :5הפעלת הפקח תוך כדי ביצוע השלבים .חישבו על מה תרצו להפעיל את הפקח? האם תרצו
לפקח על הזמנים? על המטלות? ממה שאתם מכירים את עצמכם ,איפה הכי חשוב שהפקח יהיה
ערני וישים לב למה עשיתם?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
שלב  :6בקרה -ניתן לעשות בקרה רק לאחר שהשגנו את המטרה .נחשוב האם השגנו את המטרה?
האם היה לנו קל? קשה? התמודדנו? במי נעזרנו?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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נספח מס'  :7תכנון לקראת מבחן
מקצוע המבחן___________________:
הציון שאני רוצה ומצפה להשיג_________________ :
רמת הקושי במקצוע זה (____________________:)1-10
תאריך המבחן ______________:כמה ימים נותרו עד המבחן_________________:ימים
החומר למבחן___________________________________________________:
____________________________________________________________________
טבלה שבערתה נחלק את הנושאים לפי הימים:
נושא

יום ותאריך

דוגמא :פרקים :ד,
ה ,ז

יום ב'

בוצע



באיזו דרך עליי ללמוד (סיכום ,בע"פ,
עם חבר ,עם אמא) ופיקוח על התהליך
(האם השיטה טובה לי ,מסייעת לי ,אני
מבין את החמור).

התקשיתי לקרוא מהתנ"ך המלא
ונעזרתי בסיכומים של המורה .מתבלב
בין שמות הדמויות.

*חשוב לפנות את היום שלפני המבחן כדי לחזור על החומר ולתרגל שאלות.
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נספח מס'  :8מכתב להורים

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :תפקודים ניהוליים – פיקוח ובקרה עצמיים
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל).
שם הנושא :תפקודים ניהוליים – פיקוח ובקרה עצמיים.
רקע:
תהליכי פיקוח ובקרה הם תהליכים המאפשרים לתלמיד לבדוק את עצמו ולבצע משוב על
פעולותיו .בדיקת הפעולות צריכה להתקיים במהלך ביצוען או זמן קצר לאחר סיומן ,וזאת על
מנת להבטיח השגת המטרה המתאימה .חוסר בקרה מוביל לטעויות ולחוסר מודעות להתנהגות
עצמית ולהשפעתה על אחרים .בקרה עצמית יכולה להתבטא במטלות יומיומיות ובמטלות
לימודיות פשוטות עד מורכבות.
בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום פיקוח ובקרה אשר נלמדו בתכנית א.י.ל:
 .1עיכוב תגובה – עיכוב תגובה הוא היכולת לעצור ולהתאפק עם התגובה הספונטנית.
התלמידים נחשפו למושג עיכוב תגובה ולמדו להשתמש ברמזור בכל פעם שהם מרגישים
צורך לעכב תגובה.
 .2שלבי עבודה הכוללים פיקוח ובקרה – התלמידים הוסיפו לשלבי העבודה שלמדו ביחידה
הקודמת את שלב הפיקוח והבקרה .בשלב הפיקוח הם למדו לתת לעצמם משוב בזמן
המטלה ,למשל בזמן קריאה – האם אני מבין מה שאני קורא? האם יש מילים שאני לא
מבין? האם יש לי רעיונות לכתיבה? בשלב הבקרה הם למדו לבדוק את עצמם לאחר
המטלה ,למשל – האם אני מצליח להשיב על השאלות? האם החדר שלי מסודר? האם
הציון במבחן מספק אותי?
 .3פיקוח ובקרה בתחומים שונים – התלמידים למדו לבצע תהליכי פיקוח ובקרה בתחום
הלימודי ,דוגמת פיקוח ובקרה על למידה לקראת מבחן ועל שיעורי בית; בתחום הרגשי,
דוגמת פיקוח ובקרה על תגובות במצבי רוח שונים; ובתחום החברתי ,דוגמת פיקוח
ובקרה באינטראקציות חברתיות.
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טיפים להורים ליישום אסטרטגיות פיקוח ובקרה במסגרת הבית:


עיכוב תגובה – תרגלו עם ילדכם כיצד לעכב תגובה .סייעו לו לעכב תגובות שאינן מתאימות
ל סיטואציות שונות דוגמת התפרצות לדברי האחר ,אי המתנה לתור ועוד .קבעו עמו סימן
שתוכלו לסמן לו כאשר הוא לא מעכב תגובה וכן קבעו סימן אחר שיהווה חיזוק חיובי על
מצב בו הצליח לעכב תגובה.



בצעו פיקוח ובקרה על מטלות ביתיות (דוגמת הכנת שיעורי בית ,הכנת עוגה או התנהלות
בבוקר) וסייעו לילדכם לבדוק את עצמו במהלך כל מטלה ובסופה.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 11

יחסים בין-אישיים

תקציר נושא :נושא זה הוא יחסים בינאישיים .תחילה ,יש להציג את תכני הנושא ולהסביר מה החשיבות של הבנת
השפעת מערכות היחסים של הנער/ה על מצב הרוח בכלל ועל הלמידה בפרט.
ראשית ,יערך דיון שמטרתו הבנת מערכות היחסים המשמעותיות לנער/ה .הדיון יערך בעזרת מעגלי הקרבה
כאמצעי למיפוי מערכות היחסים .בהמשך ,הדיון יתמקד במערכת יחסים אחת או יותר אשר תנותח לעומק ,תוך
ניסיון להבין את השפעתה על הלמידה ועל מצב הרוח.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 1-2 :מפגשים קבוצתיים.
מפגש אחד אישי.
מטרות:
הכרת מערכות היחסים של כל אחד מהמשתתפים ובחינת השפעתן על מצב הרוח בכלל ועל
הלמידה בפרט.
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יחסים בין-אישיים
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
הסבר על הנושא  -חשיבות מערכות יחסים בין אישיות והשפעתן על מצב הרוח בכלל ועל
הלמידה בפרט תוך מתן נורמליזציה לקשיים במערכות יחסים.
מיפוי מערכות היחסית בעזרת מעגל הקרבה.
דיון במערכת יחסים אחת או שתיים לעומק.
הצבת מטרות בתחום הבין-אישי.
סיכום הנושא.
פגישה אישית מעגלי קרבה.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

"היום נתמקד במערכות היחסים הבין אישיות ,נבחן את האופן בו כל אחד מכם מרגיש קרוב או
רחוק לאחרים מסביבו ,בייחוד לדמויות המשמעותיות בחייכם ,וגם עד כמה אתם מרגישים
תמיכה במערכות היחסים האלו .למעשה נתמקד בקודקוד היחסים הבינאישיים של משולש
א.י.ל .היכולת שלנו לנהל מערכות יחסים קרובות וחיוביות משפיעה על תחומים רבים בחיינו,
על מצב הרוח שלנו וגם על האנרגיות והרצון שלנו להשקיע בלימודים .עם זאת ,לכל אחד מאיתנו
לעיתים גם קשה במערכות יחסים וחשוב לנו לדבר על זה".
למורה :חשוב להזכיר למשתתפים כי יש קשר הדוק והשפעה הדדית בין שלושה גורמים:
מערכות היחסים שלי ,ההתמודדות עם הקשיים בלימודים ומצב הרוח שלי .רצוי להציג על הלוח
את משולש א.י.ל ולהדגיש כיצד כל קודקוד משפיע על השני.
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ניתן להיעזר בדוגמא הבאה :תלמיד עם לקות בקריאה ,אשר מגיע להישגים נמוכים בשל כך יחווה
את ההתמודדות עם הקושי כמורכבת יותר אם הוריו יכעסו על הישגיו ותיווצר אווירה מתוחה
ביחסים בין ההורים לילד .מצב הרוח שלו יושפע מהיחסים עם ההורים ויכול לגרום לחוויה של
חוסר פניות רגשית שתשפיע על הכוחות להתמודדות עם קשיי הקריאה .החוויה של קושי ומצב
רוח ירוד עלולים לגרום לתלמיד להתכנס בעצמו ולצמצם את קשריו עם הסביבה ו/או להימנע
מלהשקיע מאמצים לצורך למידה.
כמובן שההשפעות יכולות להיות חיוביות ולא רק שליליות .כך שהתערבות לכיוון חיובי בכל אחד
מחלקי המשולש תשליך על קידום החלקים האחרים .למשל ,אותו תלמיד שמתמודד עם לקות
בקריאה והישגיו נפגעים על רקע זה ,אם המורה תעודד אותו ,תחזק אותו כאשר יפעיל מאמצים,
קרוב לוודאי שהוא ירגיש טוב עם עצמו ,מצב הרוח שלו ישתפר והוא יחפש אחר יחסי קרבה עם
המורה ,אותה יחווה כדמות תומכת ומכילה .יתכן כי מצב זה יעודד אותו לקחת חלק פעיל
בפעילויות שונות בביה"ס וכך תתחזק תחושת השייכות שלו לביה"ס ,שבתורה תעלה את יכולת
ההתמדה שלו להשקיע מאמצים לימודיים למרות לקות הקריאה.
לכן ,עולה חשיבות לחיזוק איכות הקשרים הבינאישיים (הורים ,חברים ומורים) של המשתתפים.
יחסים בינאישיים משמעותיים ומכילים ישפיעו לחיוב גם על חוויית ההתמודדות עם הקושי
הלימודי וגם על מצב הרוח .יחסים בינאישיים חיוביים ישפיעו לטובה בכך שיעזרו לילד
בהתמודדות טובה עם קשייו הלימודיים ויתרמו למצב רוח טוב יותר.
למורה :החלק הבא יתמקד במיפוי מערכות יחסים קרובות.
יש להשתמש בדף מעגלי הקרבה (מצורף כנספח מס' .)1
כדי להכיר את מערכות היחסים המשמעותיות כיום ובעבר ,משתמשים במעגל הקרבה .מעגל זה
הינו סדרה של מעגלים ,אחד בתוך השני ,כאשר ה X-במרכז מסמל את הנער/ה .יש להסביר
שהמעגלים מסמלים את מידת הקרבה.

"יש פה דף עם סדרת מעגלים ,אחד בתוך השני עם  Xבמרכז .כל אחד יעשה רשימה של האנשים
החשובים בחייו  -גם לחיוב וגם לשלילה  -וימקם אותם בתוך המעגלים כדי להבין עד כמה הוא
מרגיש קרוב אליהם .הדמויות הקרובות ל X-הן אלו המשפיעות עליכם ביותר ,למרות שלא
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כולם חייבים להיות חיוביים עבורכם .לדוגמא :יכול להיות שיש מורה מסוים שקשה לכם איתו,
ובכל זאת הוא משפיע על ההתמודדות עם הלמידה שלכם .מעגלים רחוקים יותר הם אנשים
חשובים לכם אבל אתם לא מרגישים אליהם קרבה .נדבר על מה בקשר תורם לכם ללמידה
ולהתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו ועל חלקים אחרים שפוגעים
לכם בלמידה.
כעת קחו מספר דקות לחשיבה ומקמו את הדמויות המשמעותיות במעגלי הקרבה".
דיון :לאחר מיפוי מעגלי הקרבה יש לשוחח על מערכות היחסים ולדון במערכת יחסים
חשובה אחת או שתיים לעומק ,בהתבסס על מעגלי הקרבה .חשוב לשאול את הנער/ה על מי הוא
רוצה לדבר קודם .יש לעודד את הנער לשוחח על מערכות יחסים קרובות בהקשר של הלמידה
וההתמודדות עמה .חשוב לדון בנושא כיצד לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון לבעיות אלו
קשורים או משפיעים על דפוס היחסים של הנער עם אותה דמות .ייתכנו גם מבוגרים כמו הורים,
מחנכת וכדומה .לדוגמא :הורה שלא מבין ומצפה להצלחות ,חושב שהנער/ה לא משקיע מספיק,
מורה אשר מרוחק והנער/ה חש שבשל הקשיים איננו יכול לשוחח איתו וכדומה.

