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פתח דבר
קוראים יקרים,
חוברת זו היא פרי פיתוח של מנחי מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
החוברת נכתבה לאחר שאותר צורך ממשי ,בכלי עבודה שימושי ויומיומי ,עבור מנחי הנוער והלמידה של המכון.
האימון האישי מהווה עבור המנחים כלי משמעותי ,בהקניית יכולות חשיבה ותפיסה אפקטיביות לבני הנוער עמם
הם עובדים  -יכולות המסייעות להם לחוש שלמים עם עצמם ,ומקדמות את סיכוייהם להשתלב כבוגרים
פרואקטיביים בחברה.
אנו מקווים כי מבנה החוברת והתכנים המצויים בה יהיו למנחים שימושיים ונגישים בעבודתם היומיומית ,עד כדי
שהיא לא תכיר את המדף ,ותמצא באורח קבע בתיקו של המנחה.

מה בחוברת?
.1

פרק מבוא

כולל הסבר על אודות האימון הקוגניטיבי הקלאסי בכלל ,והאימון הקוגניטיבי לבני הנוער בפרט .הפרק פורש בפני
הקורא את עולם המושגים הבסיסי של האימון הקוגניטיבי :משאבי התודעה ,מרקרים ,מרקודים ,הכלה ,הובלה,
הפעלה ,וכו' ,ומפרט מהם השלבים השונים בתהליך האימון.
המשך הפרק מציג את הקריטריונים המנחים  -ראשיים ומשניים ,לבחירת נער או נערה לתהליך האימון.
בסיום הפרק קיים הסבר על השלביות ,המשמשת ציר מרכזי בתהליך המיפוי ,וביכולת לבדוק ולמדוד את מידת
ההתקדמות של תהליך האימון האישי.

 .2מרקרים ומירקודים – הרחבה ויישומים
פרק זה מחולק לתתי פרקים ,על פי המרקרים השונים.
א .בפתחו של כל תת פרק שכזה מתפרש הסבר מפורט על אודות כל מרקר ומרקר ,הסבר הכולל:
│הגדרת המרקר │ הסבר על אודות המרקר │ הסבר על האופן בו המרקר בא ליידי ביטוי בקרב ילדים ובני נוער
│ דוגמה לעדויות על אודות קיומו של המרקר בקרב ילדים ובני נוער │ הגדרה ופירוט המירקודים השייכים
למרקר.
ב .התייחסות לכל מירקוד באופן מפורט │ :הגדרת המירקוד │ "מקרה מדגים" המספר על מקרה
טיפוסי לדוגמה של בן או בת נוער ,שמנחה איתר כי המירקוד המסוים חלש בקרבם ,והם זקוקים לאימון
המתמקד בו.
ג .שיחת אימון לדוגמה :שיחת האימון מתבססת על המקרה המדגים ,והיא נכתבה כדוגמה לאחת מני
אינסוף אפשריות אחרות,ומתוך מחשבה ,כי תשמש השראה ליכולות היצירתיות של המנחים .התפתחות השיחה
כמובן תלויה בנער/ה ,במנחה ,באופי הקשרים ביניהם ובמשתנים רבים נוספים.
שיחת האימון כוללת שלושה שלבים ,בהשראת האימון הקוגניטיבי הקלאסי:
 .1הכלה :מטרתה ליצור קשר של אמון ונוחות ,לתת מקום לרגשות הנער/ה ,להכיל אותו ואת קשייו.
בשלב זה מתחיל המאמן להוביל את הנער/ה להכיר בקשייו.
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 .2הובלה :מטרתה להמשיך בהעלאת הקשיים אל המודעות ,בפיתוח תובנות חדשות ובחיפוש אחר
דרכי התמודדות חדשות.
 .3הפעלה :מטרתה להשתמש בתובנות החדשות של התלמיד/ה באופן ישים ולהפוך אותן לפעולות
בחיי היום-יום שלו/ה .בשלב זה ניתן לנער/ה סל של משימות ,אותן עליו לבצע עד למפגש הבא.
ד .טבלת עדויות לדוגמה :טבלה זו מחולקת לחמישה שלבים )על פי "מדרג השלביות" המופיע בפרק
המבוא( ,כאשר השלב הראשון מדגים עדויות על אודות נער/ה שהמירקוד המסוים בחייו/ה חלש באופן
משמעותי ,ובהתאמה ,השלב החמישי ,מדגים עדויות על אודות אותו/ה נער/ה ,שהמירקוד בחייו/יה ,הועצם ,או
שמלכתחילה ,עלה בשלב המיפוי הראשוני כקיים בנער/ה באופן מועצם .הטבלה מדגימה עדויות לגבי כל מירקוד,
הן בזירה הלימודית ,והן בזירה החברתית – אישית ,בחייהם של בני הנוער.
טבלה זו מיועדת לשימוש המנחה בשני אופנים:
א .היא מדגימה כיצד מתקדמ/ת ומתעצמ/ת הנער/ה משלב לשלב.
ב.היא מקלה על יכולת זיהוי השלב שבו מצוי נער או נערה כלשהם ,ומשמשת ציר המכוון את המנחה בתהליך
המיפוי.

בברכת הצלחה ועבודה נעימה,

צוות פיתוח אימון אישי לבני נוער
מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה
אוגוסט 2006
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1

| מהו אימון קוגניטיבי?

אימון קוגניטיבי הוא מערך אינטראקטיבי ,במסגרתו מתקיים דיאלוג מובנה בין מאמן קוגניטיבי למאומן.
המאמן מנחה ומנתב את דפוסי החשיבה של המאומן ועוזר לו לאתר ,בתוך עצמו,כלים המעצימים את מסוגלותו
ויכולותיו .במהלך התהליך המאומן לומד לגבש החלטות ,פתרונות ורעיונות ,אשר היו גלומים בחשיבתו במצב
ראשוני אך נזקקו לעיבוד ולניסוח .המאמן מנחה את המאומן באמצעות שאלות ,המעבירות אותו בהדרגה ממצבי
תודעה קיימים למצבי תודעה רצויים.
האימון הקוגניטיבי אם כן ,הוא פעולה שיטתית ומרוכזת של אדם אחד ביחס לאדם אחר ,הגורמת להעצמה של
יחידים ומאפשרת להם לבצע שיקול דעת שיש לו השפעה מכרעת על חייהם.
מטרת העל העומדת בבסיס האימון הקוגניטיבי היא העצמה ,חמישה משאבי תודעה ,כפי שהוגדרו ע"י קוסטה
וגרמסטון:1
מסוגלות :תחושה של יכולת ומוקד שליטה פנימי;
גמישות :יכולת לראות מצבים מנקודות מבט מגוונות ,לשנות דעה ולהמציא פתרונות מקוריים;
מקצועיות :חתירה לשלמות ,ליסודיות ולדיוק בעבודה ובתקשורת;
מודעות :ניהול החשיבה ,מכוונות עצמית וייצוג בהיר של המציאות הפנימית והחיצונית;
תלות הדדית :חשיבה ופעולה מתוך שותפות עם אחרים.
העצמה של משאבי התודעה ,מאפשרת ליחידים לחשוב ולפעול ביעילות רבה יותר ולאזן בין קונפליקטים,
הקיימים כחלק מן הקיום האנושי.
במסגרת הפיתוח המושגי ,פיצלנו את כל אחד ממשאבי התודעה לשלושה עד ארבעה מרכיבים קריטיים –
"מרקרי"ם".
באימון האישי לבני נוער ,אנו עושים שימוש בשישה מהם:
1

שאיפה מתמדת לשיפור

2

הצבת מטרות וחתירה למימושן

3

שליטה במימדי הזמן

4

פרואקטיביות

5

מיקוד שליטה פנימי

6

התמדה מול קשיים וכישלונות

כל אחד מששת המרקרים מתפצל ליחידות משנה ממוקדות יותר – "מירקודים" )מלשון – מיקוד המרקרים( ,על
פיהן מתבצע המיפוי ותהליך האימון.

1

קוסטה א ,וגרמסטון ,ר (1999) .אימון קוגניטיבי .הוצאת מכון ברנקו וייס ,ירושלים ע"מ 131-154

7

יחידת תכלי"ת | אימון אישי לבני נוער | חוברת הדרכה למנחה

 1.1מדוע אימון קוגניטיבי?
במסגרת עבודת הדוקטורט של ד"ר רוזמרי ליבמן ,נעשה ניסיון לבחון את מידת הנחיצות של קיום רמה מועצמת
של משאבי התודעה בקרב עובדים ומנהלים ,בתאגידים במובילים בארה"ב.
תוצאות הבדיקה הראו שמנהלי משאבי האנוש בתאגידים אלו ייחסו חשיבות רבה לרמת משאבי התודעה של
עובדיהם .רמה גבוהה של משאבים אלו תתרום ,לדעתם ,תרומה משמעותית ,לא רק לפרודוקטיביות של הארגון,
אלא אף לשביעות הרצון של העובדים .ואולם ,המנהלים המרואיינים טענו כי על אף שאיפתם לעצב ארגון
המעצים את משאבי התודעה של עובדיו ,הם חשים שנכשלו בכך .פתרון לכך ,לשיטתם ,הוא להעביר לבתי
הספר את המשימה להעצים את משאבי התודעה של תלמידיהם ובכך לקדם את סיכוייהם להשתלב בשוק
2
העבודה באופן פרודוקטיבי ,ובאופן שיגרום להם שביעות רצון ותחושת שלמות בעבודתם.
שימוש באימון קוגניטיבי ,אם כן ,יכול לסייע לנו להשיג את אחת ממטרות-העל של יחידת תכלית במכון –
"העצמת לימודית ,אישית וחברתית של בני נוער" ,3באמצעות הגשמה של אחת ממטרות המשנה – "קידום
שילובם החברתי של בני נוער מן הפריפריה".4

 1.2השלבים השונים ביישום תוכנית האימון הקוגניטיבי
לצורך אימון בני הנוער הגדרנו ארבעה שלבים להתערבות ,בהשראת האימון הקוגניטיבי הקלאסי:
 .1מיפוי ראשוני :המאמן אוסף מידע לגבי המאומן )עדויות ,(5בדרכים שונות :שיחות אישיות ,צפייה במאומן
וקיום ראיונות עם גורמים נוספים המכירים אותו ופועלים בתפקידים שונים בסביבת חייו הטבעית.
מידע זה )העדויות( מעובד ומתורגם לשפה המקצועית של המרקרים והמירקודים ,המדורגים בסקלה של אחד
עד חמש ,המכונה "מדרג השלביות" )ראה סעיף אחרון בפרק זה( .
מיפוי ראשוני זה מאפשר למאמן להתמקד במירקודים מסוימים ,אשר מסיבות שונות ,עשויים להוות מנוף לשיפור
כולל ,או הנתפסים כמשמעותיים ביותר עבור המאומן.
 .2בניית תוכנית אישית :בחירת מוקדי התערבות והצבת יעדים לטווח קצר ובינוני לגבי כל מאומן.
 .3התערבות :בניית דיאלוג עם המאומן באמצעות כלים שונים :שיחות אישיות ,שיחות מובנות ,שיחות לא
מובנות)שיחות מסדרון( ,פעילויות משותפות)משחקי כדורסל ,כדורגל ,ובילויים שונים בצוותא( .תהליך זה בכללו,
וכל מפגש בנפרד מתאפיינים בשלושה שלבים ,בהשראת האימון הקוגניטיבי הקלאסי:
הכלה )(Pacing
זהו השלב הראשוני של תהליך האימון .בשלב זה לומדים המאמן והמאומן להכיר זה את זה .המאמן מביע
אמפתיה כלפי המאומן ,הוא נעדר שיפוטיות ,ומאפשר קיום של מרחב רגשי וקוגניטיבי למאומן.
בשלב זה נוצר בהדרגה אמון בסיסי ,המאפשר מעבר הדרגתי לשלב ההובלה.

2

א"ל קוסטה ור"ג' גרמסטון ,אימון קוגניטיבי ,מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.1999 ,
3
מניפת המטרות של יחידת תכלי"ת .2005
4
שם.
5
המושג "עדויות" משמעו אוסף ההתנהגויות של הילדים מזירות שונות ,ובכלל זה אמירות שלהם וכן האמירות של אחרים )מורים,
מדריכים ,חברים( עליהם.
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הובלה)(Leading
בשלב זה מתחיל המאמן לעודד את חשיבתו של המאומן .הוא מפנה את תשומת ליבו למימדים שונים
בהתנהגותו ובחשיבתו ,ומסייע לו לנתחם .המאומן מובל ע"י המאמן למצב בו הוא יכול להגדיר את התחומים
בחייו בהם היה רוצה לגרום לשינוי.
הפעלה)(Activating
בשלב זה עוזר המאמן למאומן להפוך את רצונותיו לישימים .זהו השלב בו נבנית תוכנית פעולה )בהיקפים
שונים ולטווחי זמן שונים – בהתאם לסגנונו של המאומן( ,הרוקמת עור וגידים סביב רעיונות השינוי
המתגבשים בקרב המאומן.

 .4מיפוי בקרה :מיפוי זה מתבצע באותו אופן בו התבצע המיפוי הראשוני ,אלא שתכליתו לבחון באילו תחומים
חל שיפור ,ובאילו לא ,ובהתאמה – להגדיר יעדים להמשך תהליך האימון.
מיפוי זה ,אם כן ,משמש להערכת מידת האפקטיביות של התהליך ,הן ישירות ככלי עבודה אל מול הנער ,והן
ככלי להסקת מסקנות מערכתיות כוללות.

 1.3קריטריונים לבחירת ילדים לתהליך האימון האישי
בעולם אידיאלי היו ודאי מנחים ,מאמנים כל נער ונערה הלומדים במערכת החינוך כל אימת שהם זקוקים לכך,
אולם עם כל הרצון ,בעולמנו אנו אין הדבר אפשרי ,ועל המנחה לבחור במספר תלמידים מוגבל.
בכדי להקל על המנחה בתהליך הבחירה ,ולהבטיח עד כמה שניתן את הצלחת תהליך האימון ,הוגדרו מספר
קריטריונים לבחירת תלמידים לתהליך האימון האישי.
הקריטריונים חולקו לשתי קטגוריות" :קריטריונים ראשיים" ו"קריטריונים משניים" ,ע"פ המידה שבה הם
משמשים תנאי בסיסי להתנהלות תהליך האימון .בהמשך הוגדר כי הנער או הנערה שיבחרו לתהליך האימון
האישי ,יענו לפחות,על שלושה מן הקריטריונים הראשיים .במידה והם עונים על פחות משלושה ,יהיה עליהם
להתאים למספר משמעותי של קריטריונים משניים.
יש לציין כי בשל היות כל מסגרת או פרויקט ,בעל קווים ייחודיים ומאפייני אוכלוסיה שונים ,רשאי הצוות
הפרויקטלי ,להעניק משקל שונה לכל אחד מן הקריטריונים ,או לחליפין ,להגדיר קריטריונים ספציפיים ,אשר
קיומם הכרחי להתנהלות תהליך האימון.

להלן הקריטריונים לבחירת בני הנוער לתהליך האימון:
קריטריונים ראשיים

•

קיימת כימיה טובה בין המנחה לבין הילד

•

הילד מביע רצון לעבור תהליך של שיחות אישיות.

•

רמת בגרות בסיסית של הילד :מודעות – איתור נטייה של הילד להתבונן על עצמו,יכולת לדחות סיפוקים
מיידים.

•

ילד שהמנחה יכול לזהות כיווני פעולה אפשריים לגביו.

•

ילד שהמנחה רואה באימון שלו אתגר אישי.
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קריטריונים משניים

•

המלצות של אנשי הצוות החינוכי

•

קשיים לימודים

•

קשיים חברתיים

•

קשיי משמעת

•

ילד עם פוטנציאל מנהיגות,שהמנחה רוצה להאדיר אותו.

•

ילד שיכול להיתרם מתהליך של תקשורת בין אישית.

