נספחים
כיתות ז

נספחים לנושא  – 3אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן
נספח מס'  :1כרטיסיית ניווט ריקה להדפסה

ציוד לבית הספר

נספח מס'  :2דוגמא לכרטיסיית מערכת שעות
ראשון

שני

שלישי

רביעי

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

נספח מס'  :4תבנית לו"ז

חמישי

שישי

מידת דיוק בהקצבת הזמן
שעה

יום ______________

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

בית ספר

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

נספח מס'  :5טבלת לו"ז שבועי

טבלת לו"ז שבועי
שעה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

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

בית ספר

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

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

נספח מס'  :2פרצופים
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

• _____

אירוע

• ______
• ______
• ______
• ______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות

• _______
• _______

• _______
• _______

רגש

התנהגות

נספח מס'  :4טבלת עוצמת הרגש

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

נמוכה

בינונית

גבוהה

נספח מס'  :5מיכל וקשת

נספח מס'  :6תרשימים לויסות רגשי

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

צפיה
בטלוויזיה
האזנה
למוסיקה

קריאת ספר

הסחה
עצמית
משחק
מחשב

פעילות
גופנית
(קפיצה,
ריצה,
אגרוף)

פעילות
חברתית

יצירה-
ציור,
שרבוט,
צביעה,
פיסול,
תכשיטנות

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.

נספחים לנושא  – 5סיכום שנה
נספח מס'  :1דף "עץ הקופים"

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

נספחים
פרוטוקול קבוצתי שנה א'

נספחים לנושא  – 1בניית חוזה קבוצתי
נספח מס'  :1איך אני מרגיש להיות חלק מקבוצה?

שמח

חושש

מתוסכל

מביך

גאווה

סקרן

דואג

בושה

בלבול

ציפייה

תקווה

מהוסס

משועמם

אכזבה

מתרגש

נספחים לנושא  – 2מודעות עצמית
נספח מס'  :1שאלון מודעות עצמית לכוחות ולחולשות
שם ____________________

תאריך ___________________

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
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
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
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

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 שלי 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 ____________________________________________________

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.
 .6המקום שלרוב אתה לומד בו:

 .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.
 .13כשאתה חושש מציון שתקבל במבחן,
אתה חושב בעיקר על:

א.
ב.
ג.
ד.

בחדרי
בסלון או בפינה אחרת בבית.
בספריה.
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).

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עצמי
הורי :אמא  /אבא.
סיכויי להמשל הלימודים.
המורה.
תלמידים מצליחים יותר.

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.
 .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.
 .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.
 .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).

 .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.
 .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.
 .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.

נספח מס'  :3טבלת מטרות אישית

כישורים ודרכים להשגת המטרה
מטרות
.1

.2

.3

מה המצב כיום

למה אני רוצה להגיע

אין אגיע לכם

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.

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

אנשים

טכנולוגיה

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 קבועים 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.

 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.

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___________________________________________________

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?

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..

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 תוך אישיות

אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן

נספח מס'  :4טבלא להתמודדות עתידית עם אתגרים

מקרים בעתיד שיכולים להיות מלחיצים או
קשים:

אילו אסטרטגיות יכולות לעזור לי במקרים
אלו:

נספחים
פרוטוקול קבוצתי שנה ב'

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....

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"?
 .11האם 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?
 .21האם 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?
 .31האם אני אופטימי?

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...

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
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.

7

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

ניקוד

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'

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'

נספח מס'  :2טבלת מטרות אישית

כישורים ודרכים להשגת המטרה
מטרות

מטרות בתחום הלימודי

מטרות בתחום הרגשי

מטרות בתחום הבין אישי

.1

.2

.3

מה המצב כיום

למה אני רוצה להגיע

איך אגיע לשם

נספחים לנושא  – 8ויסות רגשי
נספח מס'  :1רשימה אפשרית לרגשות



אהבה



הערצה



דאגה



אהדה



חיבה



רחמים



אומץ



ייאוש



שנאה



אושר



כעס



שמחה



אכזבה



מבוכה



שעמום



אשמה



מרירות



תדהמה



בוז



סקרנות



תיעוב



בושה



עלבון



תסכול



בלבול



עצב



תקווה



גאווה



פחד



צער



גועל



פקפוק



געגוע



ציפייה



קנאה


היסוס

נספח מס'  :2מד הרגשות

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)

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)

נספחים לנושא  - 9תפקודים ניהוליים – מיומנויות להערכת תהליך
החשיבה
נספח מס'  :1כתיבת שלבי עבודה

שלבי עבודה ל___________________

שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

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.

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
לד נה 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.

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).

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.

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.

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

 בדיקת הפתרון:4 שלב
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
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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.

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.

נספח מס'  :3רמזורים

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.

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)

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?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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.

נספחים לנושא  – 11יחסים בין-אישיים
נספח מס'  :1מעגלי הקרבה

נספח מס'  :2מעגלי קרבה לחוויית תמיכה מיטבית

נספחים לנושא  – 12קבלת החלטות
נספח מס'  :1מבוך

נספח מס'  :2השפעות חיצוניות על קבלת החלטות

איש או אישה?

כמה ריבועים יש בתמונה?

נספח מס'  :3שאלון עמדות בנושא של קבלת החלטות

סמן  Xעבור המשפטים המתארים את הרגשתך או מחשבותיך לגבי קבלת החלטות.
כן
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.

לפעמים

לא

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.

נספח מס'  :5תרגול קבלת החלטות

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

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___________________________________

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 תוך אישיות

אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן
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.

סנגור עצמי

לימוד שיטה לסנגור עצמי המערבת שלושה
שלבים.

משעמם
תרם לי

משמעותי
מעניין

מעצבן
לא רלוונטי

אדישות לנושא
שמחתי לגלות /ללמוד