"כעת נעשה סבב בו בכל פעם ,משתתף אחר יבחר בתורו דמות אחת שחשובה בחייו ,כמו הורה,
אח/ות ,חבר ,מורה ,ונברר איך אתם חווים את הקשר עם דמות זאת .חשוב שתבחרו דמות
שאתם מרגישים בנוח לשתף את הקבוצה אודות הקשר שלכם איתה".
למורה :להלן נקודות חשובות להתייחסות במהלך הדיון:
 .1האינטראקציות של הנער/ה עם האחר המשמעותי .ניתן להשתמש בשאלות כגון:

מהי תדירות המפגשים ביניכם ,מה אתם עושים יחד ,ממה אתם נהנים ופחות נהנים.
האם לקשיים בבית הספר יש השפעה על מערכת היחסים שלך איתו? האם מערכת
היחסים מתמשכת?
 .2הציפיות

לגבי

מערכות

היחסים.

ניתן

להשתמש

בשאלות

כגון:

האם הציפיות שלי מוגשמות בקשר שלי עם ?...איך זה משפיע על מערכת היחסים?
האם אתם יודעים מהן הציפיות אחד של השני?
 .3דיון בצדדים החיוביים והשליליים של מערכת היחסים עם דוגמאות ספציפיות .ניתן
להשתמש בשאלות כגון :מה אתה אוהב ב ?...מה אתה לא אוהב ?...מהם הדברים

החיוביים במערכת היחסים? איזה מהדברים תרצה להשאיר בדיוק אותו הדבר? מהם
הדברים שאיני שבע רצון מהם? האם אני חווה אותה באופן חיובי או שלילי?
חשוב לעשות נורמליזציה שבכל מערכת יחסים יש דברים שאנחנו פחות אוהבים.
 .4שינויים שהנער/ה רוצה לערוך במערכת היחסים .ניתן להשתמש בשאלות כגון:

מה תרצה לשנות בתוך מערכת היחסים הזו? האם ניסית לעשות אותם? מה? איך זה
הלך? מה עבד ומה לא?
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למורה :בשלב הבא ,יש לברר עם הקבוצה איך היו רוצים/שואפים למקם את הדמויות
השונות בחייהם :משפחה ,מורים וחברים בכדי שיהוו עבורם כמקור תמיכה משמעותי
להתמודדות שלהם בתחומי הלמידה.
יש להשתמש בדף מעגלי הקרבה לחוויית תמיכה מיטבית (מצורף כנספח מס' .)2
בסיום המטלה ,יש לערוך דיון על הפער .אם לא קיים פער צריך לבדוק האם החוויה הנוכחית היא
של תמיכה או שניתן להציע תנודות של אנשים משמעותיים והדרך להשיג זאת .למשל :קשר
מרוחק עם מורה שאמור להיות משמעותי יותר ,חבר או בן משפחה שיכול לסייע בלימודים בשעות
אחה"צ.

במפגש הנוכחי המורה צריך לחזק את הכוחות בכדי לבסס שינוי .בסיום התהליך ,יש
להנחות את המשתתפים להגדיר בטבלת המטרות האישית מטרות בתחום הבין-אישי/חברתי תוך
בירור מה יעזור לנער להתקדם לעבר המטרה שהציב.

"לסיכום ,בפגישות האחרונות בחנו חלק ממערכות היחסים בחייכם עם דמויות שהגדרתם
כמשמעותיות .ראינו שישנם חלקים שאתם מרוצים מהם ואותם רציתם לשמר וחלקים אחרים
שברצונכם לשנות .בנוסף ,הצבנו מטרות בתחום הבין-אישי וחשבנו מה יעזור לנו להתקדם לעבר
מטרות אלו.
האם במהלך השבועות האחרונים ניסיתם לעשות שינויים במערכות היחסים בהתאם לדברים
שעלו בקבוצה? או לחילופין ,האם הצלחתם לשמר דברים שהיו חשובים לכם? האם יש הבדל
בחוויה שלכם את מערכות היחסים שהצגתם? האם הבנתם שהשינוי משפיע על ההתמודדות
עם הלמידה .מה יעזור לכם כעת לשמר או לשנות את מערכות היחסים?"

מפגש אישי :המשך ניתוח מעגלי הקרבה
למורה :בפגישה האישית עורכים חקר לעומק של מערכת יחסים נוספת .מטרת הפגישה
האישית היא לאפשר דיון על מערכות יחסים משמעותיות אשר הנער/ה אינו מרגיש בנוח לחשוף
בקבוצה הגדולה.
בפגישה האישית יש לחזור על מעגלי הקרבה ולחקור לעמוק את מהות המערכות והחוויה של
הנער מהן .ניתן להשתמש בשאלות שנשאלו בפגישה הקבוצתית ולהוסיף התייחסות וחשיבה גם
לנושאים הבאים:

"האם אתה מסוגל להרגיש קרוב לאחרים? האם קשה לך לתת אמון באחרים? למי במשפחה
אתה מרגיש קרוב ביותר ,האם אתה יכול לבטוח בו ולבקש ממנו עזרה? מה עושה את מערכת
היחסים למיוחדת עבורך? למי במשפחתך אינך מרגיש קרוב? מה הקושי במערכת היחסים עם
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אותו אדם? אל מי מחוץ למשפחה אתה מרגיש קרוב במיוחד? מה גורם לך להרגיש כך? האם יש
לך חברים שאינך מרגיש כך לגביהם? מה מונע ממך להרגיש קרבה אליהם? האם יש אנשים
אחרים שאתה קרוב אליהם ,כמו מורה או חבר משפחה? מבין כל מי שדברת עליו ,למי אתה
מרגיש הכי קרוב? מה תרצה לשנות בעצמך או בקשרים עם אחרים כדי שתרגיש יותר טוב עם
האנשים בחיים שלך?"
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב יחסים בין-אישיים (מצורף כנספח מס' .)3

למורה :לאחר סיום העברת המודולה יחסים בינאישיים לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק
הבא-
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5t1oldBKxD0PpsN
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נספחים לנושא  – 11יחסים בין-אישיים
נספח מס'  :1מעגלי הקרבה
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נספח מס'  :2מעגלי קרבה לחוויית תמיכה מיטבית

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
296

נספח מס'  :3מכתב להורים

יחסים בינאישיים :תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל) .
שם הנושא :יחסים בינאישיים.
רקע:
יחסים בינאישיים מתייחסים לקשרים קרובים שלנו עם אחרים .אצל נערים הכוונה היא ליכולתם
לנהל מערכות יחסים עם חבריהם בקבוצת השווים ועם דמויות מרכזיות נוספות בחייהם דוגמת
הורים ,משפחה ,מחנכת ,מאמנת ומדריכה .מערכות יחסים אלו משפיעות על מצב רוחם של
הנערים ,על יכולת הריכוז שלהם ועל המוטיבציה שלהם להשקיע בלימודים ,באימונים ,בתנועת
הנוער או בכל תחום אחר מרכזי בחייהם.
כאשר היחסים הבינאישיים הם קרובים ותומכים ומאופיינים באמון ,קבלה ,זמינות והכלה ,יש
לכך השפעה חיובית על תפקודם של הנערים .בין היתר הם מסייעים להם בהתמודדות טובה יותר
עם קשייהם הלימודיים ותורמים למצב רוח חיובי ומעודדים מעורבות חברתית.
כאשר היחסים הבינאישיים מרוחקים ,מנוכרים ,שיפוטיים ונעדר מהם אמון ,יש סיכוי רב יותר
כי הנערים יחוו קושי בהתמודדות עם האתגרים והקשיים הלימודיים העומדים בפניהם ומצב
רוחם יהיה פחות טוב.
משולש א.י.ל ממשיג את הקשרים שבין התפקוד הלימודי ,מצב הרוח והיחסים הבינאישיים עם
ילדים ומבוגרים .התלמידים למדו על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם.
הבנת הקשרים הללו התאפשרה בעזרת פעילויות ,סיפורים אישיים וחוויות שונות.
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בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום היחסים הבינאישיים שנלמדו בתכנית א.י.ל:
 .1הבנת חשיבותן של מערכות יחסים בינאישיות והכרת הקשר וההשפעה ההדדית בין
למידה ,מצב רוח ויחסים בינאישיים ,לחיוב ולשלילה.
 .2מודעות למערכות היחסים המשמעותיות של הנער בחייו בעזרת מיפוי מעגלי קרבה.
 .3הבנה כי לכל אחד מאיתנו יכולות להיות מערכות יחסים בינאישיות קרובות שמשפיעות
עלינו לחיוב לצד מערכות יחסים קרובות שמשפיעות עלינו לרעה.
 .4כיצד להיעזר ולהשתמש באנשים הקרובים אלינו לתמיכה לימודית ,רגשית וחברתית.

טיפים להורים ליישום האסטרטגיות של יחסים בינאישיים בבית:


שאלו את ילדכם על משולש א.י.ל ,בקשו ממנו לתת דוגמות ליחסים שבין קודקודי המשולש ,ותנו אף
אתם דוגמות מחוויותיכם האישיות ,למשל – כשמכעיסים אותי בעבודה ,אני לפעמים הופך עצבני ומגיב
בכעס גם לחבריי לעבודה.



שקפו לילדכם כאשר אתם מבחינים בהשפעה של תחום אחד על תחום אחר .הכוונה למשל למקרים בהם
חווית למידה או אירוע שקרה עם חבר או מורה מושפע או משפיע על התחומים האחרים.



מעגלי קרבה :חשוב שתשוחחו עם ילדכם על הדמויות שהוא מחשיב כמשמעותיות עבורו תוך הבהרה כי
דמות משמעותית יכולה להשפיע עלינו הן לחיוב והן לשלילה.



שתפו את ילדכם בדמויות שהשפיעו עליכם לחיוב ולשלילה ,ובדרך בה התמודדתם עם הדמויות
שהשפעתן הייתה פחות חיובית.



עזרו לילדיכם לאתר דמויות שיוכלות להוות עבורם מקור עידוד ,תמיכה והכלה.



אפשרו לו לבחור באילו תחומים להיעזר בכם ,למשל להתייעץ עמכם על נושאים ספציפיים ,להציב מטרה
וכו'.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.
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עבודה עם ההורים

מפגש מס'  5עם הורי התלמיד
עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה

תקציר נושא :הפגישה מתקיימת במסגרת יום ההורים המתקיים לקראת סוף השנה (סביב מאי יוני) ,לכל תלמיד/ה והוריו בנפרד.
יש לשריין  30-20דקות לפגישה זו .בפגישה זו ,כפי שנעשה בפגישה הקודמת ביום ההורים ,יש תחילה לעדכן בנוגע להשתתפות
ולהתקדמות התלמיד בקבוצת א.י.ל ,בהמשך יש להתייחס לתפקודו הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד/ה בביה"ס ,ולקשר בין
תפקוד זה לבין המיומנויות אליהן נחשף התלמיד במסגרת תכנית א.י.ל ,עד כה .בהמשך ,יש להסביר על המיומנויות שנרכשו עד כה
בתכנית ולשוחח עם ההורים על דרכים בהן הם יכולים במסגרת הבית ,להעמיק את תהליך ההפנמה של המיומנויות הללו.
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והוריו במסגרת יום ההורים (מומלץ להקדיש להורים של תלמידי א.י.ל זמן ארוך יותר
( 20-15דקות) כדי להספיק לקיים שיח).
מטרות:
 .1עדכון ההורים לגבי תפקודו של התלמיד/ה בתכנית א.י.ל
.2

גיוס ההורים להמשך מעורבות בתהליך
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עדכון אודות תפקוד התלמיד וחיזוק שיתוף הפעולה | מפגש 5

מבנה המפגש
עדכון לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה במסגרת תכנית א.י.ל
עדכון לגביי דברים חיובים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל
עדכון לגביי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה
עדכון לגבי תפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור למיומנויות
הנרכשות בתכנית א.י.ל
דיון בדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים את
המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל
דיון בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי הנושאים והמיומנויות אליהן נחשף התלמיד עד כה
במסגרת תכנית א.י.ל.