•

הילד מעלה קושי בעצמו

•

ילד שכל הגורמים האחרים הסירו ידיהם ממנו.

•

פניות של הילד לתהליך האימון.

שלביות
השלביות משמשת ציר מרכזי בתהליך המיפוי ,וביכולת לבדוק להגדיר ולמדוד את התקדמות תהליך האימון
האישי .לאחר שנבחרו התלמידים המתאימים לאימון האישי ,מבצע המנחה תהליך של מיפוי המבוסס על איסוף
עדויות ,אלה כאמור ,מעובדות ומתורגמות לשפה המקצועית של המרקרים והמירקודים ,המדורגים בסקלה של
אחד עד חמש ,המכונה "מדרג השלביות" .בתהליך האימון שואף המאמן להעצים את משאבי התודעה של
התלמידים ,המרקרים והימרקודים,עד לדרגה הגבוהה ביותר .מדרגות השלביות מובאות להלן:
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מדרגות השלביות

נטייה מוטמעת
שם :תפקוד עצמי ברמה גבוהה ,מסוגל בעקביות להוציא לפועל.
מאפיינים :פרו-אקטיביות גבוהה ,שאיפה מתמדת לשיפור ,יכולת ניהול עצמי ,הצבת
מטרות ועבודה על פיהן ,ביצוע תעדוף משימות ,מיקוד שליטה פנימי

אקטיביות גבוהה וספונטאניות
שם :תפקוד עצמי ברמה גבוהה ,מסוגל לעיתים להוציא לפועל.
מאפיינים :פרו-אקטיביות גבוהה ,שאיפה מתמדת לשיפור ,יכולת ניהול עצמי ,הצבת
מטרות ועבודה על פיהן ,ביצוע תעדוף משימות ,מיקוד שליטה פנימי

ניצני אקטיביות ואקטיביות מתווכת
שם :תפקוד טוב בזירות השונות ,עד ניצני תפקוד עצמאי ויוזם ברמה בסיסית.
מאפיינים :ממלא חובותיו כראוי ,פעיל וחיובי לאחר תווך -נענה להצעות ולבקשות .מתנדב
מעצמו לעתים ,מעלה הצעות/דעות בדיון

נוכח ומקיים פסיבי
שם :תפקוד נורמטיבי בסיסי
מאפיינים :נוכחות מינימלית נדרשת ,פאסיביות ,אדישות ,שיתוף פעולה
ברמה הכרחית בלבד ,לא שואף לשיפור

שלילי ,לא נוכח/לא מבצע
שם :תפקוד לקוי מאוד עד הרסני בזירה האישית,
הלימודית והחברתית.
מאפיינים :היעדרויות ,חוסר שיתוף פעולה
מתמשך ,הרסני לעצמו או לקבוצה
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2

| מרקרים ומירקודים :הרחבה ויישומים

 2.1מילים מקדימות
פרק זה מציג את המרקרים ,המירקודים ויישומיהם ,באופן הבא:

הגדרת המרקר

•

הסבר על אודות המרקר.

•

הסבר על האופן שבו המרקר בא ליידי ביטוי בקרב ילדים ובני נוער.

•

דוגמה לעדויות על אודות קיומו של המרקר בקרב ילדים ובני נוער.

הגדרת המירקוד

•

הגדרה המירקודים השייכים למרקר ופירוטם ,והתייחסות לכל מירקוד באופן מפורט:

•

הצגת "מקרה מדגים" למירקוד.

•

שיחת אימון מדגימה.

•

דוגמה למיפוי עדויות על אודות קיומו של המירקוד ,בטבלת העדויות ,ע"פ מדרג השלביות.
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2א

| שאיפה מתמדת לשיפור

הגדרה
נטייתו של אדם לרצות לפעול בכדי לשכלל את הישגיו ,ולהתקדם .אנשים השואפים לשיפור מתמיד הם אנשים
הגאים במעשיהם,ושואפים באורח מתמיד לשפר את ביצועיהם .ממחקרים עולה ,כי בבתי ספר שבהם המורים
מצליחים ביותר ,קיימת אי שביעות הרצון הגדולה ביותר ,בקרב המרים ,מתוצאות עבודתם .הדחף להעמקה,
לבהירות ,לשיפור ,לדייקנות – כלומר ,למקצוענּות – הוא מקור האנרגיה שמתוכו לומדים אנשים ,מעמיקים את
הידע שלהם ואת מיומנויותיהם ללא הרף .אנשים אלו לעולם אינם מסתפקים בהישגיהם ,גם אם אלו נחשבים
לטובים .קיים בהם דחף חזק ומתמיד להגיע לשיאים חדשים

מדוע לעבוד עם ילדים על שאיפה מתמדת לשיפור?
שאיפה מתמדת לשיפור היא בעצם כוח מניע .ילדים שיסגלו לעצמם נטייה זו יפתחו מקורות אנרגיה עצמאיים,
אשר יפחיתו את תלותם במקורות אנרגיה חיצוניים )מורים הורים ,מנחי נוער( ,שלא תמיד יהיו זמינים להם .הכוח
המניע שיסגלו לעצמם יוביל אותם לשפר את ביצועיהם ואת הישגיהם.

עדויות לקיום הנטייה לשאיפה מתמדת לשיפור
•

הבעת רצון להשיג ציון טוב יותר.

•

הבעת רצון ללמוד דרכים מעשיות למימוש השאיפה )להתכונן לבחינה ,לשלוח מייל באינטרנט(.

•

הבעת רצון לשבור שיאים )לרוץ מהר יותר ,ללכת מרחק גדול יותר וכו'(.

מירקודים
 .1יחס לביקורת ומשוב :באיזו מידה הילד מוכן לקבל משוב ,ומתייחס למשוב כהזדמנות ללמידה?
 .2יוזמה להתקדמות אישית :באיזו מידה הילד מביע יוזמה גם ללא דחיפה של כוחות חיצוניים?
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2א 1.יחס לביקורת ומשוב
הגדרה
המידה שבה הילד מוכן לקבל משוב ,ומתייחס למשוב כהזדמנות ללמידה.

מקרה מדגים
ילד הוזמן בלווי הורים ,ולחלוקת תעודות מחצית .במהלך הפגישה דיברה המורה על מקצועות בהם עליו
להשתפר .בתגובה ,ירק הילד הצידה ,סינן קללה עסיסית לעבר המורה ,קימט את התעודה ,השליכה אל הפח
ויצא מן החדר בטריקת דלת.

הכלה
הצעה לפעולה מקדימה :המנחה מספר מקרה אישי שלו ,הדומה באפיו למקרה הנדון .ומבקש מן התלמיד לשמש
יועץ לפתרון הבעיה.
●

כשאני אומר את המילים :תעודה ,מבחן ,ציון ,איזה מחשבות  /תחושות הן מעוררות בך?

●

מה מכעיס אותך בדרך כלל?

●

כיצד אתה נוהג כשאתה כועס?

●

מה אתה חושב על המורה שלך?

●

מה אתה חושב על ההורים שלך?

●

מה אתה חושב על עצמך?

●

אם הייתי צריך לספר עליך למנהל בית ספר מאוד יוקרתי לקוסמים ,אליו רק מעטים בעולם מתקבלים ,מה
היה חשוב לך שאספר לו עליך?

●

מדוע?

●

מה היה מאוד חשוב לך שלא אספר לו עליך?

●

מדוע?

הובלה
●

ספר לי על ההתרחשות של הפגישה עם המורה ,מה היה?

●

נסה להיזכר ולשחזר את המחשבות והרגשות שעלו בך:
א .בזמן ההתארגנות בבית יחד עם ההורים ,לקראת הפגישה עם המורה.
ב .כאשר הגעתם לשער בית הספר.
ג .כאשר נכנסתם יחד לכיתה ,ופגשתם לראשונה במורה.
ד .כאשר המורה הציגה בפניך ובפני הוריך את התעודה.
ה .כאשר היא דיברה על הציונים והמקצועות שעליך לשפר.
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ו .כאשר ירקת ,קימטת את התעודה ,קיללת ויצאת מן הכיתה.
ז .לאחר שיצאת מן הכיתה.
ח .כשנסעת עם הוריך חזרה הביתה.
●

איזה שלב מן השלבים שדיברנו עליהם ,לדעתך הוביל אותך לכדי תחושה של כעס ,ולתגובה של יציאה
נזעמת מן הכיתה?

●

כיצד לדעתך היו ההורים שלך עונים על שאלה זו?

●

מדוע לדעתך אמרה לך המורה את מה שאמרה?

●

מיהו לדעתך מורה טוב?

●

כעת אתה המורה שלי ואני התלמיד שלך ,האם אכפת לך עד כמה אני מצליח בלימודים?

●

מדוע?

●

כיצד היית גורם לי להבין כי עלי לשפר את ציוני?

●

כיצד היית מצפה או רוצה שאני – התלמיד ,אגיב להערות  /הצעות שלך?

●

מדוע?

●

האם אתה חושב שגם המורה שלך ציפתה ממך לתגובה כזו?

●

מדוע לא הגבת באופן כזה?

●

האם לדעתך המורה רצתה בטובתך?

●

כעת נסה לחשוב – האם לדעתך בדר"כ אתה נוטה להתייחס בכעס להערות  /הצעות ,המופנות כלפיך מצד
אנשים הרוצים בטובתך?

●

מדוע?

●

הבא דוגמא.

●

מתוך הדוגמא שהבאת ,כיצד יכול היית להתייחס לדבריהם באופן שונה?
א .מה יכול היית לומר לעצמך באותם רגעים?
ב .מה יכול היית לעשות באותם רגעים?

●

האם לדעתך המחשבות שאתה חושב  /האמירות שאתה אומר לעצמך ברגעים בהם
מורים/חברים/אחים/הורים ,אומרים לך דברים שלא נעים לך לשמוע ,האם הן בעצם בחירה שלך?

●

באיזה אופן?

●

האם במהלך הפגישה עם המורה ,יכול היית לבחור להבין את דבריה באופן אחר?
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הפעלה
●

כיצד לדעתך תגיב בעתיד להערות  /אמירות  /דברי ביקורת ,שלא ינעמו לאוזניך?

●

באילו דרכים תוכל לנקוט כדי לשלוט בחשיבה שלך?

●

האם אתה חושב שכתוצאה מכך ההתנהגות שלך תשתנה?

●

באיזה אופן?

●

האם אתה חושב שזה ישפיע על התגובה של הסביבה כלפיך?

●

באיזה אופן?

●

האם התגובה החיובית של הסביבה כלפיך תגרום לך הרגשה טובה?

 .8הצעה לפעולה :המנחה מבקש מן הילד לתעד מקרים דומים העולים מתוך המציאות שלו ,מתוכם יתייחס
לנקודות הבאות:
א .מחשבות העוברות בו בזמן ההתרחשות ,לפניה ולאחריה.
ב .רגשות העולים בו בזמן ההתרחשות ,לפניה ולאחריה.
ג .כיצד הצליח לנתב את מחשבותיו /רגשותיו/תגובותיו,במקרים הללו.

טבלת עדויות :יחס לביקורת ומשוב
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד מקשיב לדברי התלמיד קשוב לשיחה ,התלמיד משתף פעולה התלמיד יוזם שיחות
תלמיד כיתה י' בעל
משוב רשמיות ,ובלתי
בשיחות משוב ,שואל
ונראה כי המשוב אינו
הביקורת ,הוא אינו
ממוצע ציונים בינוני
מעורר בו רגשות כעס ,שאלות ,ומעלה רעיונות רשמיות ,הן ממורי בית
מתפרץ ומגיב בכעס.
ומוטיבציה גבוהה
הספר ,והן ממורי מרכז
כדי
עד
,
רב
עניין
אלא
ובלתי
מנותק
נראה
אולם
באופן
להצלחה ,מגיב
מקדמים .בציוניו ניכר
קשה למשוב ממוריו.
הלמידה והמנחה .הוא
קשוב לשיחה.
שמדי פעם שואל שאלות שיפור משמעותי.
תגובותיו למשוב
עומק על אודות מצבו.
מקפיד ליישם את
מתאפיינות בהתפרצויות
ההמלצות ,וציוניו
ובגילויי כעס כלפי מוריו.
השתפרו באופן ניכר.
תלמידת כיתה יא,
ממעטת להתרועע
בחברת בני כיתתה,
ונוטה להיעלב בקלות
מכל הערה ,לעתים עד
כדי התפרצות בבכי,
והתבודדות .

התלמידה מספרת כי
לתלמידה חברים איתם התלמידה פיתחה חיי
התלמידה ממעטת
לעיתים היא מבקשת
חברה עשירים ,היא
להיעלב ,ונראית כקושרת היא מתרועעת באופן
מעורה בנעשה בשכבה ,מחבריה הקרובים משוב
קבוע.תופעות
קשרים חברתיים
על התנהלות ,בכדי
ההתבודדות נעלמו כליל .ויוזמת מפגשים
בכיתתה.
חברתיים בשעות אחר ללמוד מהן וליישמן .היא
מוכרת כרוח החיה של
הצהריים .נטייתה
להערות
להתייחס
השכבה.
חבריה כעלבון ,נמוגה
לחלוטין.
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2א 2.יוזמה להתקדמות אישית
הגדרה
באיזו מידה הילד מביע יוזמה גם ללא דחיפה של כוחות חיצוניים?

מקרה מדגים
התלמיד חלש במתמטיקה ,ויש לו מבחן בעוד מספר ימים .אתמול ,כשהגיע למרכז הלמידה ,לשיעור מתמטיקה,
הבין כי חבריו לשיעור עדיין לא הגיעו .על אף שהגיע לכיתה ,ופגש במורה שהמתינה לתלמידיה ,החליט לשוב
כלעומת שבא.

הכלה
●

מה שלומך?

●

תגיד מה המצב שלך במקצוע מתמטיקה?

●

מה קל ומה קשה לך במתמטיקה?

●

איך הולך בקבוצת הלמידה?

●

האם אתה מרגיש שהלימודים בקבוצה תורמים לך?

●

כיצד?

●

באיזה תדירות אתה מגיע לקבוצת הלמידה?

●

האם לפני שהתחלת להשתתף בקבוצה ,היו מצבים שהיית זקוק לעזרה במתמטיקה והיא לא הייתה
בנמצא?

●

מה עשית?

●

בדרך כלל כאשר מתבטל לך שיעור ואתה זקוק לעזרה ,מה אתה עושה?

הובלה
●

במקרה הספציפי הזה ,אלו אפשרויות עמדו בפניך?

הצעה לפעולה :המנחה יעלה סוגיה הזהה באופייה למקרה של הילד.
●

מה היית עושה במקרה שלו? מדוע?

●

אילו אפשרויות היו לך?

●

בדרך כלל ,כיצד אתה מקבל החלטה?

●

כיצד לדעתך היה עליך לפעול במקרה זה?
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הפעלה
 .1מה תעשה בפעם הבאה שתתקל בדילמה מסוג זה?
 .2הצעה לפעולה :לדרבן את התלמיד ליזום שיחה עם המורה המקצועי שלו ,על מנת לברר את הנקודות שעליו
לשפר במקצוע .ולהוביל אותו לחשיבה על אודות:

•

מה עליו לגייס לטובת השיחה?

•

מהם מקשה עליו בקיום השיחה?

•

כיצד אפשר להתגבר על קשיים אלו?

טבלת עדויות :יוזמה להתקדמות אישית
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

התלמיד אינו מגיע
לפעילויות חברתיות
)רק אליו( המקדמות
את מצבו החברתי ,גם
כאשר המנחה מתקשר
ומזכיר לו.

התלמיד מודע לכך
שעליו להגיע לפעילויות
חברתיות בכדי לקדם
את מצבו החברתי ,אך
אינו מופיע לפעילויות,
ומתנהג באדישות.

התלמיד מגיע
לפעילויות החברתיות
במרכז הלמידה וכן
לחוגים ויוזם פעילויות
חברתיות.

התלמיד מנצל
הזדמנויות ויוזם
פעילויות חברתיות
המעגל החברתי שלו
התרחב באופן
משמעותי.