"ביום הורים הקודם ,ניהלנו שיח בצורה קצת שונה כדי לעדכן בהתנהלות של ילדכם בתכנית
א.י.ל ,ננסה לעשות זאת גם הפעם .בשלב הראשון ארצה לשמוע מכם איך ההתנהלות שלו בבית?
האם יש איזשהם שינויים?" לאפשר להורים לשתף.
"לאורך השנה שלחנו מכתבים כדי שתוכלו להיות מעודכנים בנושאים ובמיומנויות של תוכנית
א.י.ל .אחזור על הנושאים שלמדנו עד כה בתכנית א.י.ל .למדנו( ...לעדכן בנושאים שנלמדו)
למשל :למדנו בתקופה האחרונה על התפקודים הניהוליים ,כיצד להתנהל בצורה נכונה יותר
בתחום הלימודי ובכלל ,כמה יעיל לנו לחשוב לפי שלבים ולבצע תהליכים של בדיקה ומשוב .כמו
כן ,למדהו כלים ומיומנויות ליצירה ושמירה על קשר עם אחרים .האם שמתם לב לשינויים
בתחומים האלו גם במסגרת הביתית?"
למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי דברים חיוביים שקורים לנער/ה במפגשי א.י.ל.
חשוב להתחיל בדברים החיוביים בין אם הם בשיעורי א.י.ל או באופן כללי.

למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי קשיים שעולים במסגרת מפגשי הקבוצה.
הציגי במפגש גם את הקשיים שעולים בקבוצה או בכלל בכיתה וקשרי זאת לחלקים הלימודיים
ולמיומנויות שנלמדו בתחום הלימודי .כמו כן ,לברר עם ההורים על ההתמודדות בבית.
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למורה :יש לעדכן את ההורים לגבי תפקוד הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד תוך קישור
למיומנויות הנרכשות בתכנית א.י.ל.
בשלב זה יש ליידע את ההורים בנוגע לתפקוד הלימודי של הנער/ה בביה"ס וכן חשוב לקשר תפקוד
זה לתפקוד הרגשי והחברתי שלו בשיעורי א.י.ל ובכלל בביה"ס ,האם ההפרעות בכיתה או ההצלחה
הלימודים משפיעה על המצב רוח שלו הכללי? האם זה משפיע על הקשר שלו עם חברים? על הדימוי
העצמי? על הביטחון העצמי?
למורה :יש להסביר אודות חשיבות תפקיד ההורים בתהליך.
בשלב זה יש לדון עם ההורים על חשיבותם בתהליך בעיקר לקראת החופש הגדול .כיצד יישום
המיומנויות בבית יכול לשרת את הנער/ה בחופש הגדול ,למשל בניית לו"ז שבועי קבוע ,קביעת זמן
קבוע לקריאה או למידה וכו'.

"במהלך השנה בנכם/בתכם נחשף ולמד מיומנויות שונות לשיפור ההיבט הרגשי ,החברתי
והלימודי .במהלך החופש הגדול ,חשוב מאוד שתתרגלו מיומנויות אלו בבית כדי לשמר אותן כדרך
חיים ולקראת שנה הבאה .ננסה לחשוב יחד אילו מיומנויות היית רוצה לקחת הביתה ולהשתמש
בהן בחופש הגדול? האם תרצה להציב לעצמך מטרות לחופש? לארגן לעצמך לוז שבועי ויומי? לנהל
את הזמן טוב יותר? לווסת רגשות בצורה יעילה יותר? להשתמש במיומנויות שלמדת כדי ללמוד
ולהתנהל באופן יעיל יותר כמו :שלבי חשיבה או תהליכי פיקוח ובקרה? האם הטכניקות ליחסים עם
אחרים יכולות לעזור לך בחופש? "
דיון :לשוחח על הדרכים בהן ההורים יכולים לסייע לבנם/ביתם ,במסגרת הבית ,להפנים את
המיומנויות אליהן נחשף בתכנית א.י.ל.

לפנות לתלמיד" :כיצד אתה יכול לעזור להוריך להיות מעורבים? האם אתה מסוגל להציג בפניהם
את האסטרטגיות שאתה לומד בקבוצה?"
למורה :מעודדים את התלמיד להסביר כיצד ההורים והמורה יכולים לסייע לו ביישום וחיזוק
המיומנויות השונות שלמד .מומלץ להראות להורים את התרגילים השונים ולדון בדרכים בהן הם
יכולים לחזק את התלמיד ברכישת המיומנויות השונות (כגון :מיומנויות לויסות רגשי ,לזיהוי סגנון
למידה ,שלבי חשיבה ,פיקוח ובקרה ויחסים עם אחרים) .כמו כן ,יש לדבר על מכתבי ההורים שבהם
הם מקבלים מידע וטיפים על יישום המיומנויות לאחר כל נושא שנלמד.

דיון :מהן הדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה ורשת התמיכה תלמיד/ה-הורים-בי"ס?

חשוב שה הורים ישתפו פעולה בתהליך מתוך שיתוף והסכמה עם הנער/ה ,כאשר בוחרים יחד
ניתנת לנער/ה הרגשה שעושים את התהליך יחד ולא רק ההורה מחליט וקבוע .לכן ,חשוב שלפני
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פניה לביה"ס ,ההורה יתייעץ עם הנער/ה והם יחליטו יחד האם כדאי שההורה או התלמיד יפנו,
האם הבעיה דורשת התערבות של ההורה ועוד .למעט מקרים של מצבים קיצוניים כמו הצקות או
מצב רגשי שדורש התערבות.

למורה  :יש לחשוב עם כל הורה כמה הוא רוצה להיות מעורב ואיך נוכל לעזור לו כדי
להיות מעורב .בהמשך יש לתת דיווח על התפקוד הלימודי בביה"ס ולסכם את התנהלותו של
התלמיד בשיעורי א.י.ל ובביה"ס בכלל.
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נושא מספר 12

קבלת החלטות

תקציר נושא :נושא זה הוא קבלת החלטות .תחילה ,יש להציג את הנושא  -ולהסביר מהי מיומנות קבלת החלטות
ומהי חשיבותה .בשלב הבא,יש להתמקד בלימוד המיומנות ופיתוחה :להסביר את השלבים בתהליך של קבלת
החלטות ,ולתרגל אותם עם הקבוצה על בעיה או דילמה שתעלה.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-3 :מפגשים.
מטרות הנושא:

 .1בירור סגנון קבלת החלטות.
 .2לימוד טכניקה לקבלת החלטות.
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קבלת החלטות
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
הצגת הנושא  -הסבר מהי מיומנות קבלת החלטות ומדוע היא חשובה.
לימוד מיומנות קבלת החלטות.
תרגול המיומנות באמצעות בעיה/דילמה.
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.
למורה :יש להסביר למשתתפים על ניתוח קבלת החלטה .משתמשים בטכניקה הזו כדי
לסייע למשתתפים לקבל החלטות בתחומים שונים תוך הכרות עם תהליך קבלת ההחלטה .בשיטה
זו עוזרים למשתתפים לחשוב על אלטרנטיבות לפני שמתבצעת פעולה מסוימת .לפני קבלת
ההחלטה ,יתרגלו המשתתפים פריסה של מערך אלטרנטיבות פעולה ותוצאות אפשריות לכל
אלטרנטיבה.

"במפגש היום ננסה להבין איך מתמודדים עם בעיות והחלטות אותן אנו נדרשים לקבל מדי יום.
ישנן החלטות שהן משמעותיות ומשפיעות על חיינו במידה רבה וישנן החלטות קטנות יותר
המשפיעות פחות .בחלק הראשון ננסה להבין מה הסגנון שלכם כיום בקבלת החלטות ואילו
גורמים מתערבים בתהליך זה .בחלק השני נכיר מודל יעיל לקבלת החלטות ונתרגל אותו על
דוגמא מחיי היום יום".
יש לבצע את פעילות המבוך (מצורף כנספח מס' .)1

"כל אחד ינסה לפתור את המבוך באופן עצמאי".
לאחר מספר דקות יש לציין כי יש דרך נוספת לצאת מהמבוך" .תנסו בעזרת כלי כתיבה בצבע
אחר למצוא דרך נוספת".
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למורה :מטרת הפעילות היא להראות כי קיימות מספר דרכים לצאת מהמבוך .בסיום
הפעילות חשוב להסביר שיש יותר מאלטרנטיבה אחת לצאת מהמבוך וזה מקביל לפתרון בעיה/
לקבלת החלטות שגם להן יש מספר אלטרנטיביות.
למורה :בכדי להדגים את הגורמים המתערבים בקבלת ההחלטות מעבירים את הפעילות
הבאה:
להראות לתלמידים את תמונת העלמה והזקן ולוח המשבצות (מצורף כנספח מס' .) 2
מבקשים מכל אחד מהמשתתפים לתאר מה הוא רואה בתמונת העלמה והזקן .אחרי שמקבלים
תגובות אומרים:

"מדובר בעיקרון בתפיסה שנקרא דמות ורקע ,כלומר האדם יכול להתמקד רק בחלק מהפרטים
בתמונה .בעוד ששאר הפרטים הופכים לרקע .בדומה ,בתהליך של קבלת החלטות לא ניתן
להתייחס לכל הפרטים והמשתנים .הבחירה לאילו פרטים להתייחס ולאילו לא קשורה לחלקים
אישיותיים וסביבתיים של הבוחר .כך ,כמו שחלק מכם ראו את האיש הזקן בתמונה וחלק
התייחסו לעלמה ,כך גם בקבלת החלטות יתכן ואנשים שונים יתייחסו לחלקים שונים בבעיה.
האם יש דוגמא שעולה לכם בראש בקשר להחלטה שקבלתם ובדיעבד הבנתם שהבחנתם רק
בחלק מהפרטים?"
מבקשים מהקבוצה להביט בלוח המשבצות ולומר במהירות כמה משבצות יש בתמונה (לתת כ3-
שניות לכך) .לאחר שניחשו ,מבקשים כעת לעבוד לאט ולומר כמה ריבועים יש בציור( .תשובה:
במבט מהיר  16באיטי .)30

"החלטה מהירה יכולה להיות יעילה במצבי חרום ,אולם סיכוייה להיות שגויה גבוהים מאד.
בהחלטה מהירה אנו נוטים להתייחס לחלק מהפרטים ומהרבה חלקים להתעלם.
האם זכורה לכם החלטה שלקחתם בעבר באופן חפוז והתבררה בדיעבד כשגויה?"
למורה :החלק הבא מתמקד בסגנונות שונים בקבלת החלטות.
יש לחלק למשתתפים את שאלון עמדות בנושא של קבלת החלטות (מצורף כנספח מס' .)3

"לאחר שראינו כי ישנם גורמים מתערבים חיצוניים לקבלת ההחלטות כעת ננסה להבין מהם
הגורמים הפנימיים המאפיינים כל אחד מאתנו בקבלת החלטות".
למורה :יש לבקש מהמשתתפים למלא את השאלון .לאחר שיסיימו לענות עליו ,ניתן
לעבור ולדון על הממצאים שלו ,עבור כל משתתף .מטרת הפעילות היא לזהות את הסגנון האופייני
לנער/ה כאשר הוא נדרש לקבל החלטה.
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שלבי קבלת החלטות (בכתב נטוי כתובות שאלות לדוגמא):

 .1לזהות מהי ההחלטה שצריך לקבל
"איך היית מגדיר את הבעיה שאתה מתמודד איתה? איזו החלטה אתה צריך לקבל?"