התלמיד מתכנן ויוזם
פעילויות חברתיות,
ערבי כיתה וחוגים
לקידום האישי שלו,
ושל חבריו.הוא מתנדב
במד"א.

התלמיד אינו מגיע
לקבוצות הלמידה גם
כאשר המנחה או
המורה מתקשרים
אליו .הוא אינו מתפקד
מבחינה לימודית
ומפגין אדישות.

התלמיד מגיע לקבוצת
הלמידה רק כאשר הוא
מקבל תזכורת ,אולם
אינו משתף פעולה
בשיעור.

התלמיד מבקש עזרה
התלמיד מבקש עזרה
מהמורה במקצועות
מהמורה מופיע
בהם הוא חלש.
לקבוצות הלמידה,
התלמיד מבקש
ומשתף פעולה,
במהלך השיעור ,שואל ממנחה הנוער קבוצת
שאלות יוזם שיחה עם למידה במקצועות
המורה ,ויזם שיחה עם הלמידה שהוא זקוק
להם .התלמיד מנקה
מחנכת הכיתה,
את המרכז לעתים
במטרה להעריך עמה
את מצבו ,ולחשוב כיצד ביוזמתן.
עליו להתקדם.

התלמיד יוזם קב' למיד
ושיעורים פרטיים
בהתאם למקצועות
הבגרות,התלמיד יוזם
שיחה עם המנהל ע"מ
לעבור מגמה ,מברר
ביזמתו מהם
הקריטריונים לקבלה
באוניברסיטה לתחום
שהוא רוצה ללמוד.
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2ב

| שליטה בממדי הזמן

הגדרה
נטייתו של אדם להיות מודע למימדי הזמן ,לשלוט בהם ולנווט בהם בהתאם למטרותיו.
אדם השולט בממדי הזמן מתזמר שישה ממדי זמן שונים :רצף )באיזה סדר( ,משך )כמה זמן( ,קצב )באילו
מקצבים ,תבניות ומהירויות( ,בו-זמניות )ביחד עם מה( ,סינכרוניזציה )עם מי ועם מה( ,ולבסוף ,בין טווחי זמן
קצרים לארוכים.
השולט בממדי הזמן יודע לתכנן את חלוקת הזמן באופן שיאפשר לו לעמוד ביעדים .הוא גמיש ביכולתו להאיץ או
להאט בהתאם לצרכיו .ביכולתו למלא מספר משימות במקביל גם בתנאי פתיחה שונים ,בקצב התקדמות שונה
ובתאריכי יעד שונים .השולט בממדי זמן יכול להתאים את הקצב שלו לקצב של סביבתו ולשנות קצב בהתאם
לצורך.

מדוע לעבוד עם ילדים על שליטה בממדי זמן?
כאשר ילדים מסגלים לעצמם הרגלים של שליטה בממדי הזמן ,הם קונים יכולת להתאים את עצמם ללוחות
זמנים ,ולתכנן לוחות זמנים באופן שישרת את מטרותיהם.

עדויות
•

הגעה בזמן לפעילויות שונות

•

השקעה מקבילה במספר משימות

•

מודעות לזמן

•

יכולת לתכנן ולארגן את פעולותיו בהתאם לצרכי הזמן תוך שימוש בממדי הזמן.

מירקודים
 .1דיוק ועמידה בזמנים :המידה שבה הילד עומד בזמנים.
 .2סנכרון משימות מקבילות :האופן בו הילד פועל במספר ערוצים בו בזמן.
 .3תכנון זמן :המודעות לצורך לתכנן על פי זמן ,ולהשתמש לשם כך במחוונים לתכנון זמן.
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2ב 1.דיוק ועמידה בזמנים
הגדרה
המידה שבה הילד עומד בזמנים.

מקרה מדגים
ילד הנוהג לאחר באופן קבוע לשיעורים בבית הספר.

הכלה
●

אהלן .מה שלומך .אני שמח שבאת.

●

באיזו שעה קבענו?

●

מה השעה עכשיו?

●

אני שמח שאיחרת רק ב….דקות!

●

מאיפה הגעת?

●

כמה זמן לקח לך להגיע?

●

קורה הרבה שאתה מאחר?

●

איחורים בדקות ספורות או יותר?

●

זה נוח לך שאתה מאחר?

●

היית רוצה לאחר פחות?

●

למה? מה תרוויח מזה?

הובלה
●

נניח שהיית רוצה להגיע בזמן לפגישה שלנו .האם היית יכול לעשות זאת?

●

איך היית עושה זאת?

●

נניח שהיית רוצה לא לאחר לבית ספר .איך היית עושה זאת?

●

באיזו שעה אתה קם בבוקר?

●

מה אתה צריך לעשות בבוקר?

●

מה אתה עושה בבוקר אבל אתה יכול לעשות בזמן אחר?
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הפעלה
 .1האם היית רוצה לנסות להגיע מחר בזמן?
 .2הצעה לפעולה :לבקש מהילד לתעד מה הוא עושה בבוקר ,וכמה זמן כל פעולה אורכת .לבקש ממנו להביא
את התיעוד למפגש הבא.
 .3הצעה לפעולה :בניית תכנון לאחור ,למן השעה בה על הילד להגיע לבית הספר ,ועד לשעת ההשכמה:
●

באיזו שעה אתה צריך להיכנס לשיעור? )(08:10

●

כמה זמן לפני כן היית רוצה להגיע לבית ספר )לפגוש חברים ,לשתות וכו'(08:00 -

●

כמה זמן אורכת הדרך מהבית? )(07:00

●

כמה זמן לוקח לך להתלבש ולהתארגן בבית ? )(07:20

●

כמה זמן לוקח לך להתעורר? )(07:00

●

אתה רוצה לנסות לפעול לפי לוח הזמנים שבנינו?

●

תבדוק מחר במה עמדת ובמה לא ,ונדבר על זה בפגישה הבאה.

●

תשלח לי  SMSאם הצלחת או לא.
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טבלת עדויות :דיוק ועמידה בזמנים
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית -אישית

זירה חברתית -אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית -אישית

זירה חברתית -אישית

התלמיד לרוב אינו
מופיע לפעילויות
חברתיות ,ומאחר
באופן קבוע לכל
פעילות חברתית אליה
מגיע .כאשר מופעלות
עליו סנקציות ,אינו
מבין מדוע .הוא אינו
מעוניין לשמוע הערות
או לשתף פעולה ע"מ
לשפר את מצב
האיחורים.

התלמיד מופיע
לפעילות חברתיות
אולם מגיע
באיחור.כאשר בכל
זאת מגיע בזמן
לפעילות חברתית ,זה
קורה רק לאחר תזכור
ע"י המנחה או
המדריכה ,ו/או כאשר
מגיע בלוויית חברים.

התלמיד מגיע לפעילות
חברתית בזמן ומאחר
לעתים רחוקות ,לוקח
לתשומת ליבו הערות
של מנחה,מבקש עזרה
ומבצע פעולות
המונעות איחורים.

התלמיד מגיע לכל
פעילות חברתית בזמן.
מודיע מבעוד מועד
לגבי איחורים וסיבת
האיחור,ותמיד נכון
לעזור לצוות.

התלמיד מגיע לכל
פעילות חברתית,נפגש
עם חברים לפני הזמן,
מתקשר לחברים
להזכיר על מועד
הפעילות ,יוזם ועוזר
לחברים לעמוד
בזמנים ,מתכנן לוח
זמנים לפעילויות
חברתיות ועומד בו.

התלמיד מאחר באופן
קבוע לבית הספר וכן
למרכז הלמידה ,ואינו
שב לכיתה בזמן לאחר
ההפסקות .כאשר
מתחיל לבצע משימה
בכיתה ,הוא אינו
מסיים אותה,ומתייחס
באדישות .הוא אינו
משתף פעולה
בפעולות המוצעות לו
ע"י הצוות ,בכדי
להשפיע או לשפר את
מצב איחוריו.

התלמיד מופיע לבית
הספר לעיתים קרובות,
אולם מגיע באיחור,
כאשר הוא נשאל מדוע
הוא מאחר ,מנדב
תירוצים לא
ברורים.לאחר שהמורה
מעירה לו ,הוא מגיע
לשיעורים בזמן אך
לאחר מס' ימים חוזר
להרגליו הישנים.

התלמיד מגיע
לשיעורים בזמן ,בייחוד
כאשר הוא מגיע עם
חברים .כמו כן,שב
לכיתה בזמן לאחר
ההפסקות .הוא משתף
פעולה באורח מלא
בפעולות ומשימות
שמטילים עליו המנחים
והמורים ,בכדי להכחיד
את איחוריו.

התלמיד מגיע בזמן
לבית הספר וכן לכל
פעילות לימודית באפן
קבוע,מודיע לפני כל
איחר במידה והוא יודע
כי עתיד לאחר .כאשר
אינו מצליח לדייק
בזמנים ,פונה לצוות
ומבקש עזרה.

התלמיד מגיע לפני
הזמן ,לפני כל פעילות
לימודיות,נוטל אחריות
ומתזכר חברים להגיע
בזמן לשיעורים בתום
ההפסקות ,או לקב'
הלמידה .הוא יוזם
ומתכנן לעצמו ולחברים
לוח זמנים לפעילויות
לימודיות כגון :קב'
למידה .הוא עומד
בתכנון.
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2ב 2.סנכרון משימות מקבילות
הגדרה
יכולת הילד לפעול במספר ערוצים בו זמנית.

מקרה מדגים
תלמיד כיתה י"ב ,משתתף בחוג תיאטרון פעמיים בשבוע,עובד כמלצר באולם אירועים וחבר בנבחרת בית הספר
בריצה .בשל הקושי לעמוד בכל המשימות במקביל ,הישגיו הלימודיים נפגעים.

הכלה
●

מה שלומך?

●

איך הלימודים?

●

איך הולך עם הבגרויות?

●

כמה בגרויות יש לך השנה?

●

כמה זמן אתה מקדיש ללמידה ,לקראת כל בחינה?

●

מתי אתה לומד בד"כ?

●

עם אילו משימות נוספות אתה מתמודד?

●

האם אתה מספיק להשלים את המשימות?

●

כיצד אתה מגיש כאשר אינך מצליח לעמוד בכל המשימות?

●

מדוע לדעתך זה קורה?

●

מה אתה עושה בדרך כלל ,כאשר אינך מצליח להתמודד עם כל המשימות?

●

האם אתה חושב שאפשר להתמודד עם כל המשימות בו זמנית ,וברמת ביצוע גבוהה?

הובלה
●

חשוב כמה רגעים ותאמר לי ,אילו כלים  /שיטות אתה מפעיל בכדי להתמודד עם כל המשימות?

●

אילו כלים או אנשים או שיטות אתה מכיר ,אשר יכולים לסייע לך לבצע את כל המשימות בצורה יעילה?

●

האם אתה מכיר בני משפחה,או חברים שגם הם מתמודדים עם מספר משימות במקביל?

●

מתוך היכרותך עמם ,חשוב ותאמר לי ,מה הם עושים על מנת להתמודד באופן יעיל עם כל המשימות ,בו
זמנית?
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הפעלה
המנחה יבקש מן התלמיד לבצע תהליך חשיבה:
●

נתח את כל הקשיים העומדים בפניך ,כאשר אתה מנסה להתמודד עם כל המשימות במקביל.

●

הפעל את כפתור החשיבה היצירתית ,והצע דרכים נוספות להתמודדות עם ריבוי המשימות.

●

דרג את המשימות לפי סדר עדיפות.

●

מה הקו המנחה את סדר העדיפויות שלך?

המנחה והתלמיד יבנו יחד תוכנית ביצוע ,המחולקת למשימות קטנות ,על פי לוח זמנים.

טבלת עדויות :סנכרון משימות מקבילות
1

2

3

4

5

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

התלמיד קובע
פגישות חברתיות
בזמנים חופפים,
ולכן אינו מגיע
לרוב הפעילויות.
הוא אינו מודע
לבעייתיות
הנוצרת עקב כך.

התלמיד קובע
מספר פעילויות
חברתיות במקביל,
אולם מבין כי יש
בעיה .הוא מנסה
לפתור אותה ללא
הצלחה.

התלמיד פונה
למנחה .לאחר
שיחות עם המנחה
מצליח לתכנן את
הפעילויות הרבות,
אולם עדיין
מתקשה להביא
את התוכנית לכלל
ביצוע.

התלמיד מתכן
באופן עצמאי מספר
משימות
במקביל,ואף מצליח
לעמוד ברובן.כאשר
הוא נתקל בקושי,
הוא פונה לצוות
ומבקש עזרה.

התלמיד יוזם
ומתכנן מספר
משימות מורכבות
במקביל,ואף
עומד בהן ,הוא
גם עוזר לאחרים
לתכנן את
משימותיהם.

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד פונה
למחנך לבקשת
עזרה ,הוא מציג
את הבעיה ויודע
להגדירה .לאחר
שיחות והנחייה,
הוא מצליח לעמוד
בחלק מן
המטלות,ומבין כי
ניתן לבצע מספר
משימות במקביל
כגון ללמוד לשני
מבחנים בשבוע.

מתכנן ומבצע מספר
רב של מטלות
במקביל ,כגון:
מבחן,עבודת
להגשה,השתתפות
בשיעורי עזר ,ובחוג
מחשב.כאשר נתקל
בקושי פונה
לגורמים שיכולים
להיות לו לעזר.

התלמיד לא עומד
במטלות
הלימודיות בטענה
כי יש לו הרבה
מטלות במקביל.
לטענתו אין לו די
זמן ולכן לא עושה
דבר.

עומד בחלק מזערי
מן המטלות,על
חשבון מחויבויות
אחרות ,לדוגמה:
מחליט לא להגיע
לבית הספר ,על
מנת להכין שיעורי
בית שניתנו יום
קודם לכן.
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2ג

| הצבת מטרות וחתירה למימושן

הגדרה
נטייתו של אדם להגדיר לעצמו יעדים ,לתכנן פעולות שיובילו להשגתם ,ולפעול על פי תכנון זה.
נטייה להצבת מטרות היא אבן היסוד במרקר זה .כל עוד אין ידיעה באשר למקום אליו רוצים להגיע ,אין כל
משמעות לדרך בה בוחרים .הצבת המטרה היא תנאי יסוד למירקוד חתירה למימוש המטרות.
חתירה למימוש המטרות היא נטיית חשיבה המגלמת בתוכה הן שאיפה להתקדמות – שהיא אנרגיית דחף ,והן
נטייה לבנות תוכנית פעולה המקרבת למטרה – שלה מאפיינים טכניים הניתנים ללמידה .אחד המרכזיים שבהם,
הוא תכנון ותעדוף .התכנון מאפשר פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמנים ,ותעדוף מגדיר מה חשוב ממה ומה קודם
למה.

מדוע להעצים הצבת מטרות וחתירה למימושן בקרב ילדים?
למן הרגע שמטרה מוגדרת באופן בהיר ומדויק ,בחירת הדרך וההתנהלות בתוכה נטענות בתוכן משמעותי
הרבה יותר .הנטייה לחשוב דרך מטרות יוצרת סדר וארגון בהתנהלות האישית .לא עוד התנהלות מעגלית,
מחזורית ,נטולת תוחלת ותכלית .מרגע שיש מטרה ,ניתן להגדיר תוכנית פעולה הכוללת מטרות משנה ,בחירה
בדרך להשגת המטרה ,ובחינה בכל שלב באיזו מידה השגת המטרה קרובה .ילדים שנטייה זו מועצמת אצלם
רוכשים כלים המסייעים להם לבנות מפה מנטלית המפזרת עמימות ומאפשרת מיקוד מאמץ וחוויות הצלחה.
נטייה זו תשרת את הילדים הרבה מעבר למשימות הלמידה .מרקר זה הוא חיוני ושימושי גם בשוק העבודה,
בהשכלה גבוהה ובהתנהלות היום יומית.

עדויות
•

יכולת לענות על השאלות "מה אתה רוצה להשיג" ו"לאן אתה רוצה להגיע".

•

התאמת פעולות למטרות; יכולת לבנות תוכנית פעולה ולעקוב אחר קצב ההתקדמות

מירקודים
הצבת מטרות :נטייתו של ילד להציב לעצמו מטרות למימוש ,כשלב הכרחי וחיוני בדרך למימושן.
חתירה למימוש המטרות :קיומו של כוח מניע ,המאפשר לילד להוציא לפועל את המטרות שהגדיר לעצמו ,באופן
מובנה וממוקד.
תכנון ותיעדוף :המידה שבה מסוגל הילד לתכנן ולתעדף מימוש של מספר משימות מקבילות .תכנון מאפשר
פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמנים ,ותיעדוף מגדיר מה חשוב ממה ומה קודם למה.
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2ג 1.הצבת מטרות
הגדרה
נטייתו של ילד להציב לעצמו מטרות למימוש ,כשלב הכרחי וחיוני בדרך למימושן.

מקרה מדגים
התלמיד מגיע לבית הספר בקביעות ..עם זאת ,אין לו מטרות שהוא יכול להגדיר .באנגלית לדוגמה ,הישגיו
טובים מאוד ,אולם הוא אינו מעוניין לגשת לבגרות.

הכלה
●

איך אתה מרגיש בבית הספר?

●

מהן הסיבות שאתה מגיע לבית הספר?

●

במה אתה טוב  /במה אתה פחות טוב בבית הספר?

●

מה חשוב לך בחיים?

●

מהן השאיפות שלך?

●

מה אתה מאחל לעצמך?

●

מה אתה חושב שההורים ,או מישהו שאכפת לו ממך היה מאחל לך?

●

מה לדעתך עוזר לך ,או מקדם אותך?

●

מה מפריע לך להתקדם/ו מעכב אותך?

הובלה
●

ספר על דמות /דמויות שאתה מעריך.

●

מה אתה מעריך בו/בה/בהם?

●

מדוע לדעתך הם מצליחים /מעוררים הערכה?

●

כיצד לדעתך הם הגיעו לאן שהגיעו?

●

האם ייתכן שהייתה להם תוכנית מקדימה ,או שהגיעו לשם בטעות?

●

מדוע חשוב לדעתך שתהיה מטרה?

●

מה גורם לאדם פתאום ביום בהיר אחד ,להציב לעצמו מטרה?

●

כיצד פועל לדעתך אדם שיש לו מטרה?

●

האם אתה חושב שהצבת מטרה והגדרתה מגדילה סיכוייו של אדם להצליח?

●

אם נניח ,היית צריך לבחור לעצמך מטרה/מטרות מה היית בוחר?

●

מדוע?

●

כיום ,האם יש בחייך מטרות? אם כן – מה הן?
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הפעלה
 .1עד לפגישתנו הבאה ,אני מבקש/ת שתכין רשימה של שאיפות שיש לך בחיים.
 .2לרשום באילו דרכים ניתן לממש את השאיפות הללו
 ו /או – לרשום מהם הכלים העומדים לרשותך. .3להגדיר את השאיפות כמטרות.
 .4לפרק את מטרות העל לתתי מטרות מסוג של טווח קצר וטווח ארוך.

טבלת עדויות :הצבת מטרות
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית אישית
תלמיד כיתה ז' ,בעל
כישרונות רבים
ובולטים ,בתחום
הספורט)ריצה(,
האמנות ,והמשחק,
הוא מבטא כישרונות
אלו באופן ספונטני ,ולא
ממוקד ,הוא ממאן
להשתייך לנבחרת בית
הספר בריצה ,לקחת
חלק בשיעורי אמנות
מסודרים ,ולהשתתף
בהצגות שכבתיות וחוגי
משחק .כאשר נשאל
"מהן השאיפות שלך,
לזמן הקרוב ,או
לעתיד?" הוא משיב:
"אינני יודע ,מה זה
משנה ,מה שיהיה –
יהיה!"
זירה לימודית

לאחר מספר שיחות
אימון המתמקדות
בחשיבות שיש ביכולת
להציב מטורות אישיות,
כחלק מן ההתקדמות
בחיים ,החל הנער
להתלבט בנושא ,תוך
שיתוף חבריו ,בני
משפחתו והמנחה .הוא
עדיין לא מצליח לנסח
לעצמו מטרות לטווח
קצר ,או ארוך ,אולם
הוא מודע לחשיבות
שבדבר.

התלמיד החל להתאמן
באופן קבוע ,במסגרת
אימוני נבחרת
האתלטיקה של בית
הספר .הוא משתתף
בשיעורי אמנות
ומשחק ,בשעות אחר
הצהריים .בעזרת
המנחה ,ניסח לעצמו
כמטרה לפתח את
כישרונותיו וליהנות
מהם ,בכדי שבעתיד,
יהיו לו יותר כלים
להחליט באיזה כוון
מקצועי ירצה
להתפתח.

התלמיד מציב לעצמו
מטרות לטווח קצר,
וארוך באופן עצמאי,
הוא מעיד על כך
שיכולת זו מאפשרת לו
להתקדם מהר יותר
בכל תחום",ובכלל,
מקל עלי את החיים,
אני לא מבזבז
אנרגיה".

לאחר שנבחר למועצת
התלמידים של בית
הספר ,שבר שיאים
עירוניים באתלטיקה
קלה ,לקח אחריות על
ניסוח תקנון בית ספרי,
הכולל הגדרה והצבה
של מטרות לכל שכבה.

התלמידה כיתה י',
בעלת יכולות לימודיות
גבוהות בכלל ,ובמדעים
מדויקים בפרט .היא
לומדת בכיתה עיונית
רגילה ,לאחר שסירבה
להיות בכיתת המדעים.
לטענת מוריה היא
אינה משתתפת ,מכינה
שיעורים רק לעיתים,
ורחוקה מלמצות את
הפוטנציאל שלה.
כשנשאלת מהן
שאיפותיה ,היא עונה
באדישות "אין לי
כאלה"

לאחר מספר שיחות
אימון המתמקדות
בחשיבות שיש ביכולת
להציב מטורות אישיות,
כחלק מן ההתקדמות
בחיים ,החלה
התלמידה לקחת חלק
יותר פעיל בנעשה
בכיתתה ,אולם עדיין
אינה מצליחה להגדיר
מהן שאיפותיה ,ולאיזה
כוון הייתה מעדיפה
להתקדם.

התלמידה מספרת כי
היא מבינה את
החשיבות שיש ביכולת
להגדיר מטרות  .היא
אקטיבית מאוד
בשיעורים ,לומדת
למבחנים ומתמידה
בהכנת שיעורי הבית.
לאחר שנועצה במנחה,
במחנכת וביועצת,
הגדירה לעצמה
כמטרה ללמוד במסלול
מוגבר ,מדעים
מדויקים .הישגיה
הלימודיים השתפרו
מאוד ,והיא הועברה
לכיתת המדעים.

כחלק מן ההתמודדות
עם הלימודים במסלול
המוגבר למדעים,
מנסחת הלמידה באופן
יומיומי ,מטרות לטווח
קצר,וארוך יותר ,אותן
היא מממשת שוב
ושוב .הישגיה
הלימודיים גבוהים.
לאחרונה הציבה
לעצמה כמטרת על
להשתלב בעתודה,
בלימודי רפואה .כחלק
מתהליך יישום מטרה
זו ,בנתה תוכנית
אישית מפורטת
למטרות ביניים ומטרות
משנה ,והיא מקפידה
ליישמה.

התלמידה מצליחה
מאוד בלימודיה,
מגדירה ללא קושי
מטרות עבור עצמה,
ואף עוזרת לחבריה
לכיתה לנסח לעצמם
את מטרותיהם.
במסגרת לימודיה
במרכז הלמידה,
התנדבה לחנוך
תלמידים משכבות גיל
שונות ,להסביר להם
על החשיבות שיש
ביכולת של אדם להציב
לעצמו מטרות ,ולעזור
להם בהגדרת
מטרותיהם.
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2ג 2.חתירה למימוש המטרות
הגדרה
חתירה למימוש המטרות:קיומו של כוח מניע ,המאפשר לילד להוציא לפועל את המטרות שהגדיר לעצמו ,באופן
מובנה וממוקד.

מקרה מדגים
ענת ,תלמידת כיתה י' ,היא ילדה אינטליגנטית ,בעלת כישרונות רבים ,ומוטיבציה גבוהה להצלחה ,אלא שציוניה
בתעודה אינם משקפים את יכולותיה.
בטקס הסיום ,בשנה שעברה ,התנדבה מבעוד מועד להנחיה ,אך לאחר שלא הצליחה להביא את עצמה ללמוד
את התפקיד ,העבירה את שרביט ההנחיה לילדה אחרת.

הכלה
●

מדוע רצית מלכתחילה להשתתף בטקס הסיום כמנחה?

●

איך הגיבו החברים/חברות שלך לידיעה שאת עומדת להנחות?

●

איך הגיבו ההורים שלך לידיעה שאת עומדת להנחות?

●

איך דמיינת את עצמך כמנחה?

●

איך רצית שזה יהיה?

●

מה הרגשת ביחס לעובדה שאת אכן עומדת להנחות?

●

מה קרה בהמשך?

●

האם ניסית ללמוד את התפקיד ,או שבכלל לא הגעת למצב הזה?

●

איך הרגשת כאשר הבנת שאת לא מצליחה ללמוד את התפקיד?

●

מה הביא אותך לוותר על הניסיונות באופן סופי ,ולהעביר את התפקיד לילדה אחרת?

●

כיצד הרגשת כשבישרת את הבשורה לילדה ולמורה?

●

כיצד הן הגיבו?

●

מה הרגשת לאחר מכן?

●

איך הגיבו ההורים והחברים לבשורה?

●

היה קשה לך לספר להם?

●

איך את מרגישה היום כשאת נזכרת במקרה?

●

במבט לאחור ,האם את יכולה להסביר מדוע לא הצלחת למוד את התפקיד?

●

האם ישנן זירות נוספות בחייך ,בהן את ממוקדת לשאיפה  /מטרה /רצון מסויים שלך ,ולא מצליחה להוציאם
לפועל?

●

זה מפריע לך?

●

מדוע?
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הובלה
הצעה לפעולה :לשחק עמה משחק המצריך בניית אסטרטגיה ומימושה תוך כדי משחק )רמיקוב ,שח מט ,דמקה
וכו(....
●

כיצד הרגשת במהלך המשחק?

●

מה היה לך קל?

●

מה היה לך קשה?

●

מה הייתה מטרת המשחק?

●

האם היה חשוב לך לנצח?

●

האם הייתה לך אסטרטגיה כלשהי לפני שהתחלת לשחק?

●

האם פעלת לאורך כל המשחק ע"פ אסטרטגיה זו ,או שהחלפת אותה באחרת?

●

מה גרם לך במשך כל המשחק להמשיך לשחק ,גם כשנראה היה כאילו ידך לא על העליונה?

●

את יכולה לחשוב על דוגמאות מחייך בהן החלטת שאת רוצה להשיג משהו ,כמו שרצית לנצח במשחק ,ולא
התייאשת ,עד שהשגת את מה שרצית?

●

מה גרם לך אז לא להתייאש ,ולעשות כל מה שצריך כדי להשיג את מבוקשך?

●

האם אז גיבשת לך תוכנית  /אסטרטגיה ,לפני הניסיון להשיג את מבוקשך?

●

האם את חושבת שקיומה של תוכנית הבנויה ע"פ שלבים ,יכולה להועיל בהשגתה של מטרה כלשהי?

●

באיזה אופן?

●

האם לדעתך עצם קיומה של תוכנית כזו יכול להפיג חששות מאי הצלחה – אם הם קיימים?

●

האם לדעתך החלוקה של המשימה לשלבים קצובים ומצומצמים ,יכולה להועיל למימוש שלה?

●

באיזה אופן?

●

אם היינו נפגשות לפני טקס הסיום בשנה שעברה ,ובונות תוכנית המחולקת למשימות קטנות ,כך שבכל יום
היית לומדת בע"פ קטע קצר ,ובהמשך היית מתרגלת את ההנחיה מולי ,ומול חברותייך – האם אז לדעתך
היית מצליחה להשיג את מבוקשך ,ולהנחות את הטקס?

●

מדוע?

●

כעת ,לאחר כל החשיבה שעשינו יחד ,ברצוני לשאול אותך ,כאשר משהו רוצה להשיג מטרה כלשהי בחייו –
גדולה ,או קטנה ,מה חשוב שיעשה?

●

האם די לקבוע מטרה ,בכדי להשיגה ,או שישנם שלבים נוספים שיש ליישם בדרך להשגתה?

●

מהם?
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הפעלה
 .1הצעה לפעולה :קביעת מטרה למימוש ,יחד עם הילדה ,חלוקתה למשימות קטנות ,ומעקב אחר הביצוע –
במסגרת שיחות עם המנחה ,ובמסגרת כתיבת יומן ביצוע ,אשר מתעד את המחשבות והרגשות,אלו המקלים,
ואלו והמקשים על ביצוע המשימה ,ועל הדרכים השונות להתגבר על הקשיים.
 .2הצעה לפעולה :הטלת משימת חונכות ממוקדת על הילדה ,במסגרתה תלווה ותנחה ילד /ילדה משכבת גיל
צעירה יותר ,בדרכו להשגת מטרתו/ה המסיימת.
 .3סיכום משותף עם הילדה כי זירת הלימודים היא זירה ראויה לתרגל מימוש אסטרטגי של השגת מטרות,
וללוותה בשיחות וביומן ביצוע.
 .4להכיר לילדה את המושגים ,מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה ,לדבר על היחסים האפשריים ביניהם ,וכיצד הם
משפיעים על היכולת שלנו לנהל את חיינו כפי שהיינו רוצים.
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טבלת עדויות :חתירה למימוש המטרות
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמידה בעלת
מוטיבציה גבוהה
ויכולות גבוהות להצליח
בלימודים ,אלא שהיא
נעדרת מן השיעורים,
וכשהיא מגיעה ,היא
לא מקשיבה בשיעור,
מדברת עם חברות ,לא
מוכנה להשתתף
בשיעור ,גם כשהמורה
פונה אליה.לא מכינה
שיעורים ,לא לומדת
למבחנים ,ומוציאה
ציונים מאוד נמוכים.

התלמידה נוכחת בכל
השיעורים ,אולם היא
מגיעה באיחור רב,
משתתפת בשיעור ,רק
אם המורה פונה אליה,
אמנם אינה מדברת
יותר עם חברותיה
בזמן השיעור ,אך עדיין
נראית מנותקת מן
הנעשה בשיעור ,אינה
מקשיבה ,עדיין לא
מכינה שיעורים ,ולא
לומדת למבחנים.
ציוניה נמוכים.

התלמידה נוכחת בכל
השיעורים ,אינה
מאחרת ,מקשיבה
בשיעור ,עונה בפירוט
רב ,כאשר המורה
פונה אליה ,ולעיתים
אף מצביעה
ומשתתפת ביוזמתה,
תוך הבעת עניין
ויצירתיות רבה.היא
מכינה שיעורים
לעיתים ,ולומדת
למבחנים,יום לפני
המבחן .בציוניה חל
שיפור.

התלמידה נוכחת בכל
השיעורים ,מקדימה
להגיע לבית
הספר,הציעה למורה
לעבור לשבת באופן
קבוע ליד תלמידה
חלשה ממנה ,בכדי
שתוכל לעזור לה ,היא
מכינה שיעורים באופן
קבוע ,משתתפת תדיר
בשיעור ,לומדת
למבחנים ארבעה ימים
מראש ,ע"פ תוכנית
למידה שהיא בונה,
ציוניה טובים .בקשה
מן המורה והמנחה
משוב על אודות
הדברים שעליה לשפר.