 .2לקבוע מה המטרה של ההחלטה כלומר ,מהי התוצאה הרצויה.
"מה היית רוצה שיקרה? איזה פתרון של הבעיה הזו יגרום לך להיות שמח?"

 .3לתת מערך של אלטרנטיבות שאפשר להחליט ביניהן
"מהן האפשרויות העומדות בפניך כעת? בוא ננסה לבחון את כל האפשרויות
העומדות בפניך"

 .4לבחון אילו אלטרנטיבות חסרות .יש לדון עם הנער על האופן שבו הוא מקבל החלטות
"האם יש אפשרות נוספת שלא חשבת עליה? האם  Xזו גם אפשרות?"

 .5לחשוב מה התוצאות האפשריות של כל אלטרנטיבה

"מה יקרה אם תחליט לעשות  ?Xמה היתרון בבחירת אפשרות זו? מה החיסרון?"

 .6לזהות את האופציה ה"טובה" ביותר
"מהי האפשרות הטובה ביותר מבחינתך? מדוע היא הטובה ביותר?"

 .7הערכת התוצאה (לאחר הביצוע) שוב ובמידת והצורך ,לבחור באופציה אחרת.
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למורה :החלק הבא מתמקד בתרגול של פתרון בעיות.

יש להשתמש בשלבים בקבלת החלטות (מצורף כנספח מס' .)4
השלב הראשון ,זיהוי ההחלטה ,למרות שזה נראה פשוט ,עשוי להיות קשה ביותר למתבגרים.
בשלב השני הנער/ה מעריך מהי התוצאה בה הוא מעוניין ,טרם קבלת ההחלטה .על הנער/ה להבין
את רגשותיו בקשר להחלטה .המורה מאבחן את האופן בו הנער/ה בוחר את האלטרנטיבות וזאת
כדי שניתן יהיה להדריך אותו בדרך בה יוכל לקבל החלטות יעילות יותר בעתיד .בהמשך ,על
הנער/ה לחשוב על התוצאה האפשרית של כל אלטרנטיבה ולבסוף ,לבחור באפשרות שהוא מאמין
שתהיה האפשרות הקרובה ביותר לקבלת התוצאה הרצויה עבורו .המורה יעודד את הנער/ה
לחשוב גם על התוצאות הבין אישיות והרגשיות של הפעולות השונות .השלב האחרון הוא לבצע
ולאחר מכן לבדוק האם הבחירה הייתה מוצלחת או יש צורך לחשוב על שינויים או בחירה של
עדיפות שנייה .חשוב לתרגל עם הקבוצה את יישום הטכניקה ,דרך בחירת בעיה/דילמה
שהקבוצה תעלה ,או דרך פתרון בעיות לתמונה של תרגול קבלת החלטות( מצורף כנספח מס' .)5
יש לבקש מהנער/ה לחשוב על תחום מסוים בו הוא צריך להתמודד עם החלטה (בחירת
חטיבה/תיכון ,מגמה ,החלטות בנושאים חברתיים וכו') .יש לבקש ממנו/ה לבחור החלטה נוספת
שלא תרגל/ה אותה.

שלב  :1זיהוי ההחלטה/בעיה :איזו החלטה אתה צריך לקבל? (מה אני יודע על הבעיה? איזה
מידע חסר לי? מה עשיתי עד כה לפתור את הבעיה? מה חסם בדרך לפתרון?
שלב  :2בדיקת התוצאה הרצויה של ההחלטה :איזה פתרון של הבעיה היה משמח אותך?
שלב  :3חיפוש אלטרנטיבות :מהן האפשרויות הנוספות העומדות בפניך? ננסה לחשוב על כל
האפשרויות העומדות בפניך.
שלב  :4בדיקת האלטרנטיבות החסרות :האם יש אפשרויות נוספות שלא חשבת עליהן? ניתן

להציע אפשרויות האם  Xזו גם אפשרות?
שלב  :5בחינת התוצאות עבור כל אלטרנטיבה :מה יקרה אם תבחר לעשות  ?Xמה היתרון ומה
החיסרון?
שלב  :6זיהוי ובחירה האלטרנטיבה הטובה ביותר :מהי האפשרות הטובה ביותר מבחינתך?
מדוע?
"מודל זה של פתרון בעיות יכול לעזור להסתכל על הבעיה ואפשרויות הפתרון מהרבה כיוונים
ולבצע את ההחלטה תוך חשיבה עמוקה ולא מתוך פזיזות".
לסיום ,לברר האם הנער/ה הבינו את המודל.
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למורה :אפשר להציע לתלמידים להעתיק את השלבים לטלפון הנייד כך שיהיו זמינים
להם בזמן אמת.

"לסיכום ,בנושא של קבלת החלטות למדנו שההחלטות שלנו מושפעות מגורמים חיצוניים
וגורמים פנימיים ושיש מספר דרכים ואופנים להסתכל על אותו מצב .כל אחד זיהה את סגנון
קבלת ההחלטות האישי שלו והכרנו מודל שלבי לקבלת החלטות .היעזרו במודל זה כדי לקבל
החלטות שקולות ומתוך חשיבה על האלטרנטיבות השונות גם בכיתה וגם בבית ".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב קבלת החלטות (מצורף כנספח מס' .)6

למורה :לאחר סיום העברת המודולה קבלת החלטות לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8dileLIXttkv2E5
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נספחים לנושא  – 12קבלת החלטות
נספח מס'  :1מבוך

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
309

נספח מס'  :2השפעות חיצוניות על קבלת החלטות

איש או אישה?
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כמה ריבועים יש בתמונה?
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נספח מס'  :3שאלון עמדות בנושא של קבלת החלטות

סמן  Xעבור המשפטים המתארים את הרגשתך או מחשבותיך לגבי קבלת החלטות.
כן

לפעמים

לא

אני חושש/ת לקבל החלטה לא נכונה ולכן אני לא מחליט/ה.
רק כשאהיה בטוחה שאחלטתי מושלמת ,רק אז אחליט.
זו בעיה קשה שאין לה פתרון ,אני מרגיש/ה לכוד/ה במלכודת.
אני פוחד/ת להכשל.
לבעיה זו פתרון אחד והוא בלתי אפשרי ,לכן אין ממנה מוצא.
אינני יכול/ה להחליט ,לכן אבקש ממשהו אחר להחליט במקומי.
אינני חייב/ת לברר מידע כי כבר החלטתי.
אני סומכת על המזל.
אני אתעלם מהבעיה והיא תחלוף.
אני מתבלט/ת ומתבלט/ת עד הרגע האחרון שלא תהיה לי ברירה.
אני שונא/ת להתלבט לכן אני מחליט/ה מהר.
קשה לי להחליט ,אני כל רגע משנה את דעתי.
לאחר שאני מחליט/ה אני חושבת שהאפשרות השנייה הייתה טובה
יותר.
אני מחליט/ה דברים באופן שונה ,בכדי לא להיות כמו כולם.
כולם חושבים שצריך להחליט רק בדרך אחת.
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נספח מס'  :4שלבים בקבלת החלטות

 .1לזהות מהי ההחלטה שצריך לקבל

 .2לקבוע מה המטרה של ההחלטה כלומר ,מהי התוצאה הרצויה.

 .3לתת מערך של אלטרנטיבות שאפשר להחליט ביניהן

 .4לבחון אילו אלטרנטיבות חסרות .יש לדון עם הנער על האופן שבו הוא
מקבל החלטות

 .5לחשוב מה התוצאות האפשריות של כל אלטרנטיבה

 .6לזהות את האופציה ה"טובה" ביותר

 .7הערכת התוצאה (לאחר הביצוע) שוב ובמידת והצורך ,לבחור
באופציה אחרת.
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נספח מס'  :5תרגול קבלת החלטות
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נספח מס'  :6מכתב להורים
תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) :קבלת החלטות
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל).
שם הנושא :קבלת החלטות.
רקע:
פעמים רבות אנו מקבלים החלטות באופן אימפולסיבי מבלי לשקול קודם את כל החלופות
(אלטרנטיבות) .אימפולסיביות לעיתים קרובות מאפיינת את ההתנהגות בגיל ההתבגרות.
קבלת ההחלטות שלנו מושפעת מגורמים חיצוניים ופנימיים .כך למשל כאשר אנחנו נמצאים
במצב חירום (גורם חיצוני) עלינו לקבל החלטות מהירות ומיידיות ואין באפשרותנו לשקול את כל
האפשרויות ולבחור את ההחלטה המתאימה ביותר .גורמים פנימיים המשפיעים על קבלת
ההחלטות שלנו קשורים בנטיות אישיות ובעמדות או אמונות .למשל ,ישנם אנשים אשר סומכים
על המזל בעוד אחרים נוהגים להתייעץ עם אחרים לפני כל החלטה שהם מקבלים .ישנם כאלו
שפוחדים לקבל החלטה לא נכונה ולכן נמנעים מלהחליט ויש המשנים את החלטתם לעיתים
קרובות.
אסטרטגיות ומיומנויות מסייעות בתחום קבלת החלטות הנלמדות בתכנית א.י.ל:
 .1מודעות עצמית לסגנון קבלת ההחלטות האישי של התלמיד (אימפולסיבי ,שקול וכו').
 .2לימוד ותרגול מודל שלבי של קבלת החלטות ובו השלבים הבאים:
א .זיהוי והגדרת הקושי או הבעיה איתה מתמודד התלמיד.
ב .קביעת התוצאה הרצויה (המטרה).
ג .הצגת חלופות שונות לבחירה וחשיבה על תוצאה אפשרית של כל אחת מהן.
ד .בחינת חלופות אחרות – האם יש אפשרויות נוספות עליהן לא חשב הנער?
ה .שקילת התוצאה האפשרית של כל חלופה שהוצעה.
ו .זיהוי האפשרות הטובה ביותר.
ז .הערכת התוצאה לאחר ביצוע ובמידת הצורך בחירה בחלופה אחרת.
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טיפים להורים ליישום אסטרטגיות של קבלת החלטות בבית:


שתפו את ילדכם בסגנון קבלת ההחלטות שלכם ,בדרך בה אתם נוהגים לקבל החלטות.



תרגלו עם ילדכם שימוש במודל קבלת ההחלטות כאשר עליכם להחליט החלטות משפחתיות משותפות
דוגמת מסלול לטיול בסוף השבוע או יציאה לבילוי.



זהו כיצד ילדכם מקבל החלטות ושקפו לו את היתרונות והחסרונות בדרך זו.



תרגלו עמו בכתב את השימוש במודל; רשמו הן את הבעיה (למשל לאיזה בילוי לצאת) והן את החלופות
השונות (לדוגמה סרט או הליכה לים).

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 13

סנגור עצמי

תקציר נושא :נושא זה הוא סנגור עצמי .תחילה ,יש להציג את הנושא  -להסביר מהו סנגור עצמי ,ומה חשיבותו.
בשלב הבא ,יש להתמקד בלימוד המיומנות ופיתוחה :להסביר איך עושים סנגור עצמי (מה אני רוצה? מה הקושי
שלי? מה הפתרון?) .בהמשך יש לתרגל עם הקבוצה סנגור עצמי בעזרת משחק תפקידים.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2-3 :מפגשים.
מטרות:
 .1הכרות עם הטכניקות הקיימות כיום למשתתפים.
 .2הצגת המושג סנגור עצמי.
 .3הקניית טכניקות לסנגור עצמי ותרגולן.
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סנגור עצמי
מבנה המפגש
ברור קצר לשלום התלמידים.
בחינת תהליך הצבת מטרות
הצגת הנושא  -הסבר מהו סנגור עצמי ומדוע הוא חשוב .
לימוד סנגור עצמי.
תרגול סנגור עצמי בעזרת משחקי תפקידים (סנגור עצמי מול המורה).
סיכום הנושא.
דיווח  C.Mעל המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.