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

התלמידה נוכחת בכל
השיעורים ,מקדימה
להגיע לבית
הספר,הציעה למורה
לארגן קבוצת למידה
לאחר שעות הלימודים,
הציעה לחנוך ילד
משכבה צעירה ממנה,
היא מכינה שיעורים
באופן קבוע ,ולעיתים
אף מתקדמת מיוזמתה,
ובאופן עצמאי בחוברת
הלימוד .משתתפת
תדיר בשיעור ,לומדת
למבחנים ארבעה ימים
מראש ,ע"פ תוכנית
למידה שהיא בונה,
ציוניה מצוינים .מבררת
עם המורים והמנחה,
באילו מסגרות תוכל
להתקדם יותר ,המנחה
קישר אותה עם פרויקט
נוער באונ' ת"א.
זירה חברתית-אישית

התלמיד ,בן העדה
האתיופית ,לומד
בכיתה תורנית בה כל
הילדים פראנג'ים.
הילד מצהיר בפני
המנחה המחנכת
והיועצת כי מאוד רוצה
להשתלב בכיתה
מבחינה חברתית ,אך
אינו עושה דבר כדי
לקדם עצמו לכוון:
אינו יוצא לפעילות
חברתית כיתתית או
לטיולים ,אינו נענה
להזמנות למסיבות
כיתה ,יושב בשולחן
לבדו ומסרב להצעת
המחנכת לעבור לשבת
ליד אחד הילדים.
בהפסקות מעדיף
להתלוות לחבריו בני
העדה מכיתות אחרות.
אינו משתתף
בשיעורים,כי חושש
מתגובת חבריו לכיתה.

התלמיד הסכים לעבור
לשבת ליד חבר
לכיתה ,והוא משתתף
בפעילויות החובה
החברתיות ,אולם עדיין
אינו מתערה בנעשה,
ואינו משוחח עם חבריו
לכיתה.

התלמיד משתתף
בפעילויות החברתיות
– רשות וחובה גם
יחד.הוא התחבר עם
הילד לידו יושב ,ונפגש
עמו בשעות אחה"צ.
מוכן להשתתף בשיעור
כשהמורה פונה אליו,
ולעיתים אף יוזם
השתתפות.

התלמיד מוכר ומקובל
בקרב ילדי הכיתה.הוא
מארגן משחקי כדורגל
בהפסקות ,הכוללים
טורנירים משותפים בין
בני כיתתו וילדי כיתות
אחרות.הוא משתתף
תדיר בשיעור ,ומעיד כי
הוא חש חלק
אינטגראלי מן הכיתה.

התלמיד פיתח יכולות
הנהגה ,בני כיתתו
מבקשים את
קרבתו.הוא יוזם
פעילויות התנדבותיות
במתנ"ס ,בהם
משתתפים בהתלהבות
חבריו לכיתה ,וחבריו
מן הכיתות האחרות.
לאחרונה יזם שיחה
עם מנהל בית הספר,
בה ביקש להיות חלק
מצוות חשיבה בית
ספרי ,הפועל לשילוב
התלמידים יוצאי העדה
האתיופית בבית
הספר.
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2ג 3.תכנון ותיעדוף
הגדרה
המידה שבה מסוגל הילד לתכנן ולתעדף מימוש של מספר משימות מקבילות.
תכנון מאפשר פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמנים ,ותיעדוף הנו יכולת לערוך סדר עדיפויות.

מקרה מדגים
תלמידה מעדיפה ללכת לסרט עם החברות בערב לפני בחינה ,ולמחרת ,בזמן הבחינה התלמידה עייפה ואינה
מרוכזת.
)השיחה נערכת מספר ימים לאחר הבחינה(

הכלה
●

מה שלומך? איך המבחנים?

●

איך הייתה לך הבחינה האחרונה?

●

איך למדת לבחינה? )לומדת עם חברות ,לבד(

●

כמה זמן למדת לבחינה?

●

איך תכננת את השבוע לפני הבחינה?

●

איך הכנת את עצמך בערב ,לפני הבחינה?

●

מה גרם לך ללכת לסרט בערב לפני הבחינה ,במקום לישון מוקדם ,או להכין יותר טוב את עצמך לפני
הבחינה?

●

איך הרגשת כאשר ניגשת למבחן ולא יכולת להתרכז יותר?

●

אילו לא היית הולכת לסרט איך היית מכינה את עצמך לבחינה?

הובלה
●

מה היו ההפסדים והרווחים במידה והיית נשארת בבית ולא הולכת לסרט? ולהפך...

●

הצעה לפעולה :המנחה מעלה דילמה לפני התלמיד :לדוגמא התלמיד הוזמן למיונים של סמינר זהות )שרצה
מאוד להשתתף בסמינר( ביום א' ,בשעה  4אחר הצהריים ,ומצד שני בדיוק באותו יום ואתה שעה ,מוקרנת
בטלוויזיה סדרה האהובה עליו ,במה עליו לבחור?

●

מדוע?

●

אלו שיקולים עליו להפעיל לפני שהוא מחליט?

●

מה היו ההפסדים והרווחים כאשר הוא ילך למיונים ולא יצפה בתוכנית? ולהפך...
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הפעלה
העלאת מקרה אפשרי :בזמן החופשה שלך יש לך בגרות באזרחות במסגרת תוכנית קיץ ובמקביל מצאת עבודה
●

בואי ניקח דף ועט ונרשום את כל השיקולים שתעלי לפני קבלת ההחלטה.

●

מה החלטת ואיזה שיקולים גרמו לך להחלטה זו?

●

מהם השלבים לקבלת ההחלטה במידה ותתקלי בדילמה זו?

טבלת עדויות :תכנון ותיעדוף
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

התלמיד מופנם ,אינו
מעוניין לשמוע על מגוון
הפעילויות החברתיות,
אינו מגיע אליהן,
ומעדיף להישאר בבית
ולשחק במחשב.

התלמיד מביע רצון
להשתתף בפעילויות
חברתיות ,אך מגיע
לפעילויות חברתיות
רק לעתים רחוקות,
כאשר אין לו תעסוקה
אחרת.

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד מגיע
לפעילויות חברתיות
לפי תוכנית חברתית
שהמורה או המנחה
המליצו בפניו עליהן,
והתאימו לו בהסכמתו.
הוא מעוניין ופתוח
לשמוע על אודות סוגי
הפעילויות השונות,
ומתעניין ומה מתאים
לו ומדוע.
זירה לימודית

התלמיד מתכנן את
זמנו הפנוי תוך הפגנת
יכולת להעדיף
להשתתף בפעילויות
המקדמות אותו ,על
פני פעילויות שאינן
תורמות לו..

התלמיד אינו מגיע
לבית הספר וכן למרכז
הלמידה ,ומעדיף
לעבוד בשוק או
להסתובב במסדרונות
בית הספר .בשיחה
טוען כי אינו מבין לשם
מה עליו ללמוד.

התלמיד מגיע לבית
הספר לעתים רחוקות
ונכנס לשיעורים לפי
נוחיותו .הוא אינו מכין
שיעורים ומעדיף
לצפות בתוכניות
טלוויזיה.

התלמיד מגיע לבית
הספר וכן למרכז
הלמידה וממלא אחר
הוראות המורה או
המנחה ומסמן סדרי
עדיפויות לאחר
שהמורה או המנחה
הפנו את תשומת ליבו
לחשיבותם
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התלמיד מסמן לעצמו
מטרות ,ע"פ סדר
עדיפויות ,ועומד
ביעדים להשגתן
בעקביות ובהתמדה.
כמו כן עוזר לחבריו
לתכנן ולתעדף את
תוכניותיהם שלהם.

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד מתכנן תוכנית
שבועית להתקדמות
אישית ,תוך מתן
תשומת לב מיוחדת
לחשיבות קיומו של
סדר עדיפויות בחייו.
הוא מגיע למרכז
הלמידה ולשיעורים
פרטים המקדמים אותו
לקראת מבחני הבגרות

התלמיד יוזם פתיחת
קבוצות למידה וקיום
של ושיעורים פרטים,
הוא מפגין יכולות
תיעדוף כה גבוהות ,עד
כי הצעתו לחנוך נערים
צעירים בתחום זה,
התקבלה בזרועות
פתוחות בבית ספרו.
הוא מבלה שעות רבות
בלימודים
והישגיו הלימודיים
השתפרו לאין ערוך.
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2ד

| פרואקטיביות

הגדרה
נטייתו של אדם לפעול גם במצבי עמימות או כשההצלחה אינה מובטחת

פרואקטיביות היא נטייה לפעולה .אנשים פרואקטיביים נוטים לפעולה בכל מצב ,גם כאשר אין הם בטוחים
בהצלחתם ,וגם כשתכלית הפעולה אינה ברורה להם לגמרי.
כאשר יש צורך לפתור מצב מסוים ,אנשים פרואקטיביים נוקטים עמדה פעילה ,בשונה מעמדה סבילה והאשמת
אחרים.

מדוע לקדם פרואקטיביות בקרב ילדים?
ילדים בעלי פרואקטיביות גבוהה יינטו להיות פחות משותקים אל מול אתגרים ,ברירת המחדל שלהם תהיה
פעולה אקטיבית ולא המתנה פסיבית ,נטייתם לפעולה תרחיב את רפרטואר היכולות שלהם ,כמו גם את יכולתם
להתמודד עם קשיים וכישלונות וללמוד מהם.

עדויות לקיומה של פרואקטיביות
•

חיפוש ובקשת עזרה

•

נטילת יוזמה

•

שאילת שאלות

•

נכונות להסתכן באי הצלחה

מירקודים
 .1ניצול משאבים מקדמים :המידה שבה הילד מנצל את מה שסביבתו יכולה להציע לו שיעורי עזר ,מנחה הנוער,
חברים.
 .2יחס לפעילויות רשות :המידה שבה הילד משתתף בסדנאות ,סיורים ,פעולות התנדבות וכו'.
 .3אקטיביות מול אתגרים :האופן בו הילד מגיב לאתגר )משימה שיש בה קושי( – מסתער על המשימה או נתפס
לשיתוק.
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2ד 1.ניצול משאבים מקדמיים
הגדרה
המידה שבה הילד מנצל את מה שסביבתו יכולה להציע לו :שיעורי עזר ,מנחה הנוער ,חברים ,וכו...

מקרה מדגים
ילדה אינה יודעת ,או אינה נוהגת לבקש עזרה בתחומים האישיים /חברתיים ,כמו גם בתחום הלימודי.

הכלה
●

ספרי לי מה הדברים שאת טובה בהם? במה את חזקה?

●

ספרי לי בבקשה ,מהם הדברים שבהם קשה לך יותר?

●

איך את מרגישה עם הדברים בהם את טובה?

●

איך את מרגישה עם הדברים שקשה לך בהם?

●

מדוע?

●

במי או במה את נעזרת ,בכדי להיות טובה בדבר מסוים?

●

במה או במי את נעזרת בכדי להתקדם בדברים שקשה לך בהם?

●

מה את עושה בד"כ כשאת נתקלת בקשיים?

הובלה
הצעת לפעולה :לספר סיפור /משל על אודות ילד אחר ,ולשאול בסוף הסיפור" :מה היית מציעה לו לעשות? האם
מישהו או משהו יכול לעזור לו?"
דוגמא לסיפור :ילד יצא לטייל ביער )או לאיזו משימה חשובה שהוטלה עליו ,(...כשלפתע נתקל בנחל החוסם את
דרכו .היה עליו לעבור את הנחל כדי להגיע ליעדו .לא היה ברשותו כלי שייט והוא לא ידע לשחות...
דוגמאות נוספות לשאלות:
●

האם יש כמה דרכים להגיע אל המטרה?

●

מה היית מציעה לו לבדוק/לברר לפני שהוא מגיע לפיתרון?

●

מה הכלים או המשאבים שעומדים או שלא עומדים לרשותו?

בסוף התהליך ,יש לערוך הקבלה לחייה שלה:
●

מה המטרות/היעדים שלך?

●

מה המשאבים שעומדים לרשותך היום בחייך?

●

כיצד את יכולה לנצל את המשאבים העומדים לרשותך בצורה הטובה ביותר?
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הפעלה
 .1הצעה לפעולה :להפנות את התלמידה אל מורה בבית הספר ,במקצוע שבו היא מתקשה .על התלמידה ליזום
שיחה עם המורה ,ליידע אותה שהיא חלק ממרכז הלמידה/הפרויקט ולבקש את תמיכתה.
 .2הצעה לפעולה :להנחות את התלמידה ליזום שיחה עם המורה ,לברר ביחד את נקודות החוזק והחולשה שלה
במקצוע מסוים ולחשוב על דרכים בהן יכול המורה לעזור.
 .3הצעה לפעולה :להנחות את התלמידה ליזום רישום ללימודים במרכז הלמידה ) לברר מהן הקבוצות
המתאימות לה ,ולשוחח עם המורה( ולהגיע אליהן בקביעות.

טבלת עדויות:ניצול משאבים מקדמים
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

חברתי

חברתי

חברתי

חברתי

חברתי

תלמיד מתבודד .מגלה
קושי בתקשורת
בינאישית .מסרב לקבל
עזרה מחברים ומבעלי
תפקיד.

התלמיד מביע רצון
להשתנות ולהיפתח
חברתית.
הוא מגיע לפעילויות
אך רק בליווי תלמיד
אחר.הוא נוכח
במפגשים ,אך לא
משתתף.

התלמיד מגיע
לפעילויות חברתיות
עם חברים או לבד.
משתף פעולה ,ויוזם
מדי פעם מפגשים
בביתו.

התלמיד פונה לאנשי
צוות בבית הספר
ומבקש קיום של
פעילויות חברתיות
והעשרה נוספים .הוא
אף מציע את עזרתו
בהכנה וארגון.

התלמיד יוזם פעילויות
חברתיות,מקדם
פעילות חברתית
והתנדבותית במתנ"ס
השכונתי .פעיל דוחף
ומארגן עבור בני כיתתו
הפעלות הממומנות ע"י
גורמים
חיצוניים)תורמים,
עירייה ,וכו(...

לימודי

לימודי

לימודי

לימודי

לימודי

התלמיד לא מגיע לבית
הספר/למרכז הלמידה
באופן סדיר.מתחצף
ומתייחס באדישות
למסגרת ולמשימות,
למרות שהמסגרת
מרעיפה עליו
הזדמנויות
להשתלבות.

התלמיד מגיע לבית
הספר/למרכז הלמידה,
אך ללא ציוד בסיסי.
אינו מוכן ללמוד על
חשבון זמנו הפנוי.

התלמיד מגיע
לשיעורים .מביא ציוד
כנדרש .כאשר נקבע
שיעור נוסף ,הוא מגיע
ומשתף פעולה.לעיתים
אף מנסה לברר מתי
יוכל להשתלב בקבוצות
לימוד נוספות ,ולקבל
תגבור לימודי
במקצועות מסוימים,
אשר גם בהם עליו
להתחזק.

התלמיד מקדם עצמו
ע"י פנייה לאנשי הצוות
בבית הספר ובמרכז
הלמידה ..הוא אוסף
תלמידים עמיתים,
בכדי שיפתחו קבוצות
למידה נוספות.

התלמיד יוזם ,בנוסף
על קבוצות הלמידה,
גם פתיחת קבוצות של
"לימוד עמיתים " בהם
מלמדים תלמידים
חזקים את חבריהם
החלשים במקצוע
מסוים ..בתוכנית
שאותה יזם ,מתקיים
ניצול כישרונותיו של כל
תלמיד ותלמיד ,לטובת
כלל השכבה.
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2ד 2.יחס לפעילויות רשות
הגדרה
המידה שבה הילד משתתף בסדנאות ,סיורים ,פעולות התנדבות וכו'.

מקרה מדגים
תלמידה המשתתפת בחוג מטעם האוניברסיטה,אשר הוגדר ע"י הצוות כרשות .למרות שחשיבותו הובהרה,
התלמידה לא הגיע לרוב המפגשים וכאשר נכחה ,נהגה הפריע.

הכלה
●

איך הולך עם החוג מטעם האוניברסיטה?

●

מה אתם עושים שם?

●

האם זה מעניין אותך?

●

האם את חושבת שזה חשוב?

●

האם זה מסתדר לך עם שאר המשימות שלך?

●

באיזה תדירות הגעת למפגשים ולמה?

הובלה
●

האם לעובדה שזה רשות יש השפעה על החלטה שלך?

●

אם כן איך זה משפיע?

●

האם יש פעילויות רשות שאת כן משתתפת בהן באופן עקבי?

●

אם כן מה הם ולמה?

●

מה לדעתך המטרה של פעילויות רשות? מדוע הן מוגדרות כרשות?

●

לדעתך למי מיועדות פעילויות רשות? מדוע?

הפעלה
הצעה לפעולה :לספר על מקרה הדן בפעילות רשות חשובה שניתנה לתלמיד כלשהו ,ושהתגמול האישי עליה
ברור ולטווח הקרוב .אח"כ לשאול את השאלות:
●

מה המטרה של פעילות זו? למי היא מיועדת?

●

מה לדעתך מרוויח תלמיד המשתתף בפעילות מעין זו?

●

מה הוא מפסיד ,אם בכלל?

●

איך את היית מתייחסת לפעילות זו?
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●

מדוע?

●

מה תרווחי במידה ותשתתפי בפעילות זו? ולהפך?

●

מה הם הגורמים המונעים ממך להשתתף בפעילות מסוג זה?

●

כיצד את תעקפי את הגורמים הנ"ל על מנת להשתתף לפעילות זו?

●

מהם השיקולים שתשקלי במידה ויציעו לך /תינתן לך הזדמנות להשתתף בפעילות רשות מסוג זה?

טבלת עדויות :יחס לפעילויות רשות
1

2

3

4

5

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

התלמיד נוכח ברוב
פעילויות הרשות ,ואף
פונה בבקשה לקיום
פעילויות רשות
נוספות.

התלמיד יוזם פעילויות
רשות ,ואף סוחף
אחריו את חבריו.הוא
פעיל ,דוחף ומארגן,
הוא נוטל על עצמו
אחריות ללא
היסוס,ועומד בה.

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד מגיע לבית
הספר/למרכז הלמידה,
רק לאחר שקוימו עמו
שיחות הוא מגיע ללא
ציוד בסיסי ,ואינו
משתף פעולה.

התלמיד מגיע
לשיעורים .כאשר נקבע
שיעור נוסף ,הוא מגיע
ומשתף פעולה.

התלמיד נוכח בכל
שיעורי הרשות .כאשר
מאתר צורך ,מבקש
שיעורים נוספים ע"י
פנייה לאנשי צוות.

התלמיד יוזם הקמה
של קבוצות למידה
וקיום שיעורים נוספים,
לו ולחבריו ,בכל
התחומים בהם הוא
מזהה כי יש צורך
בתגבור .הוא נוטל
אחריות על ארגון
השיעורים,
הודעות,תיאומים וכו'.

התלמיד נוכח לעיתים
רחוקות בפעילויות
רשות ,וכשהוא נמצא,
בדרך כלל מתלונן
ומפריע.

זירה לימודית
כאשר שיעור מוגדר
"רשות" ,התלמיד לא
מופיע לבית הספר/
למרכז הלמידה .
בפעמים המעטות
שהיה נוכח ,הוא
התחצף או התייחס
באדישות למסגרת
ולמשימות.

התלמיד נוכח רק
לאחר שנערכו לו
שיחות מוטיבציה.
כשנוכח ,אינו משתף
פעולה.

התלמיד מגיע
לפעילויות רשות,
ומשתף בהם פעולה,
אך הוא מגיע רק אם
חברו הקרוב מלווה
אותו.
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2ד 3.אקטיביות מול אתגרים
הגדרה
האופן שבו הילד מגיב לאתגר )משימה שיש בה קושי( – מסתער על המשימה או נתפס לשיתוק.

מקרה מדגים
הילד ,תלמיד בכיתה יא' ,נמצא בתהליך האימון מזה כחודש ,מעדויות המורים הוא תלמיד בעל יכולת טובה,
משתתף בשיעור ועונה לעניין ,אלא שבמבחנים מוציא ציונים נמוכים ,ובדרך כלל אינו מכין שיעורי בית.
במסגרת פגישות הליווי סיפר הילד ,כי התחביב האהוב עליו הוא כדורסל .לפני שבוע ניגש למאמן נבחרת
הכדורסל היוקרתית ,וביקש ממנו להתקבל לנבחרת.
בתגובה לבקשתו ,המאמן אמר כי כשבועיים מאותו יום יתקיים המשחק הראשון למה עונה של הנבחרת,
בהזדמנות זו ישתף אותו במשחק כשחקן פעיל ויבחן את יכולותיו .עוד הוסיף המאמן ,כי הוא מצפה ממנו לקלוע
לא פחות מ  10נקודות.
התלמיד מספר כי חשב להתאמן ולהכין את עצמו למשחק ,אבל הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי כך .והוא
בטוח כי יכשל.

הכלה
●

מה גרם לך להחליט כי אתה רוצה להתקבל לנבחרת?

●

מה הרגשת לפני שפנית למאמן?

●

מה קיווית שהמאמן יאמר לך?

●

האם תקוותך זו התממשה?

●

מה הרגשת בזמן השיחה עם המאמן?

●

מה חשבת בזמן השיחה עם המאמן?

●

מה החלטת לעשות לאחר השיחה עמו?

●

האם בנית לעצמך תוכנית אימונים לקראת המשחק ,או שחשבת להתאמן כרעיון כללי?

●

מה קרה בשבוע האחרון?"

●

האם הגעת למגרש ,ופשוט לא הצלחת להתאמן ,או שרעיון האימונים נשאר בגדר רעיון או תוכנית שצריך
לממש ,ונשארת בבית?

●

מה אתה מרגיש היום ,שבוע לאחר השיחה עם המאמן?

●

האם אתה עדיין רוצה להתקבל לנבחרת?

●

מה אתה מדמיין שיקרה לאחר שתתקבל לנבחרת?
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הובלה
●

האם יש עוד תחומים בחיים שלך ,בהם יש לך איזה שהוא אתגר או מטרה ,שאינם מגעים ליידי מימוש?

●

ספר על כך.

●

האם חשוב לממש אתגרים שהצבנו לעצמנו?

●

מדוע?

●

האם לדעתך ,די בהצבת אתגרים כד להצליח לממשם ,או שיש עוד כמה שלבים בדרך למימוש?

●

מהם?

●

כשאתה חושב על כל המקרים עליהם סיפרת ,האם לדעתך יש גורם משותף המחבר בינהם?

●

מהו?

●

מה לדעתך עליך לעשות בכדי שהאתגרים שאתה מציב לעצמך ימומשו?

●

ממה חשוב להמנע?

●

האם בניית תוכנית פעולה מפורטת יכולה להפיג חששות בדרך למימוש האתגרים?

●

באיזה אופן?

הפעלה
 .1בניית תוכנית אימונים לשבוע הקרוב ,ותיעוד של המחשבות והרגשות העולים בתלמיד ,במשך תהליך האימון.
 .2הטלת משימה :התלמיד יחשוב על אתגר חדש אותו היה מעוניין לממש ,ויכתוב תוכנית פעולה מפורטת באופן
עצמאי,המנחה יעקוב אחר שלבי הביצוע ,וייתן משוב לתלמיד.
 .3הטלת משימה :לבקש מן התלמיד לחשוב על דוגמא לאתגר בחייו מולו הוא כן אקטיבי ,ולבקש ממנו במשך
שבוע ,להפסיק כל פעולה אקטיבית ביחס לאתגר זה.
לאחר כשבוע של פסיביות ,לערוך עם התלמיד דיון על מה שקרה במהלך השבוע בכל הנוגע למימוש האתגר,
כיצד הרגיש במצב של פסיביות כזו ,ואילו תובנות חדשות קנה במהלך הניסוי הזה?
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טבלת עדויות :אקטיביות מול אתגרים
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמידה בכיתה יא
מעוניינת להתקבל
לעתודה ,אולם אינה עושה
דבר לשם כך ,אינה מנסה
לשפר את הישגיה
בלימודים ,נעדרת מן
השיעורים ,ויום לפני
הזימון לצו הראשון שוקלת
לא להופיע.

התלמידה הופיעה לצו
הראשון ,מגיעה
לשיעורים,עדיין אינה
פועלת לשיפור ציוניה

התלמידה מגיעה בזמן
לכל השיעורים,
משתתפת ומכינה
שיעורים ,מתכוננת
למבחנים ,ובציוניה נראה
שיפור.

התלמידה
השתפרה בלימודים
והגיעה לרמה של
מצוינות ,היא
מתכתבת תדיר עם
צה"ל בנוגע
לעתודה ,ומתייעצת
עם המחנכת
והמנחה ,באשר
לדרכים נוספות בהן
כדאי לה ללכת,
בכדי לשפר את
סיכוייה להתקבל
לעתודה.

התלמידה משתתפת
בפרויקט מצוינות
באוניברסיטת ת"א,
ויוזמת פרויקט
"תלמידים למען
תלמידים" במסגרתו
ילוו בשנה
הבאה,תלמידי כיתות
י"ב ,את תלמידי
כיתות י"א
בהתלבטויות,
ובאפשרויות השונות
העומדות בפניהם,
בשירות הצבאי
העתידי.

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

זירה חברתית

התלמידה
משתתפת בכל
הפעילויות
החברתיות ,נראית
מתחברת עם ילדים
מכיתות אחרות.

התלמידה יוזמת
פעילויות העשרה
חברתיות בתוך בית
הספר ,היא מארגנת
מסיבות לכל השכבה,
מאוד מקובלת
ומוכרת ע"י כל
התלמידים בשכבה.

התלמידה ,בכיתה י"א,
הגיעה לבית הספר השנה,
מספרת כי היא רוצה
להיטמע בחברה ,אולם
אינה מגיעה באופן קבוע
לבית הספר ,בהפסקות,
מתבודדת ולא משתתפת
בפעילויות חברתיות
אחה"צ.

התלמידה התחברה עם
התלמידה מגיעה
בקביעות לבית הספר ,קבוצת תלמידים בני
כיתתה ,היא מבלה
אולם עדיין לא
בחברתם את ההפסקות,
מתקרבת לילדים
בשכבה ,הן בהפסקות ,יוזמת עם חלק מהם
והן בפעילויות אחה"צ .מפגשים אחה"צ ,ונענית
להזמנה לפעילויות
חברתיות.
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2ה

| מיקוד שליטה פנימי

הגדרה
אדם בעל מיקוד שליטה פנימי רואה את עצמו כמשפיע באופן משמעותי על המציאות.
אדם בעל מיקוד שליטה פנימי ,מעריך שלפעולותיו ישנה השפעה על חייו ועל סביבתו .לעומתו ,אדם בעל מיקוד
שליטה חיצוני ,תופס עצמו כבעל השפעה מוגבלת ,אם בכלל ,מול כוחות חיצוניים ערטילאיים )מזל( ,או
קונקרטיים )סביבה(.
מושגים רלוונטיים למרקר זה הם מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה.
במעגל ההשפעה של אדם מסוים מצויים כל העניינים שהוא חש שביכולתו להשפיע עליהם .במעגל הדאגה
מצויים העניינים שהוא מודאג לגביהם ,אך לא תופס את עצמו כבעל השפעה עליהם .ככל שמעגל ההשפעה גדול
יותר ,כך מעגל הדאגה קטן יותר ,וכך מיקוד השליטה פנימי יותר.

מדוע להעצים מיקוד שליטה פנימי אצל ילדים?
מפני שככל שמיקוד השליטה יהיה פנימי יותר ,כך תעלה רמת המסוגלות של הילד ,יתעצם הסיכוי שהילד אכן
ינסה לפעול ,ולא יוותר מלכתחילה ,אי אז ,יעלה הסיכוי שהילד אכן ישפיע על סביבתו.

עדויות לקיום נטייה למיקוד שליטה פנימי
●

הצלחתי במבחן מפני שהתכוננתי כמו שצריך.

●

אני בטוח שאם אשקיע מספיק זמן ומאמץ ,אצליח.

●

אין לי תירוצים .הכישלון הוא שלי וכך גם ההצלחה.

מירקודים
 .1ייחוס הצלחות אישי :המידה שבה הילד מייחס את הצלחותיו לעצמו.
 .2ייחוס כישלונות אישי :המידה שבה הילד מייחס את כישלונותיו לעצמו.
 .3ייחוס הצלחות וכישלונות גלובלי :האופן בו תופס הילד את הקשר בין פעולה ותוצאותיה בעולם .האם הוא
רואה קשר בין מעשים של אנשים לבין הצלחותיהם או כישלונותיהם.
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2ה 1.ייחוס הצלחות אישי
הגדרה
המידה שבה הילד מייחס את הצלחותיו לעצמו.

מקרה מדגים
ילד נוטה לבטל את ההצלחות שלו ,ולייחס אותן לאחרים.

הכלה
●

איזה מקצוע אתה הכי אוהב?

●

יש משהו שאתה מרגיש שאתה טוב בו? מהו?

●

איזה מקצוע אתה פחות אוהב?

●

מדוע?

●

הבא דוגמא של מקרה בו הייתה לך התנסות חיובית ,במקצוע שאתה אוהב ,או בכל דבר אחר.

●

איך הרגשת בסיטואציה?

●

מה חשבת /אמרת לעצמך באותו רגע?

הובלה
●

תן לי דוגמאות לדברים אחרים שבהם אתה טוב.

●

מה עוזר לך להצליח בדבר מסוים?

●

אם היית המורה/אחד החברים/זבוב על הקיר – איך היית מתאר את עצמך ובמה אתה טוב? )מתאים לילד,
שקשה לו להגיד דברים טובים על עצמו(.

●

מה הקשר בין הדברים שאתה אוהב ,לבין הדברים שאתה מצליח בהם /שהולכים לך טוב?

●

באיזה אופן אתה פועל כשאתה אוהב משהו? איך זה משנה את ההתנהגות שלך ביחס לאותו תחום?

●

בוא נשוב לרגע ,לדוגמא שהבאת קודם העוסקת בהתנסות החיובית שהייתה לך :כעת תאמר לי ,לאחר כל
החשיבה שעשינו יחד ,מה לדעתך בסיטואציה הזו היה תלוי בך? מה הושפע מההתנהגות שלך?

הפעלה
 .1הצעה לפעולה :סרט ולאחריו עיבוד ,שמטרתו להקיש מן המקרה של מישהו אחר ,אל החוויה האישית של
הילד בה הוא מתקשה לייחס הצלחותיו לעצמו.
 .2הצעה לפעולה :כדאי לזהות כישרון  /איכות מיוחד של התלמיד ,ולתת לו משימה בהתאם לכך ,בתוך מרכז
הלמידה .למשל :הכנת פלקט /איסוף אישורים /בדיקת נוכחות" /זרקור" לפני הסדנה.
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 .3חשוב מאוד לבצע עיבוד בסופה של המשימה היזומה :לפרגן על ההצלחה ,לשים דגש על הפעולות שהתלמיד
עשה בדרך ולשקף אותן.
 .4הצעה לפעולה :עד הפגישה הבאה שלנו ,עליך לרשום שלושה דברים טובים/חיוביים ,אשר קרו לך בזמן הזה,
ונתנו לך הרגשה טובה .כמו כן עליך לרשום מה אתה עשית בשביל זה? כיצד אתה השפעת קיומם?.

טבלת עדויות :ייחוס הצלחות אישי
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

תלמיד כיתה י' ,מאמין
כי אינו יכול להתקבל
במהלך חייו לתפקיד
יוקרתי ,בשל
נורמות\סטיגמות
חברתיות ,ולמרות
שהוא מקובל ואהוד על
חבריו ,מפגין התנהגות
פסיבית במפגשים
חברתיים.

התלמיד חושב כי חלק
מההישגים החברתיים
הטובים שלו ,והיותו
מקובל בחברה ,הנם
בזכותו ,וחלק אחר הוא
מקרי.