למורה :יש לפתוח את המפגש בשיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים,
לבדוק איך הם מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים
פחות? האם הם מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או
הסיכון של בעיות אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.

"במפגשים הקודמים עבדנו על הכרת הכוחות והקשיים שלנו ועל היכולת להשתמש בצדדים
החזקים שבנו ,למדנו טכניקות שונות שיסייעו לנו להתמודד טוב יותר וחשבנו יחד מי מהאנשים
בסביבתכם שיכולים לתרום ולחזק אתכם בהשגת המטרות".

"מה קורה עם המטרות שהצבתם? מי רוצה לשתף?"לעודד את התלמידים לשתף בתהליך.

"האם מישהו מכם מרגיש שנמאס לו לפעול להשגת המטרה שלו או למרות שהוא התקדם הוא
נתקע עם המטרה או הולך אחורה?"לאפשר לתלמידים לשתף" .התקדמות ,נסיגה ותקיעות הן
חלק מהתהליך .בחנו איפה אתם נמצאים ,בצעו תהליכי פיקוח ובקרה כפי שלמדנו ותחתרו
להשגת המטרות שלכם .אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי ,או לשתף חברים או משפחה ,כדי
לחשוב יחד איך לא לוותר ולהמשיך בתהליך בדרך למטרה".
במפגשים הקודמים ,למדנו לחשוב על דרכים שונות לפתרון בעיות ,שקילת היתרונות
והחסרונות של כל דרך וקבלת החלטה ועל הדרך המקרבת אותנו באופן הטוב ביותר לתוצאה
הרצויה .חשבנו גם אל מי כדאי לפנות כדי שיסייע ביישום הפתרון"
למורה :יש לציין את הנושאים בהם התמקדה העבודה בקבוצה.
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"בנושא היום נעבוד על סנגור עצמי .היכולת לסנגור עצמי נמנית בין אחת מאותן מיומנויות
הבונות את המכוונות העצמית .פעולה זו מוגדרת כך :זו היכולת של האדם לייצג את
עצמו ולעמוד על מימוש זכויותיו .פיתוח ,היכולת הזו ,מאפשר לדבר בשם עצמי ,לקחת אחריות
על חיי ועל ההתמודדות עם הקושי .בכך ,גדלים הסיכויים שאוכל להשפיע על הסביבה ולקבל
מענה לצרכי".

למורה :הפעילות הבאה תתמקד בדרכי התמודדות.
יש להשתמש בכרטיסיות עם מצבים לתרגול (מצורף כנספח מס' .)1

בפעילות עם הקבוצה מייצרים מאגר של שיטות להתמודדות עם קשיים ,כפי שהמשתתפים
מכירים כיום .ניתן לחלק את הכרטיסיות לשתי קבוצות וכל קבוצה תדון בנפרד על אפשרויות
התמודדות .בהמשך ,כל קבוצה תציג את המקרה ואת הדרכים שמצאה לפתרון.

"מה הן הבעיות שעולות בכרטיסים? מה יהיו פתרונות אפשריים?"
דיון :יש להתייחס ליתרונות השיטה שהוצעה והחסרונות.
למורה :בחלק הבא ,מבקשים מכל אחד מהמשתתפים לחשוב על מצב בו הרגיש שלא
הצליח להתמודד כפי שציפה ,מצב בו הרגיש תסכול ,חוסר הצלחה ,או תחושה לא נוחה (אפשר
לתת דוגמה של מריבה עם חבר ,ביה"ס ,מריבה עם הורים וכדומה).
כל משתתף יספר בתורו את החוויה ויש להדגיש ולהבליט את הכוחות והחוזקות שעולים מתוך
הסיפור של הילד .חשוב ליצור הרחבה של החלקים המתמודדים גם בתוך החוויה הכללית הלא
מספקת .לדוגמא אם הנער מספר כי" :נגשתי למחנכת אך לא היה לה זמן בשבילי "...יש
להתייחס לכך ש ":עצם זה שנגשת אליה ,זה מאוד משמעותי .איך הצלחת לעשות זאת? מה זה

אומר לך על עצמך שניגשת אליה? מה זה אומר על היכולת שלך? מי שם לב שניגשת ולא ויתרת?
"בוא ננסה להבין למה בכל זאת זה לא עבד?"
בשלב הבא מובילים את המשתתפים להבנה כי סיטואציה זו ,היא ברת שינוי .בהתאם לכך,
השאלה המרכזית שתעלה בדיון היא – "האם ניתן היה לנהוג אחרת בכדי שהסיטואציה תחווה

באופן מתמודד יותר ועם תחושה נוחה ומתגמלת עבורי?"
למורה :יש להסביר את מרכיבי הסנגור העצמי ולאחר מכן להקנות את מיומנות הסנגור
העצמי.

"עכשיו נלמד דרך יעילה לגייס עזרה ממישהו אחר .יש כמה חלקים לפנייה לאדם אחר כשאתה
מבקש עזרה :בפנייה שלך כדאי שראשית תסביר מה אתה רוצה  -תדגיש כי אתה מעוניין
להצליח .בשלב הבא אתה צריך לתאר בפירוט את הקושי .בפגישות הקודמות עבדנו על הקשיים
והפתרונות .חשוב שתסביר באופן ברור מהו הקושי .בשלב האחרון אתה צריך להציג את
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הפתרון .לומר מהו הפתרון הטוב ביותר עבורך ,אתה כבר יודע מה הכי טוב בשבילך ,ומה סביר
שיעזור לך".
יש להשתמש במודל לסנגור עצמי (מצורף כנספח מס' )2
למורה :אחרי שהנער/ה מגדיר את הקושי ואת הפתרון המועדף עליו ,מנסחים איתו ביחד
את הפניה על שלושת מרכיביה :יש לחלק את המודל לסנגור עצמי כולל ולעודד את התלמידים
לצלם את המודל בפלאפון בכדי שיהיה זמין למשתתפים.
הרצון להצליח :אני רוצה_______________________________
הקושי :אבל ________________________________________
הפתרון :אני מציע ש___________________________________

"לפני שתיגש לסנגר על עצמך ,כדאי שתחשוב מראש מה עשויים להיות הקשיים שתתקל בהם
במהלך הסנגור העצמי ,כך תוכל להיערך לקראתם ולתכנן תגובה מתאימה .חשוב וכתוב :מה
יכול לעזור לך במהלך הסנגור העצמי? במה אתה יכול להיעזר? מה תהיה התגובה שלך לכל
הצלחה? מה יכול לאפשר הצלחה?"
למורה :לכתוב על הלוח את השלבים והפתרונות ולהדגים את השלבים על אחת
מהדוגמאות שבכרטיסיה.

"בוא נחשוב ,מול מי תסנגר?
אני אסנגר על עצמי בפני ___________________________________
מה יכול לעזור לך להצליח?_________________________________
האדם שאסנגר בפניו יכול להגיד ש ___________________________
אני אענה לו ש__________________________________________
למורה :בשלב זה עורכים תרגול לסנגור העצמי ,מתחלקים לזוגות ועושים משחקי
תפקידים.
ניתן להשתמש בדוגמאות שהמשתתפים מעלים או בכרטיסיות עם מצבים לתרגול (מצורף נספח
מס' .)1

"נתחלק לזוגות ונתרגל סיטואציה של סנגור עצמי .תתרגלו שתי סיטואציות כך שכל אחד בתורו
יכול לחוות את הסנגור העצמי .חשוב לפעול לפי השלבים הכתובים על הלוח".
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למורה :אחרי התרגול מעבדים עם הנער/ה את החוויה.

"עכשיו ,בוא נשוחח על מה הרגשת כשעשינו את התרגיל? מה למדת? כיצד הייתה החוויה של
המסנגר ושל המשתתף השני שבפניו הוא סינגר?"
"לסיכום ,בנושא זה הכרנו מהו סנגור עצמי – היכולת של האדם לייצג את עצמו ולעמוד על
מימוש זכויותיו .יכולת זו מאפשרת לנו לשנות סיטואציות בהן אנו מרגישים קושי בהתמודדות
וצריכים להסביר את עצמנו ולגייס את האחר .כדי להעצים יכולת זו עליכם ליישם ולתרגל אותה
הן בבית הספר והן בבית .עקבו אחר השלבים שנלמדו במודל הסנגור העצמי ,היערכו ותכננו את
תגובותיכם כדי שתוכלו להשפיע על הסביבה ,לקבל מענה לצרכים שלכם ובכך לאפשר לעצמכם
הצלחה".
למורה :יש לשלוח להורים את מכתב סנגור עצמי (מצורף כנספח מס' .)3

למורה :לאחר סיום העברת המודולה סנגור עצמי לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא -
\http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV
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נספחים לנושא  – 13סנגור עצמי
נספח מס'  :1מצבים לתרגול

שי אובחן עם לקות בכתיבה וקיבל התאמה של הכתבה במבחנים רבי
מלל .במבחן האחרון בספרות המורה לא פנתה אליו בכדי שיוכל לצאת
מהכיתה ולהבחן בסביבה המותאמת לו .שי הרגיש כי לא הצליח לבטא
את כל ידיעותיו בשל כך .בשבוע הבא יתקיים מבחן גדול בתנ"ך והוא
מתחיל להרגיש לחוץ בשל כך.
מיכל פעילה מאוד בתנועת הנוער בישובה ונהנית במיוחד מטיולים ומחנות
המתרחשים בחופשים .בסמוך למחנה הקיץ הגדול מיכל נדרשה לעמוד
במבחן מעבר במתמטיקה .בשל כך הוריה לא מאשרים לה לצאת למחנה.
מיכל אינה מעוניינת לוותר על המחנה.

בן רוצה להצטרף לנבחרת הכדורגל בחטיבה .הוא יודע כי נותרו מקומות
ספורים ועליו לשכנע את מאמן הנבחרת שיקבל אותו.

דנה רוצה מאוד להצטרף ללהקה בבית הספר כזמרת ,אולם ביום של
האודישן היא אמורה להיות בטקס הסיום של אחיה בצבא .דנה לא מוכנה
לוותר על ההזדמנות להיות חלק מהלהקה אבל לא תוכל להיות ביום
הבחינה.
נספח מס'  :2סנגור עצמי
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שלב  :1מה אתה רוצה

תדגיש כי אתה מעוניין להצליח

שלב  :2פירוט הקושי

חשוב להסביר את הקושי באופן ברור

שלב  :3הצגת הפתרון

הצגת הפתרון הטוב ביותר עבורך

הרצון להצליח :אני רוצה_______________________________
הקושי :אבל _______________________________________
הפתרון :אני מציע ש___________________________________
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נספח מס'  :3מכתב להורים

סנגור עצמי :תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
להורים שלום רב,
ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים במסגרת תכנית אני יכול להצליח
(א.י.ל).
שם הנושא :סנגור עצמי.
רקע:
סנגור עצמי הוא יכולתו של האדם לייצג את עצמו ,לעמוד על מימוש זכויותיו ולגייס עזרה
ממישהו אחר .יכולת זו מאפשרת ליחיד ,ובכלל זה לילדכם ,לדבר בשם עצמו ,לקחת אחריות על
חייו ולהתמודד עם הקשיים בהם הוא נתקל בבית הספר ומחוצה לו .נערים היודעים כיצד לסנגר
על עצמם באופן שמכבד את האחר מקבלים מענה טוב יותר לצרכיהם ויכולים להשפיע יותר על
סביבתם.
ישנם כמה שלבים בתהליך הסנגור .השלב הראשון מתייחס להבנה ולמודעות האישית של הנער
לגבי רצונותיו .השלב השני כולל את תיאור ופירוט הקושי בו הוא נתקל ,והשלב השלישי מתייחס
להצגת הפתרון הטוב ביותר עבורו לאותו הקושי או בעיה.
אסטרטגיות ומיומנויות מסייעות בתחום סנגור עצמי הנלמדות בתכנית א.י.ל:
 .1לימוד שלבי הסנגור העצמי :מטרה (מה אני רוצה להשיג) ,פירוט והסבר הקושי ,והצגת
הפתרון .לדוגמה :מאוד חשוב לי להצליח במבחן (מטרה) ,אבל אני מאוד מוסח ומתקשה
להתרכז לאורך זמן (פירוט הקושי) אם אקבל עוד קצת זמן זה יעזור לי לפצות על הזמן
שאני מפסיד כאשר אני מוסח (הפתרון המוצע).
 .2תרגול מצבי קושי שונים תוך שימוש במודל הסנגור שנלמד.
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טיפים להורים ליישום האסטרטגיות של סנגור עצמי בבית :נסו להעביר לילדכם את האחריות
לייצג את עצמו במצבים שונים ,למשל בבית הספר או בבית מול מורה ,חבר או בן משפחה.
עודדו את ילדכם להשתמש בשלבי הסנגור העצמי כאשר הוא רוצה דבר מה מכם.
למשל אם מבקש שיעורי עזר במתמטיקה ,עודדו אותו להסביר זאת כך :חשוב לי מאוד להצליח
במתמטיקה .בגלל שקשה לי להתרכז אני מתקשה בהבנת ההסברים בכיתה ומתקשה להתמודד עם
שיעורי הבית ולכן שיעורים פרטיים או עזרה מכם מאוד יקדמו אותי.


תרגלו עם ילדכם כיצד לפנות למורה ,מדריך או חבר בצורה מכבדת וברורה תוך שימוש בשלושת
שלבי הסנגור .כך יגיע ילדכם מוכן לסיטואציה.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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נושא מספר 14

סיום תכנית א.י.ל

תקציר נושא :נושא זה עוסק בסיכום התכנית .תחילה ,יש להציג את תכני המפגש ומסביר את מטרתו  -הסבר על
סיכום התהליך שעברו התלמידים במהלך השנתיים תוך מתן לגיטימציה לרגשות שליליים וחיוביים ודגש על
ההישגים וההתקדמות של כל אחד מהתלמידים במהלך המפגשים .חשוב במהלך הסיכום להציג את הנושאים,
הכלים וההישגים שנרכשו לאורך התכנית .כמו כן ,להתייחס גם לעתיד  -היכולת של הנער/ה להמשיך ולהתקדם
בעתיד .כמו כן ,יש להתייחס לחששות ופחדים מנסיגה ולהענק לגיטימציה .בסיום הפגישה יש לומר שתתקיים פגישת
סיכום אישית בין המורה לבין הנער/ה והוריו.
נוכחים :קבוצת התלמידים.
משך נושא 2 :מפגשים קבוצתיים  +מפגש אישי לכל תלמיד יחד עם הוריו.
מטרות:

 .1ביטוי רגשי לגבי הסיום.
 .2סקירת הנושאים שנידונו במפגשים.
 .3דיון ביישום הכלים שנרכשו ,בעתיד.
 .4סיום ,פרידה וחלוקת תעודות השתתפות.
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נושא מס'  :14סיום תכנית א.י.ל
מבנה המפגש
הסבר ודיון על תהליכי סיכום התוכנית.
ברור קצר לשלום התלמידים.
סקירת המיומנויות שנלמדו ,הכוחות וההישגים.
לגיטימציה לרגשות ולפחדים מנסיגה בתפקוד.
דיון ביישום הכלים שנרכשו במהלך המפגשים ,בעתיד.
מפגש סיום וחלוקת תעודות.
שיתוף ההורים יעשה בפגישה אישית נפרדת.

"נותרו לנו עוד  Xשבועות עד סוף התכנית והמפגשים שלנו .כזכור לכם ,בתום השנה הקודמת
ייחדנו מפגשים לסיכום וסיום השנה .גם כעת ,נייחד זמן להתבוננות על תהליך העבודה שלנו
שהחל לפני שנתיים לערך .נשוחח על כך ועל איך אתם מרגישים .על הרגשות העולים כתוצאה
מסיום ופרידה .כמו שכבר שוחחנו ,פרידה יכולה להוביל למגוון של רגשות :לעיתים חווים מצב
רוח ירוד ,כעס או עצב ,לצד רגשות של שמחה ,גאווה על ההישגים אליהם הגעתם ,אולי גם
תקווה ,אופטימיות ויתכן גם רגשות של הקלה שהמפגשים הסתיימו .אלו רגשות טבעיים לכך
שאנו מסיימים את המפגשים".
למורה :תהליך סיכום והערכה מעורר רגשות רבים שיכולים אף להיות סותרים .בגיל
ההתבגרות אחד הדברים המורכבים לנער/ה הוא איבוד קשרים מאחרים משמעותיים ,אף שהוא
עשוי שלא להראות זאת כלפי חוץ .המורה יאמר לנער כי תחושות שונות כמו כעס או צער יכולות
להופיע .לעיתים מתבגרים מתקשים להודות בכך שיש להם בעיה ,שהם מעוניינים ונהנים
בפגישות .יתכנו גם רגשות חיוביים של סיפוק ,הישג ואף הקלה מכך שהתהליך הסתיים .יש לתת
לגיטימציה למגוון הרגשות שעולה.
למורה :יש לנהל שיחה של  5-10דקות ולשאול לשלומם של המשתתפים ,לבדוק איך הם
מרגישים עד כה בפגישות? האם הם מרגישים שהם מתמודדים יותר ומוותרים פחות? האם הם
מרגישים שיש להם יותר כוחות להתמודדות עם לקות הלמידה והקשב ו/או הסיכון של בעיות
אלו? וכיצד זה בא לידי ביטוי ביומיום.
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למורה :יש לסכם את נושאי תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
ניתן להיעזר ב כרטיסיות עם רשימת הנושאים (מצורף כנספח מס' )1
המורה מניח במרכז כרטיסיות עם נושאי המודולות השונות לצד כרטיסיות המביעות את היחס
של התלמיד לנושא (תרם לי ,מעניין ,אדישות ,לא מעניין ,שמחתי ללמוד/לגלות ,משעמם וכו').

"במהלך מפגשי א.י.ל התמקדנו בנושאים שונים ובינהם למידה והבנה עצמית טובה יותר  -גם
לכוחות וגם לקשיים ,כלומר מודעות עצמית ,אסטרטגיות התארגנות וויסות עומס ,דרכי
תקשורת עם אחרים וסנגור עצמי .דיברנו על היכולת לויסות רגשי והצגנו אסטרטגיות למידה
שונות שיוכלו לסייע לכם .אשמח באם כל יבחן את הכרטיסיות וינסה להזכר במפגשים שהיו
לנו .לאחר מכן ,אבקש מכם לכתוב לעצמכם עבור כל נושא את תחושתכם/הרגשתכם לגביו .ניתן
להשתמש בדוגמאות שמופיעות בכרטיסיות התיאור .ציינו אם הרגשתם שהנושא היה
משמעותי ,מקדם ומשפיע על התקדמותכם.
* אפשר לבקש מהתלמידים שיתנו דוגמאות להשפעה.
למורה :יש לסכם את הנושא ולהתייחס למגוון התשובות ,הרגשות ולכך שיתכן ויש
נושאים שדיברו לכולם לצד נושאים שקיימת שונות לגביהם .יש לעודד את המשתתפים להעריך
את השיפור כתוצאה מהעבודה הקשה והמאמצים שהשקיעו ולהדגיש שהמשתתפים רכשו
מיומנויות שהיום הן חלק מהם.
למורה :בשלב הסיכום ,יש לעזור למשתתפים לסקור ולזהות את הכוחות והכישורים
שלהם דרך דיון בהישגים האישיים שהושגו לאורך התכנית .ניתן להיעזר בקלסר בו תוייקו
המטלות השונות.

"לאחר שבחנו את הרגשתינו ומידת ההשפעה של הנושאים עליהם עבדנו לאורך התכנית ,על
עצמנו .כעת נתייחס לכוחות ולחוזקות שלנו בתום התכנית".
למורה :לצורך הפעילות נדרש להכין כרטיסיות כמספר הילדים בקבוצה ולהביא בקבוק
שתיה ריק .בנוסף ,חשוב לעשות עבודה הכנה ולרשום לעצמך את הכוחות והחוזקות של כל ילד
וילד בקבוצה.
יש לבקש מהקבוצה לשבת במעגל ולהניח למרגלות כל משתתף כרטיסיה אשר עליה רשומה מילה
אחת מהרשימה :למידה ,חברים ,פנאי ,התנהגות ,בית ספר ,תחביבים ,משפחה ,מוטיבציה.

"כעת כל אחד בתורו יסובב את הבקבוק והכיוון שאליו תופנה פיית הבקבוק יהיה הנושא בו נבחן
את הכוחות שלנו .כמובן שניתן לעזור/להוסיף חוזקות לילדים אחרים בקבוצה".
יש לחזור מספר פעמים על סיבוב הבקבוק ,לפחות עד כיסוי רוב הנושאים.
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למורה :תוך כדי הפעילות המורה יש לרשום את הכוחות שהילדים דיווחו על עצמם או
נאמרו עליהם על ידי משתתפי הקבוצה ,ובתום הפעילות לסכם עבור כל ילד את חוזקותיו ובכך
להדהד לו את הכוחות .בנוסף חשוב לתת לכל ילד פתק עם חוזקותיו.

"לאחר שציינתם מה תרם ועזר לכם ,בואו נחשוב על מצבים עתידיים ולהערך לקראתם .אבקש
מכם לחשוב אילו מקרים בעתיד יכולים להיות מלחיצים או קשים עבורכם?"
(אם זו קבוצה שמסיימת את החטיבה ועולה לתיכון אפשר למקד את הפעילות במעבר לתיכון)
למורה :כדי לקדם את ההפנמה של הנער/ה והכללה של המיומנויות שרכש/ה ,יש לעודד
זיהוי סיטואציות עתידיות בהן ניתן להשתמש באסטרטגיות שנרכשו ולהיזכר באנשים שיכולים
לתמוך ולסייע כפי שעלה במפגשים.