לאחר שהתלמיד נעזר
בתיווך המנחה ,הוא
נוטה במקרים רבים
יותר ויותר ,לייחס את
האחריות להצלחותיו
לעצמו.

התלמיד יוזם ללא
היסוס פעילויות
חברתיות ,בשעות
אחה"צ ,הוא נהנה מן
הפידבקים הרבים
המורעפים עליו מצד
חבריו ,ומבין כי יש
קשר ישיר בין מאמציו
להצלחותיו.

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד אשר הבין כי
הצלחותיו שייכות לו,
חדור מוטיבציה,
ומעלה רעיונות
יצירתיים באשר
לאירועים חברתיים
שכבתיים .לאחר
שנבחר למועצת
התלמידים ,התחיל
לקדם בבית הספר
תוכנית מצוינות בתחום
הספורט ,המדגישה
את הקשר ההדוק
המתקיים בין רמת
המאמץ המושקע
בפעולה מסיימת,
למידת ההצלחה.
זירה לימודית

לאחר שיחות עם
המנחה ,התלמיד שינה
במעט את תפיסתו":
במקצוע מתמטיקה אני
יחסית בסדר בזכות
השקעה מסוימת שלי,
אך באנגלית לדוגמא
קיבלתי  80סתם
במקרה "

לאחר שיחות עם
מורה,ומנחה התלמיד
מאמין כי יש לו קשר
למרבית הצלחותיו,
הוא מפגין אקטיביות
ומעורבות בשיעורים,
והישגיו הלימודיים
במגמת שיפור.

התלמיד נהנה
מהצלחותיו בלימודים,
הוא מספר כי שם לו
למטרה להתקבל
לעתודה במסלול
למצוינות ,וכעת ,כאשר
הוא מבין כי הצלחותיו
תלויות רק בו ,הוא
מתאמץ יותר ומאמין כי
ישיג כל מטרה שיציב
לעצמו.

התלמיד קוצר הצלחות
בלימודים ,והוא חדור
מוטיבציה לעזור
לחבריו .הוא מספר על
שיחות שהוא מקיים
איתם ,במהלכן חשוב
לו להדגיש ,כי לכל
אדם יש יכולת להשפיע
על גורלו ,בכל תחום,
ובטח שבלימודים
ובחיים המקצועיים ,וכי
חלק בלתי נפרד מן
היכולת להצליח ,היא
היכולת ללמוד ליהנות
מן הידיעה כי ההצלחה
היא שלך ובזכות
המאמצים שאתה
משקיע.

תלמיד כיתה י"א
מאמין כי הישגיו
הגבוהים במקצועות
מסוימים הנו מקרי
ואינו תוצר ההשקעה
שלו .כתוצאה מכך
מפגין פסיביות ,נעדר
משיעורים ,והישגיו
הלימודיים נמוכים
מאוד.
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2ה 2.ייחוס כישלונות אישי
הגדרה
המידה שבה הילד מייחס את כישלונותיו לעצמו.

מקרה מדגים
ילד נוטה להיכשל במבחנים ,וכתוצאה מכך להתנהג באופן הגורר השעייתו משיעורים.

הכלה
●

איזה מקצוע אתה הכי אוהב?

●

איזה מקצוע אתה פחות אוהב?

●

מדוע?

●

חשוב על אחד מן המקרים בהם הייתה לך התנסות שלילית עם המורה באותו מקצוע:

●

איך הרגשת בסיטואציה?

●

מה חשבת  /אמרת לעצמך ,כשהיא הוציאה אותך מן השיעור?

●

מה חשבת  /אמרת לעצמך ,כשנכשלת במבחן?

הובלה
●

מדוע המורה הוציאה אותך מן השיעור?

●

אם היה יושב זבוב על הקיר ,כיצד הוא היה מתאר את המקרה?

●

כיצד הייתה המורה מתארת את המקרה?

●

הצעה לפעולה :עריכת משחק תפקידים ,בו הילד בתפקיד המורה ,והמנחה בתפקיד הילד.

●

אם הייתה לך האפשרות לחזור אחורה בזמן ,האם היית עושה  /אומר דברים אחרת?

●

כיצד לדעתך המורה הייתה מגיבה לו היית פועל ככה?

●

כעת ,לאחר כל החשיבה שעשינו יחד ,נסה לחשוב ולומר ,מה בסיטואציה היה תלוי בך ,ומה לא היה תלוי
בך?
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הפעלה
 .1הצעה לפעולה :הצגת התרחשות עתידית אפשרית ,הדומה באפייה למקרה הנדון ,כאשר בסיומה מבקש
המנחה מן הילד לספר כיצד ינהג ,מה הוא רוצה שיקרה ,מה יאמר ,מה יעשה  /לא יעשה?
●

מה לדעתך עליך לעשות,כדי שמה שקרה לא יחזור על עצמו?

●

ממה לדעתך עליך להימנע ,בכדי שהמקרה לא יחזור על עצמו?

●

כיצד תגיב אם בכל זאת תשנה אותה תגובה מצד המורה?

●

באיזה פעולות אתה יכול לנקוט ,לפני המפגש הבא ,אולי אפילו מחוץ לזמן השיעור ,בכדי שמלכתחילה
המורה תראה אותך באור שונה?

 .6הצעה לפעולה :לבקש מן התלמיד לחשוב על דוגמא חיובית מזירה אחרת בחייו ,בה חווה אחריות על
ההצלחה ,ולספר באיזה אופן הייתה ההתנהגות  /חשיבה /התייחסות שלו שונה ,עד כדי שתרמה להצלחתו.
בהמשך אפשר לערוך השוואה בין מקרה זה למקרה הנדון.
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טבלת עדויות :ייחוס כישלונות אישי
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

תלמיד מגיע לפעילויות
התלמיד בדרך כלל
חברתיות לעתים
אינו מגיע פעילויות
חברתיות .כאשר מגיע קרובות ,ולרוב אינו
הוא מאחר,כאשר הוא מאחר "כי אני יותר לא
מתבקש להסביר נשאל סומך על החברים שלי
שיגידו לי מתי לבוא",
מדוע נעדר או איחר,
אולם הוא עדיין טוען כי
הוא מאשים אחרים
)לא ידעו אותי,החברים חבריו מסיטים אותו,
לא קראו לי וכו (..בכל כאשר הוא מפריע.הוא
מאשים את חבריו
הזדמנות הוא מגיב
כאשר אינו מצליח
בכעס ובחוצפה
ומאשים אחרים כאשר לבצע משימות
אינו מצליח לבצע
משימות.

זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד לא מהסס
התלמיד מגיע לכל
התלמיד משתתף
הפעילויות החברתיות ,ליזום פעילויות
בפעילות חברתית
לוקח אחריות מלאה על חברתיות ולהובילן ,הוא
באופן תדיר ,הוא אינו
משימות שלא צלח בהן לוקח אחריות גם כאשר
מאחר ,ולרוב אינו
הפעילויות לא התנהלו
מפריע .הוא עדיין נוטה מתייעץ עם המנחה
ועם חבריו ,כיצד יצליח כמצופה.כאשר מאחר
להאשים את חבריו
יותר במשימה הבאה .או נעדר מפגישה ,הוא
כאשר נכשל בביצוע
נוהג להודיע מראש
כתוצאה מכך ,קשריו
משימות ,אולם לאחר
ומתנצל .בשיחה הוא
שיחה עם המנחה ,מבין החברתיים התעבו,
כי עליו לקחת אחריות ומזגו הפך נעים ורגוע .מפגין רמת מודעות
גבוהה לחשיבות שיש
על התנהגותו ,מעשיו,
בייחוס הכישלונות ,כמו
הצלחותיו ,כמו גם
גם הצלחות של אדם,
כישלונותיו .ממפגש
לעצמו ":כי אז הוא יכול
למפגש ,מהקרים בהם
ללמוד מכך להשתפר
הוא מאשים אחרים
ולהתפתח".
הולכים ופוחתים.

זירה לימודית

התלמיד נוכח במרבית התלמיד נוכח
התלמיד בדר"כ אינו
השיעורים בבית הספר בשיעורים בבית הספר
נוכח בשיעורים בבית
ובמרכז הלמידה ,אולם ובמרכז להמידה ,לרוב
הספר ,וכן במרכז
משתף פעולה )מכין
אינו ממלא את
הלמידה .כאשר בכל
שיעורים ,משתתף
זאת מגיע ,הוא מאחר " המוטלות עליו ,כאשר
כי אמא שלי לא העירה מתבקש להסביר ,הוא בכיתה (..ומגיע בזמן.
מאשים את מוריו":הם לרוב מכין את שיעוריו,
אותי".בכל הנוגע
לא מלמדים טוב" ,את ומתכונן למבחנים,
ללימודים הוא מגלה
בני משפחתו ":האחים אולם במקרים בהם לא
אדישות .הישגיו
מילא משימותיו ,עדיין
הלימודיים נמוכים מאוד שלי מפריעים לי
"וחבריו":הם לא העבירו נוטה להאשים בכך את
והוא מאשים בכך את
הסביבה ,ורק לאחר
מכריו ,מוריו ,משפחתו לי את החומר ,ולא
אמרו שיש מבחן" ,ואילו שיחת הבהרה עם
וחבריו.
המנחה או המחנכת,
הוא ,לדעתו "בסדר
מבין כי האחריות לכך
גמור".
מוטלת עליו .בעצת
המנחה מנהל תיעוד
של המקרים הללו,מה
למד מהם ,וכיצד עליו
לנהוג להבא ,בכדי
שהמקרה לא יישנה.
התלמיד מיישם את
מסקנותיו ,ובשיחות
מפגין מודעות לכך
שעליו לקחת אחריות
על ביצוע משימותיו.
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זירה לימודית

זירה לימודית

התלמיד אקטיבי מאוד
בשיעורים בבית הספר
ובמרכז הלמידה ,הוא
לא מהסס להיוועץ
במנחה ובמורים,
ומבקש הצעות
למשימות נוספות
שכדאי לו לבצע בכדי
להצליח בלימודים.
השגיו הלימודיים
השתפרו לאין ערוך,
כאשר לא הצליח כפי
שקיווה ,נהג לייחס את
הדבר לעצמו ,מסיק
מסקנות ומיישמן מייד.

התלמיד יוזם קיום של
פרויקטים לימודיים
כיתתיים ,מקיים בביתו
מרתונים לפני
מבחנים,ויוזם מהלכים
מובנים של הפקת
לקחים ,אישית
וכיתתית ,בכדי לקדם
את עצמו ואת חבריו
בלימודים .ממוצע
הישגיו הלימודיים מן
הגבוהים בשכבה.
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2ה 3.יחוס הצלחות וכישלונות גלובלי
הגדרה
האופן שבו תופס הילד את הקשר בין פעולה ותוצאותיה בעולם .האופן בו הוא מבין את הקשר בין מעשיהם של
אנשים ,להצלחותיהם או כישלונותיהם.

מקרה מדגים
במהלך פעילות באקדמיה ,תלמידת כיתה י' אינה משתפת פעולה ומשמיעה הערות בסגנון" :למה הבאתם אותנו
לפה? אנשים מקרית גת /מלאכי /קווקזים /אתיופים לא מגיעים לאוניברסיטה".
השיחה מתקיימת ימים ספורים לאחר מכן.

הכלה
•

איך היה באוניברסיטה?

•

אילו תמונות את זוכרת?

•

איך הרגשת במהלך הסיור?

•

אילו דברים הכעיסו אותך?

•

אילו דברים מצאו חן בעיניך?

•

היית רוצה להגיע לשם שוב?

•

היית רוצה ללמוד באוניברסיטה?

•

את חושבת שזה טוב ללמוד באוניברסיטה?

•

מה זה נותן?

הובלה
•

את יכולה לראות את עצמך לומדת באוניברסיטה?

•

את מכירה אנשים שלומדים או למדו?

•

למי מתאים ללמוד באוניברסיטה?

•

למי לא מתאים?

•

מה צריך לעשות כדי להגיע לאוניברסיטה?

•

את מי מקבלים?

•

את מי לא מקבלים?

•

במי ובמה זה תלוי – הקבלה או אי-הקבלה?

•

הצעה לפעולה :חיפוש באינטרנט או בידיעון ,קריטריונים לקבלה לאוניברסיטה.
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הפעלה
 .1מתוך דרישות הקבלה לאוניברסיטה – מה את חושבת שתוכלי להשיג?
 .2באילו קריטריונים אינך בטוחה שתוכלי לעמוד?
 .3האם יש משהו או מישהו שיוכל לעזור לך בכך?
 .4הצעה לפעולה :מיפוי קריטריונים של הקבלה לאוניברסיטה ,אשר גורמים לילדה לחשוש כי לא תוכל לעמוד
בהם ,ובניית מחוון קטן המתייחס לנקודות:

•

קריטריוני הקבלה לגביהם הילדה תוכל לפעול עכשיו,ולגבי אילו אחר כך )בעוד חודש ,שנה וכו'(

•

ברור הגורמים היכולים לעזור לילדה ,ובאיזה אופן.

•

מה על הילדה לעשות כעת בכדי להתקדם?

טבלת עדויות :ייחוס הצלחות וכישלונות גלובלי
שלב 1

שלב 2

שלב 3

זירה חברתית – אישית

זירה חברתית -אישית

זירה חברתית -אישית

התלמיד נכון לקבל את
התלמיד מאמין כי אין לו התלמיד מאמין בכך
כל השפעה על גורלו
שעשויים להיות מקרים ההנחה ,כי יש מקרים
הכול נקבע על ידי מזל בודדים בהם אנשים
בהם אנשים יכולים
או קונספירציה; אין קשר יכולים להשפיע על
להשפיע על גורלם ועל
בין מעשיו כלשהו לבין חייהם ,אך רק בנסיבות חייהם .
התוצאות – חיוביות או יוצאות דופן ,או אצל
אנשים מיוחדים ,אך
שליליות
הכלל הוא שאנשים אינם
אחראים לגורלם.
זירה לימודית
התלמיד אומר כי אין
טעם ללמוד .ממילא
אנשים כמותו לא
מצליחים בלימודים

זירה לימודית
התלמיד מוכן ללמוד ,על
אף שעדיין חושב כי
סיכויי ההצלחה שלו
נמוכים בשל יחס החברה
לאנשים כמותו ":לימודים
לא נועדו לאנשים כמוני .
צריך לקרות משהו יוצא
דופן כדי שזה ישתנה".

זירה לימודית

שלב 4

זירה חברתית – אישית זירה חברתית – אישית
התלמיד מבין כי יש קשר התלמיד מביע הבנה
עמוקה באשר לאחריותו
בין פעולותיו לבין
התוצאות .הוא מסכים כי על חייו וגורלו :הוא מבין
כי אם ירצה להשיג
אם יפעל כדי לשנות
ולהתקדם הוא אכן יכול משהו ,עליו לפעול
להשפיע על חייו.
להשיגו ,אי אז סיכוייו
להצליח יהיו גבוהים .
הרבה דברים תלויים
באדם עצמו ,פחות
בסביבתו ובמזל.
זירה לימודית

התלמיד מתאמץ
התלמיד מבין כי אם
יתאמץ מאוד יגשים את ומשקיע ,במחשבה
שהדבר יקדם אותו.הוא
שאיפותיו .אולם עדיין
בטוח כי לו יהיה קשה נוטל אחריות בלעדית
להצלחותיו כמו גם
מאחרים.
לכישלונותיו.
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שלב 5

זירה לימודית
התלמיד משקיע

בלימודים,וקוצר הצלחות ,
הוא משפיע על חבריו
ללמוד יחד איתו ,וליטול
אחריות על גורלם ,מבלי
להפילה על גורמים
חיצוניים.
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2ו

| התמדה מול קשיים וכישלונות

הגדרה
התמדה משמעה המשך ביצוע המשימה ,גם כאשר הפתרון לבעיה איננו מופיע מיד.
התמדה כהרגל חשיבה היא סדרה של התנהגויות נלמדות שמטרתן התמודדות עם בעיות ואתגרים ,והשגת
תוצאות רצויות.