לאחר שחשבתם על מקרים שיתכן ותתקלו בקושי מולם ,כעת תסתכלו על כרטיסית החוזקות
שלכם (שהמורה הכין בעקבות הפעילות הקודמת עם הבקבוק) ועל המיומנויות אותן רכשנו לאורך
התכנםי (נספח מס'  )1וחישבו אילו אסטרטגיות ,שרכשתם במפגשים ,יכולות לעזור לכם
במקרים אלו? נסו להזכר גם מי הם האנשים שראינו שיכולים לעזור לכם ,מתי ואיך תוכלו
להיעזר בהם?"
למורה :בעקבות החשיבה על הסיטואציות המורכבות העתידיות והאסטרטגיות
המסייעות ,כמו גם החוזקות של המשתתפים ,יש לבקש מהילדים:
אפשרות  :1לכתוב לעצמם מכתב שיוכלו לקרוא אותו בעת התמודדות עם קושי .המכתב צריך
להכיל את השיטות שמסייעות להם .המחנך יכול להדגים מכתב שכזה.
אפשרות  :2לצור תרמיל לדרך .כל משתתף יכין לעצמו את הציוד (דרך כתיבה ,יצירה ,תמונות
מעיתונים ,ציורים ,מטאפרות או בכל דרך אחרת) ,אותו הוא ירצה לקחת איתו לתיכון.
הרעיון הוא שכל ילד יצור לעצמו את ארגז הכלים המתאים לו על מנת להתמודד עם מצבים
מורכבים בעתיד (למשל בתיכון).
למורה :הכנה למפגש אחרון  -במפגש אחד לפני האחרון יש להותיר זמן לתיכנון המפגש
האחרון על ידי משתתפי הקבוצה (איך ירצו שהפגישה תהיה) .את המפגש האחרון רצוי לייחד
באמצעות הבאת כיבוד ו/או בחירת מיקום אחר למפגש.
למורה :מפגש סיום  -במפגש האחרון בתכנית ,יש לתת מקום מרכזי לחוויות הפרידה
העולות ולאפשר ביטויים של רגשות/מחשבות חיוביות (שמחה ,הקלה ,גאווה ועוד) ושליליות
(כעס ,חשש ,לחץ וכו') .בנוסף ,יש לחזור ולציין את הדרך הארוכה וההשקעה של המשתתפים
בנוכחות ,שיתוף הפעולה ,יישום הכלים והעבודה הקבוצתית.
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הפרידה היא גם מהקבוצה .ברוב הקבוצות נוצרה חוויה של אינטימיות וביטחון ,חוויה של ביחד
ואפשרות לשיתוף .מעצם סיום התכנית גם הקבוצה מפסיקה להתקיים.
בהתאם ,מוצעות פעילויות אפשריות לסיום המעודדות מתן משוב חיובי למשתתפים בקבוצה.
ניתן לבחור פעילות אחת או שתיים למפגש הסיום:
 .1מתוק ומלוח – לצורך הפעילות יש להביא לפגישה צלחת עם דבר מתוק (שוקולד,
סוכריות ,עוגיות )..וצלחת עם חטיף מלוח (ביגלה ,ביסלי .)..הקבוצה יושבת במעגל
והצלחות במרכז .כל משתתף לוקח דבר אחד מתוק ואחד מלוח ומשתף את הקבוצה
בחוויה משמעותית וטובה שהיתה לו בקבוצה/בתכנית – עבור המאכל המתוק ,ובחוויה
שלילית ,מעיקה אם קיימת ,בהיקשר של הפרידה– עבור המאכל המלוח.
 .2ברכות ואיחולים – מדביקים לכל ילד על הגב בריסטול בגודל ( A4או  .)A5כל משתתף
מקבל טוש בצבע אחר .המורה מפעיל מוזיקה והילדים מסתובבים בחדר ברגע שהמורה
מפסיק את המוזיקה כל משתתף כותב ברכה/איחולים/או דברים טובים וחיוביים שלמד
על אותו ילד בקבוצה .כך ממשיכים עד אשר לכל משתתף ישנן ברכות כמספר הילדים
בקבוצה .ניתן בסוף הפעילות שכל ילד יכתוב גם לעצמו על גבי אותו הדף את רשימת
החוזקות שלו או מה הוא מאחל לעצמו .בסיום הפעילות רצוי להזמין את הילדים לצלם
את הדף שנוצר ,על מנת שהוא יהיה נגיש עבורם במצבים שונים .משתתפים שירצו לשתף
ולהקריא את הברכות ,יש לאפשר זאת.
 .3הכנת קופסא – אפשרות נוספות לפעילות ברכות ואיחולים ,היא לצור קופסא ולתוכה
יכניס כל תלמיד ברכות שכתבו לו שאר משתתפי הקבוצה .כמובן ,שהקופסא היא אישית
וכל תלמיד יקח אותה לביתו בסוף הפעילות.
 .4משחק בלונים – הפעילות מצריכה כעשרה בלונים מנופחים וטושים לא מחיקים שניתן
לכתוב איתם על הבלון .ההוראה לקבוצה היא שאסור שהבלונים יגעו ברצפה ולקבוצה יש
אחריות משותפת לכך .בתחילה מכניסים שני בלונים ,אחרי כדקה עוד שניים וכך הלאה,
זאת בכדי לעלות את רמת הקושי (יש לעצור את הכנסת הבלונים כאשר נראה שהקבוצה
לא מסוגלת להתמודד עם כמות גדולה של בלונים) .בכל פעם שבלון נופל על הרצפה
הקבוצה מקבלת הנחיה חדשה .המשחק מסתיים כשממלאים את כל המשימות.
הנחיות לקבוצה כאשר בלון נופל על הרצפה:
א .לכתוב על הבלון משהו חיובי/חוזקות/כוחות של כל משתתף בקבוצה.
ב .לכתוב על הבלון  4דברים טובים ומשמעותיים שאפיינו את הקבוצה/שגרמו לתחושה
טובה ונעימה במפגשים.
ג .לכתוב על הבלון  4פעילויות או מפגשים שהיו משמעותיים לחברי הקבוצה( .כל
הקבוצה צריכה להסכים על כך).
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ד .לכתוב על הבלון את המילה הראשונה שעולה בראשו של כל משתתף למילה
"פרידה".
(ניתן להוסיף הנחיות ,בהתאם להכרות של המורה עם הקבוצה).
 .5פרמידת הכוסות – הפעילות מצריכה חבילה של כוסות חד פעמיים וטוש שאינו מחיק.
המטרה של הקבוצה היא לבנות פרמידה של חמש קומות או לחלופין פרמידה בגובה
הברכיים/מותניים של המשתתף הגבוה בקבוצה .ההוראה היא כי הפרמידה מורכבת אך
ורק מכוסות עליהן רשומה התייחסות להנחיות הבאות:
א .חוזקות/כוחות של ילדי הקבוצה (ניתן שעל כל כוס יהיה חוזק של ילד אחד)
ב .רגשות/מחשבות/אסוציאציות לפרידה וסיום.
ג .חוויות קבוצתיות חיוביות.
ד .פעילויות משמעותיות ממפגשי איל.
ה .מטרות לעתיד בתחומי הלמידה והחברה.

בתום הפעילות יתקיים טקס חגיגי של חלוקת תעודות לסיום תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל).
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מפגש סיכום אישי עם כל אחד מהמשתתפים:

מבנה המפגש
מתן לגיטימציה לקשיים ,פחדים וחששות לנסיגה בתפקוד כתוצאה מסיום המפגשים.
שיחה על ההשגים ,המטרות והתהליך שעבר/ה הנער/ה.
בירור המתרחש בשבוע האחרון.
סקירת המיומנויות שנלמדו ,הכוחות וההישגים.
לגיטימציה לרגשות ולפחדים מנסיגה בתפקוד.

למורה :יש לקשר בין הרגשות שקשורים לסיום עם תחום קושי מסוים .למשל הקושי של
הנער יתחבר לכעס שלו כלפי המורה שלא תומכת בו .יש לעודד את הנער/ה להשתמש במיומנויות
שלמד בדיון על הסיום (וכך יעודד את הנער לבטא את רגשותיו באופן בהיר וברור) .כך הנער/ה
מתרגל/ת את המיומנויות בסיטואציה בין אישית חדשה .לעיתים עלול לעלות קושי בשימוש
באסטרטגיות .יש להדגים לנער/ה מה עליו לעשות בסיטואציה ולחשוב מה יעזור לו/ה לעשות
ולומר בסיטואציה .ע"י שיחה על התהליך ,יש לסייע לנער/ה לעשות זאת גם במקרים אחרים.

"כיצד אתה חושב שתרגיש כאשר לא נפגש? מה יכול להיות קשה עבורך? למה תתגעגע? מה
יכול להטריד אותך? ממי תוכל לגייס חום ותמיכה? עבדת מאוד קשה בפגישות ולמדת המון .אני
מקווה שתמשיך לעבוד קשה על האסטרטגיות שלמדנו ,גם בסיום המפגשים .עשית עבודה
מצוינת והשתמשת באסטרטגיות בין המפגשים .הן יהפכו להיות חלק ממך כאשר תשתמש
בהן".
למורה :יש לשוחח על ההישגים התהליך האישי

"זוכר מה היו הכוחות שזיהינו? אילו שינויים קרו במהלך המפגשים? מה היו המטרות שלנו?
באילו אסטרטגיות השתמשת כדי להשיג מטרות אלו? אילו מטרות אתה מרגיש שהצלחת
להשיג? מה למדת על עצמך? הכוון החדש הזה מועדף עליך? מהם היתרונות בכוון הזה? מהם
החסרונות? מתי הרגשת שאתה מצליח ומתי פחות? איך זה השפיע על התחום הלימודי? הקשר
עם ההורים? הביטחון העצמי שלך?כיצד סייעה לך הקבוצה? מה היה בחברי הקבוצה האחרים
שסייע לך בהשגת מטרותייך?
האם היו מטרות שלא השגת? מהן? איך תמשיך לעבוד עליהן גם כשלא תהיינה פגישות? מה
היו ההצלחות המשמעותיות ביותר עבורך? כיצד תמשיך לפתח אותן בחייך?"
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למורה :יש לשלוח להורים את מכתב סיום התוכנית (מצורף כנספח מס' .)2

למורה :לאחר סיום העברת המודולה סיום התכנית לקבוצתך יש למלא דיווח בלינק הבא -
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_556mHg4jNjmJ6jX

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
333

נספחים לנושא  – 14סיום תכנית א.י.ל
נספח מס'  :1רשימת הנושאים
נושאים

תיאור

מודעות עצמית

הכרות עם החוזקות והחולשות שלי.

הצלחה ומכוונות עצמית

הגדרת המושג הצלחה עבור כ"א
מהמשתתפים.
הצבת מטרות וחשיבה על הדרכים להשיגן.

אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן

אסטרטגיות תוך אישיות

תפקודים ניהוליים
ויסות רגשי – היכולת לשיים את הרגשות
ולווסת אותם.
אסטרטגיות למידה

הכרות עם סגנון הלמידה האישי של
המשתתפים.

יחסים בינאישיים

בירור הקשרים הבינאישיים -ממה אני
מרוצה ממה אני לא מרוצה .מה יעזור לשפר
או לשמר אותם.

קבלת החלטות

בירור סגנון קבלת החלטות.
לימוד טכניקה לקבלת החלטות.

לימוד שיטה לסנגור עצמי המערבת שלושה
שלבים.

סנגור עצמי
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משעמם
תרם לי

משמעותי
מעניין

מעצבן
לא רלוונטי

אדישות לנושא
שמחתי לגלות /ללמוד
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נספח מס'  :2מכתב להורים

סיכום התכנית :תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)
להורים שלום רב,
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) סיכמנו בשבועות האחרונים את הפעילות שנערכה
בתוכנית א.י.ל בשנים האחרונות .במפגשי הסיכום ניתנה לתלמידים הלגיטימציה לרגשות שעולים
עם סיום התהליך והפרידה .כמו כן ,הזכרנו את הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנתיים
ואת הדרכים להשתמש בהן בהמשך הדרך ,בתיכון ובכלל בחיים.
להלן הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנתיים:
 .1מודעות עצמית -זיהוי החוזקות והקשיים ושימוש בחוזקות ככלי להתמודדות.
 .2הצלחה ומכוונות עצמית -הצבת מטרות ריאליות ודרכים להשגתן.
 .3אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן -אסטרטגיות לניהול זמן ,תכנון והתארגנות יעילה
 .4ויסות רגשי -זיהוי רגשות שונים ,עוצמות הרגש ודרכים להרגעה עצמית כמו הרפייה
והסחה.
 .5הערכת תהליך החשיבה -עבודה לפי שלבים בתחום הלימודי ובכלל למשל :שלבים בהכנת
שיעורי בית ,בלמידה לקראת מבחן ושלבי עבודה בזמן מבחן.
 .6פיקוח ובקרה -חשיבות ודרכים לבצע תהליכים של הערכה ובדיקה הן בתחום הלימודי
והן בתחום הרגשי והחברתי.
 .7יחסים בינאישיים -הבנה מהי מערכת יחסים ,שיח על אלו מערכות יחסים בחיינו
משפיעות עלינו לחיוב או לשלילה וכיצד ניתן להעזר במערכות היחסים בחיינו תוך הבנה
של השפעתן על התחום הלימודי ועל מצב הרוח.
 .8קבלת החלטות -מודעות לסגנון קבלת ההחלטות האישי ושלבים לקבלת החלטה.
 .9סנגור עצמי -יכולת המאפשרת לתלמיד לדבר בשם עצמו ,להסביר לאחרים באופן יעיל למה
הוא זקוק כדי להתמודד טוב עם קשייו.
כלל הכלים והמיומנויות אשר ילדכם רכשו בתוכנית ,שירתו אותם במהלך החטיבה ואיפשרו
להם להתקדם בתחומים השונים .חשוב לזכור כי אלו יהוו עבורם מעיין "ארגז כלים" אשר
יעמוד לרשותם בתקופות ובמצבים שונים ,למשל :במעבר לתיכון ובכלל בחיים .כאשר אתם
מרגישים שילדכם צריך חיזוק בתחום מסויים ,כדאי לחזור יחד איתו לקלסר בו שמר את
הכלים והמיומנויות ולחשוב מהי המיומנות המתאימה לקושי שעלה וכיצד ניתן ליישם את
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המיומנות הספציפית כדי להשתפר .לדוגמא :אם נתקל בבעיה של קשיים בניהול זמן ומרגיש
שאינו מספיק ללמוד ,ניתן לגשת למיומנויות שנלמדו בנושא "אסטרטגיות התארגנות וניהול
זמן" ,או במידה ומרגיש שהוא בתקופה של קושי בשליטה בכעס והתפרצויות ניתן לחזור
למיומנויות שנלמדו בנושא "ויסות רגשי".
אל תשכחו לוודא שבסוף השנה ,בנכם /בתכם אספו מביה"ס את קלסר תכנית א.י.ל.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה במהלך השנה,

בברכת חופשה מהנה והצלחה בתיכון ובהמשך הדרך,
מנהלת בית הספר:

מחנכת הכיתה:
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מפגש מס'  6עם הורי התלמיד
סיכום שנה

תקציר נושא :בפגישה זו יש תחילה לעדכן את ההורים לגבי המיומנויות השונות אליהן נחשף הנער/ה במסגרת התכנית במהלך
השנה .בהמשך יש לעודד את ההורים להתייחס לחלקם בתהליך ולתאר את השינויים שהם רואים במסגרת הבית .יש לקשר את
הדברים לתפקודו הלימודי ,הרגשי והחברתי של התלמיד ,ובסוף השיחה לערוך סיכום ,להציב מטרות ולחשוב על שימוש
באסטרטגיות בתיכון .פגישה זו מתקיימת עם התלמיד והוריו בנפרד או באופן קבוצתי (לאחר תכנון המפגש מראש).
נוכחים :הורים ,תלמיד ,מורה.
משך נושא :מפגש אחד עם כל תלמיד והוריו או מפגש אחד עם כל קבוצת התלמידים וההורים.
מטרות:
 .4עדכון ההורים את בנושאים ובמיומנויות שהתלמידים רכשו במהלך השנה.
 .5קבלת משוב מההורים על חלקם בתהליך ועל תפקוד הנער/ה במסגרת הבית.
 .6סיכום והגדרת מטרות לקראת התיכון
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סיכום שנה | מפגש 6
מבנה המפגש
המורה או התלמידים מציגים את הנושאים שלמדו השנה.
ההורים משתפים בחלקם בתהליך ובהתרשמותם מתפקודו של בנם/ביתם במהלך השנה.
נערך קישור בין המיומנויות שנרכשו במסגרת תכנית א.י.ל לבין תפקוד התלמיד/ה בתחום
הלימודי ,חברתי ורגשי.
נערך סיכום ההשתתפות בתוכנית.
הצבת מטרות וחשיבה על המעבר לתיכון.
למורה :מטרת פגישה זו היא סיכום התהליך שעברו התלמידים וההורים במהלך שנה"ל
במסגרת תכנית א.י.ל .הפגישה יכולה להיות עם כל תלמיד והוריו בנפרד או עם כל קבוצת התלמידים
והוריהם יחד.
בין אם הפגישה מתקיימת באופן אישי או באופן קבוצתי יש תחילה להציג את הנושאים והמיומנויות
שנלמדו השנה .בפגישה אישית התלמיד יוכל להציג יחד עם המורה ובפגישה קבוצתית המורה או
התלמידים יכולים להציג את הנושאים אך יש לשאוף לכך שהתלמידים יעשו זאת ,לאחר שלב הכנה
מתאים .בהמשך מוצעות דרכים להצגה חווייתית.
למורה :לאחר הצגת התכנים ,ההורים ישתפו בחלקם בתהליך; יש לעודד את ההורים
לשתף בהתרשמות שלהם אודות תפקודו של בנם/בתם במסגרת הבית ובמסגרת ביה"ס ,בכל אחד
מהתחומים (לימודי ,רגשי ,חברתי-בינאישי); יש לעודד אותם לתאר האם הם מבחינים בכך שהתלמיד
מיישם מיומנויות שלמד בתכנית א.י.ל ,במסגרת הבית; יש לעודד את ההורים לתאר שיפור שראו
במהלך השנה בכל אחד משלושת התחומים (גם אם הם חושבים שמדובר בשינויים קטנים); יש לשאול
אותם האם הם מרגישים שינוי בהתנהלות שלהם כהורים לבנם/ביתם; יש לשאול עד כמה הם
מרגישים שותפות בינם לבין צוות ביה"ס ולתאר כל דבר שהם מוצאים כמשמעותי בהקשרים אלו.
בנוסף ,חשוב לדבר ולהכין את ההורים והתלמיד במעבר לתיכון ,בשינויים הצפויים מבחינה חברתית,
רגשית ולימודית ולחשוב איתם כיצד מיומנויות שלמדו בא.י.ל יוכלו לשרת אותם במעבר לתיכון.
למשל :אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן עם הכניסה לתיכון ,פיקוח ובקרה לקראת ובעת מבחנים,
ויסות רגשי מול המורים החדשים והתלמידים החדשים בתיכון ועוד.
למורה :בשלב זה יש לעדכן את ההורים בתפקודו הלימודי של התלמיד במקצועות השונים,
ולקשר תפקוד זה ליישום המיומנויות שנרכשו במסגרת תכנית א.י.ל .לדוגמא ,האם התלמיד מגדיר
לעצמו מטרות ויעדים ,מבצע חלוקת זמן יעילה ,נערך לפני מבחן בהתאם להנחיות שקיבל בתכנית
וכיו"ב .יש לקשר בין תפקודו בתחום הלימודי ,לתפקודו הרגשי ולתפקודו החברתי בינאישי .חשוב גם
בשלב זה לחשוב יחד כיצד מיומנויות אלו תוכלנה לשרת את התלמיד בדרישות התיכון.
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למורה :יש לסכם עם התלמיד/ה והוריו את התהליך שעבר התלמיד במהלך שלוש שנים
במסגרת התכנית ,את התחושות של להיות משולב בקבוצה קטנה ,את היחס האישי מהמורה ,את
ההתיחסות לרגשות ולתחומים החברתיים ואת ההשפעה של התוכנית על התלמיד בשלושת
התחומים .חשוב לתת לתלמיד לשתף בתחושותיו ואת השינויים שעבר ולחשוב יחד איתו כיצד
משמרים את השינויים החיוביים בתיכון.
למורה :יש להציב מטרות ולחשוב על המעבר לתיכון
חשוב לתכנן יחד את המטרות לשנה הבאה (בתחום הלימודי ,החברתי והרגשי) וכן לחשוב כיצד
ניתן להשתמש וליישם את המיומנויות שנלמדו בתוכנית לקראת ובמהלך התיכון.

"כיצד הייתם מסכמים את השנה הזו? מה את/ה מרגיש שרכשת מתכנית א.י.ל? מה היית רוצה
לשמר לתיכון? האם יש מטרות חדשות שהיית רוצה להציב לעצמך לקראת התיכון? מה אתם
כהורים חשתם שרכשתם השנה? כיצד הייתם רוצים לשמר את זה בעלייה של בנכם לתיכון?
חשוב לציין שבכל נושא קיבלתם מכתב מסכם עם המיומנויות שנלמדו באותו נושא ,תוכלו
לשמור את המכתבים ואת הקלסר של בנכם ולהשתמש בהם בסיטואציות שונות בתיכון".
למורה :יש לעודד את התלמיד/ה והוריו להציב מטרות ריאליות לקראת התיכון ולציין
כי באופן טבעי לעיתים יש תקופות בהן חלה ירידה בתפקוד ,למרות שכבר הושגו יעדים בעיקר
כאשר מתרחשים שינויים גדולים כמו מעבר לתיכון .יש לציין כי זו ירידה טבעית ואין להיבהל
ממנה ולחשוב יחד כיצד ניתן להיעזר במיומנויות שנלמדו בתכנית כדי להתמודד עם ירידה שכזו,
במידה והיא מתרחשת .יש לעודד את התלמיד/ה לשמור את מחברת א.י.ל במקום קבוע וזמין כדי
שתהיה נגישה לו במידה וירצה להיזכר במיומנויות שרכש.
דוגמאות לפגישה חווייתית קבוצתית
כדי ליצור פגישה חווייתית חשוב להיערך לה מראש עם התלמידים ,לבחור יחד עם התלמידים
מיומנויות שנראות להם חשובות להצגה בפני ההורים .למשל ,אם יבחרו קביעת לו"ז שבועי ,יש
לתת להורים להתנסות ולמלא את הלוז השבועי שלהם .דוגמא נוספת :בנושא ויסות רגשי
התלמידים יסבירו להורים את השלבים המסייעים בוויסות למשל :שיום ,זיהוי עוצמה ,בחירת
טכניקת הרגעה וליישם זאת מול ההורים .ניתן גם לתרגל הרפיה או כל מיומנות שתיבחר.
 .5התלמידים יציגו בפני ההורים והמורה את המיומנויות שלמדו השנה .הם יוכלו לעשות
זאת בהצגה ,שיר או כל דרך שיבחרו.
 .6המורה תציג בפני קבוצת ההורים את המיומנויות שלמדו ותדגום מכל נושא פעילות אחת
אותה יצטרכו התלמידים להעביר להוריהם.
 .7ניתן לקיים את הפגישה גם באופן שכבתי במבנה של "בית קפה" ,כאשר כל קבוצת הורים
יושבת יחד והתלמידים מחלקים תפריטים עם המיומנויות שההורים יכולים להזמין,
לאחר ההזמנה ההורים מיישמים את המיומנות.
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 .8בפגישה אישית  -יש לאפשר לתלמיד לבחור נושא ולהציג להורה אילו מיומנויות למד,
כיצד הוא מיישם אותן וכיצד הן עזרו לו.
למורה :לאחר שהתלמידים הציגו את המיומנויות וההורים תרגלו ,יש לאפשר
להורים לשתף בחוויותיהם ביישום המיומנויות.

שאלות לדוגמא" :איך הרגשתם כאשר תרגלתם את המיומנות? האם לדעתכם זה משהו
שיכול לעזור לכם? לעזור לילדכם? באילו מקרים וסיטואציות בבית הייתם מציעים
לבנכם/בתכם להשתמש במיומנויות אלו?"

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
341