אפיונים של תלמידים בעלי הרגלי התמדה מפותחים
ילדים יעילים ,בעלי מסוגלות גבוהה ,דבקים במשימה עד לסיומה .הם אינם מוותרים בקלות ,מסוגלים לנתח
בעיה ולפתח שיטה ,מבנה או אסטרטגיה כדי לתקוף בעיה .הם מפעילים טווח רחב של אסטרטגיות חלופיות
לפתרון בעיות .הם אוספים מידע המעיד ,כי האסטרטגיה שלהם לפתרון הבעיה פועלת ,ואם אסטרטגיה אחת
אינה פועלת ,הם יודעים כיצד לסגת ולנסות אחרת .הם יודעים מתי יש לפסול תיאוריה או רעיון ,ולהפעיל אחרים
במקומם .יש להם דרכים שיטתיות לנתח בעיה שכוללות ידיעה כיצד להתחיל ,אילו צעדים יש לבצע ,ואיזה מידע
יש להפיק או לאסוף .מכיוון שהם מסוגלים להתמיד בתהליך פתרון הבעיה לאורך זמן ,נוח להם במצבים עמומים.

אפיונים של תלמידים בעלי הרגלי התמדה לקויים
כשתלמידים ניגשים לבעיה ,לעתים קרובות ,הם סוברים בטעות כי קיימת אסטרטגיה אחת שהיא "הטובה
ביותר" ,כאשר בעצם האסטרטגיה הזו אינה מסייעת להם בפתרון הבעיה .כתוצאה מכך ,הם מרימים ידיים
בתסכול.
לעיתים קרובות התלמידים הללו מתייאשים ומוותרים ,כאשר התשובה לבעיה אינה ברורה מייד .לפעמים הם
מקמטים את ניירותיהם ,זורקים אותם ואומרים" :איני יכול לעשות זאת"" ,זה קשה מדי" ,או שהם כותבים תשובה
סתמית כדי להשלים את המשימה במהירות האפשרית.
לאחדים מהם יש בעיות קשב; קשה להם להתמקד לאורך זמן ,דעתם מוסחת בקלות ,הם חסרים את היכולת
לנתח בעיה ,לפתח שיטה ,מבנה או אסטרטגיה כדי לתקוף את הבעיה .הם עשויים לוותר כי יש להם רפרטואר
מוגבל של אסטרטגיות לפתרון בעיות .אם האסטרטגיה שלהם אינה פועלת ,הם מוותרים כי אין להם
אלטרנטיבות.

התנהגויות של התמדה
●

הצבה של מטרות והתאמתן לתנאים משתנים.

●

פיתוח ושימוש בשיטה ,במבנה או באסטרטגיה כדי לממש את המטרה ,כולל הגדרת צעדי פעולה.

●

זיהוי המידע הדרוש והמשאבים המתאימים )כגון :זמן ,חומרי עזר( ,כולל מקורות סיוע.

●

איסוף מידע המעיד על הצלחתה או חוסר הצלחתה של האסטרטגיה.

●

זיהוי המצב שבו יש לדחות את התיאוריה או האסטרטגיה ולהפעיל אחרת במקומה.

●

החלה של אסטרטגיות/תיאוריות חלופיות על פי הצורך.
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●

המשך פעילות לפתרון הבעיה ולביצוע המשימה.

●

יכולת רפלקציה על התהליך והפקת לקחים לקראת המשכו.

דרכים להקניית הרגל ההתמדה
הוראת התמדה היא למעשה הוראת אסטרטגיה .התמדה איננה רק ההתעקשות להגיע לפתרון הרצוי .התמדה
משמעה הידיעה שההיתקעות איננה אלא הזדמנות לנסות ולצעוד בדרך אחרת.
ללמד התמדה משמעו ,ללמד את ההתנהגויות שיסייעו לתלמידים לבצע משימות ,תוך התמודדות עם בעיות
ואתגרים לשם השגת התוצאות הרצויות.
מיקוד :מציאת חלופות מגוונות
אנשים מתמידים כאשר עומדות לרשותם דרכים שונות לפתרון הבעיות .אם "תוכנית א'" אינה מניבה תוצאות,
הם נסוגים ומנסים את "תוכנית ב'" .לכן ,על המורים לעודד את תלמידיהם למצוא דרכים רבות למציאת פתרונות
לכל בעיה נתונה .עדיף ללמד תלמידים שלוש דרכים לפתרון בעיה אחת מאשר ללמד אותם דרך אחת לפתרון
שלוש בעיות.
שאלות שמקדמות חשיבה בתחום זה:
 .1מי יכול לפתור את הבעיה/לבצע את המשימה בדרך אחרת?
 .2באיזו גישה נוספת אפשר לנקוט כדי לפתור את הבעיה/לבצע את המשימה?
 .3אילו אסטרטגיות נוספות ניתן להציע לפתרון הבעיה/לביצוע המשימה?

ניתן לקבוע "תיבת אסטרטגיות" ,וכאשר עוסקים בבעיה מסוימת לבקש מהתלמיד לכתוב כמה שיותר דרכים
ואסטרטגיות לפתרון ,ולהכניסן לתיבה .כאשר התלמיד יתמודד עם בעיה אחרת ,הוא יוכל להיעזר ברעיונות
שבתוך התיבה .כך יבנה התלמיד רפרטואר רחב של אסטרטגיות וגם ילמד להעריך את היתרונות שבשיתוף
פעולה.

נקודה למחשבה
התמדה קשורה קשר הדוק לציפיות של התלמיד מעצמו ולציפיות ממנו ,לדימוי העצמי שלו ,לתחושת המסוגלות
שלו ולאמונה שלו ביכולתו לבצע את המשימות המוטלות עליו .לפיכך ,ככל שהציפיות של התלמיד מעצמו ושל
המורה/מנחה מהתלמיד תהיינה חיוביות יותר ,וככל שהתלמיד יצבור חוויות של הצלחה ,ניתן לצפות שתחושת
המסוגלות שלו תעלה ,וכתוצאה מכך יחול שיפור ביכולת שלו להתמיד בביצוע משימותיו.

הנחיות לרכישת ההרגל של התמדה בביצוע משימה
הגדירו באופן ממוקד את המשימה שאתה אתם מתמודדים.
תכננו את הצעדים לקראת ביצוע המשימה.
פרטו את המשאבים והאנשים העומדים לרשותכם והיכולים לסייע לכם במציאת הפתרון.
פרטו את האילוצים הקשורים בביצוע המשימה.
הציעו מספר דרכים להתמודדות עם המשימה.
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כאשר הדרך שבחרתם בה אינה מועילה ,הציעו דרך אחרת.
המשיכו בדרך לפתרון ואל תתייאשו.
היזכרו במצבים אחרים שבהם התמדתם ונסו לשחזר אותם.

מירקודים
 .1התמדה מול קשיים :יכולתו של ילד להתמיד ולהיות ממוקד מטרה ,גם כאשר נקרות על דרכו מהמורות קושי.
 .2התמדה מול כישלונות :יכולתו של ילד להתמיד ולהיות ממוקד מטרה ,למרות חוויות של כישלון.
 .3עקביות בביצוע :מידת היכולת של הילד להתמיד לאורך זמן בביצוע ,ולהיות ממוקד משימה ,למרות קשיים
הצצים בדרך.
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2ו 1.התמדה מול קשיים
הגדרה
יכולתו של ילד להתמיד ולהיות ממוקד מטרה ,גם כאשר נקרות על דרכו מהמורות קושי.

מקרה מדגים
ילדה שלא מסוגלת ללמוד לבד .בכל פעם שהיא מתחילה ונתקלת בקושי כלשהו ,היא מתייאשת ומפסיקה.

הכלה
●

מה קורה כשאת מתחילה להכין שיעורים?

●

בואי נחשוב ביחד מה קורה לפני שאת מתיישבת )איפה את יושבת ,מה נמצא לידך ,האם יש לידך ספרים,
מחברות או חומרי עזר אחרים? האם את שומעת מוסיקה? האם הטלוויזיה דלוקה?(

●

או-קיי .התחלת לעבוד ,ונתקעת .מה עובר לך בראש באותו רגע?

●

מה את עושה כשאת נתקעת? )מנסה שוב? עושה משהו אחר? בוכה? מקללת?(?

הובלה
●

בואי נחשוב על השנייה שבה את נתקעת .מה את יכולה לעשות באותה שנייה ,כדי להיחלץ מן ההיתקעות?

●

להחליף דיסקט בראש :לשנות את המנטרה – במקום "אין סיכוי" להגיד לעצמך" "חייבת להיות דרך".

●

לבקש עזרה מחבר /מורה /מנחה.

●

לא להתחיל בהתחלה :לנסות שאלה אחרת.

●

להתחיל :גם אם כרגע את לא יודעת מה יצא מזה.

הפעלה
בואי נחשוב מתי עלול לקרות המקרה הבא בו תיתקעי:
●

מה את צריכה להחליט לפני שאת מגיעה לרגע הזה?

●

מה את צריכה להכין? )משקה ,ממתק ,מוסיקה מרגיעה ,חומרי למידה ,חבר(

●

מה את צריכה לומר לעצמך ברגע ההיתקעות?

●

באיזו מבין האפשרויות שהעלינו היית רוצה להשתמש?
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שאלון אישי
 .1כשאת/ה שומע/ת את המושג "התמדה" ,על מה את/ה חושב/ת?
 .2חשוב/חשבי על משימה שבצעת בזמן האחרון ושהצלחת להתמיד בה .כיצד הרגשת?
 .3איך ידעת שהצלחת להתמיד בביצוע המשימה?
 .4מה עשית כדי להתמיד בביצוע משימה?
 .5חשוב/חשבי על משימה שבצעת בזמן האחרון ושהיה לך קשה להתמיד בה .כיצד הרגשת?
 .6מה הקשה עליך להתמיד בביצוע משימה?
 .7מהם המאפיינים של מצבים שקל לך להתמיד בהם?
 .8מהם המאפיינים של מצבים שקשה לך להתמיד בהם?
 .9בחר/י משימה שעליך לבצע בעתיד הקרוב ושאת/ה חושש/ת שתתקשה/י להתמיד בביצוע שלה .פרט/י מה
יעזור לך להתמיד בביצוע המשימה.
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טבלת עדויות :התמדה מול קשיים
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

התלמיד מגיע באופן
התלמיד מגיע
תדיר לפעילויות
לפעילויות חברתיות,
רק כאשר הן מוגדרות חברתיות -חובה
"פעילויות חובה".כאשר ורשות .הוא משתתף
בהן באופן פעיל .לאחר
מגיע ,אינו משתף
פעולה ,ומדבר עם בני שיחות עם המחנכת
והמנחה,משתדל
כיתתו ,רק כאשר
משהו מהם פונה אליו .להתמודד אחרת עם
הערות חבריו לכיתה,
הוא מביע רצון עז
אשר הולכות ופוחתות.
להשתלב ,אולם טוען
התלמיד קנה לעצמו
כי העמידה אל מול
שני חברים טובים,
הקשיים החברתיים
אשר תומכים בו,
מייאשת אותו.
ועומדים לצידו.

התלמיד יוזם מפגשים
חברתיים ,בשעות אחר
הצהריים ,הוא מקובל
על מרבית בני כיתתו.
לאחרונה ,פנה אל
המנחה בבקשה
לחשוב ביחד על דרכים
שונות לגרום לילדים,
אשר עדיין מלגלגים
לו,לחדול מכך .מן
המחנכת ביקש
להרצות בפני בני
כיתתו ,על חוויותיו
בתור עולה חדש,
בתקווה כי הדבר יקרב
בינו לבין בני כיתתו.

התלמיד מוביל בבית
הספר ובמרכז
הקהילתי ,פרויקט"
נוער לנוער העולה",
במסגרתו ,ילידי הארץ
ונוער עולה שותפים
לפעילויות חברתיות,
הוא למד להתמודד עם
הנערים,אשר עדיין
לועגים לו ,ומספר כי
הבין ש תמיד יהיה מי
שילעג ,או ינסה
להטריד ,וכי למד לא
להפוך זאת למכשול,
אלא לחשוב כיצד
אפשר להתגבר
ולהמשיך קדימה.

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

תלמידת כיתה ח',
מביעה רצון עז להצליח
בלימודים ,אולם מכינה
שיעורי בית ,ולומדת
למבחנים ,רק בספרות
והבעה" ,כי ביתר
המקצועות קשה לי",
הישגיה הלימודיים
נמוכים.היא אינה
מגיעה לקבוצות
הלמידה ,כי
ההתמודדות עם
המקצועות אנגלית
ומתמטיקה קשה לה.

התלמידה מגיעה
לקבוצות הלמידה,
במסגרתן בנו עבורה
המורים תוכנית
לימודים כוללת,
המחולקת למשימות
קטנות ופשוטות
לביצוע .חלק מן
המשימות ,התלמידה
השלימה .על משימות
שראו בעיניה קשות,
ויתרה .בהנחיית מורי
הפרויקט ,לומדת
לעיתים למבחנים.

התלמידה מכינה
שעורי בית ,באופן
תדיר בכל המקצועות,
וכן לומדת למבחנים,
על אף הקושי הכרוך
בכך .היא מגיעה באופן
קבוע לקבוצות
הלמידה ,ומבצעת את
המשימות הניתנות לה.
לאחרונה יזמה שיחה
עם המחנכת
במסגרתה בקשה
הזדמנות נוספת
להבחן באנגלית
ובמתמטיקה ,בכדי
לעלות הקבצה .בסיום
השיחה ,התחייבה
להשקיע מאמץ מיוחד
בלימודים לקראת
מבחנים אלו.

התלמידה משתתפת
באופן פעיל בלימודים
בבית הספר ובקבוצות
הלמידה .הישגיה
הלימודיים השתפרו
לאין ערוך .בנקודות
קושי – כאשר אינה
מובנת לה משימה ,או
החומר הנלמד אינו
ברור דיו,היא
משתמשת
באסטרטגיות מקדמות
כמו – לשאול מורים,
או חברים הבקיאים
בחומר ,לעיתים אף
גולשת באתרי
אינטרנט המיועדים
לתלמידים ,ונעזרת
בפתרונות המוצעים
שם.

למרות שהישגיה
הלימודיים גבוהים,
התלמידה מאתגרת
את עצמה שוב ושוב,
ומבקשת מן המורים
המקצועיים להעלות
עבורה את הרף .היא
מתמודדת עם קשיים
לימודיים בדרכים
יצירתיות כמו הפעלה
של הורים ,המומחים
במקצוע מסוים ,ללמד
בערבים קבוצות של
תלמידים .לאחרונה
אמרה למנחה " קושי
הוא אתגר ,מיד אני
חושבת כיצד להתגבר
עליו ,וללמוד ממנו".

תלמיד כיתה ט' .עלה
לארץ לפני חמש שנים.
לפני כשנה הגיע לבית
הספר מעיר אחרת.
הוא מספר כי מאז
הגיע לכיתה ,הוא חש
דחוי ,בני כיתתו
מלגלגים לו ולמבטא
שלו בכל הזדמנות.הוא
מצידו היה רוצה
להשתלב ,אולם אינו
עושה דבר בכדי לשנות
את מיקומו החברתי
בכיתה ,ולמרות
שהמנחה הציע מספר
פעולות מקדמות,
הנער נמנע מלבצען,
ומגיב בפאסיביות.
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2ו 2.התמדה מול כישלונות
הגדרה
יכולתו של ילד להתמיד ולהיות ממוקד מטרה ,למרות חוויות של כישלון.

מקרה מדגים
הנערה ,תלמידת כיתה יא ,מאוד מקובלת בכיתתה ובשכבה כולה ,בעלת ציונים גבוהים ,הגישה את מועמדותה,
בתחילת השנה ,למועצת התלמידים של בית הספר .לאחר מערכת בחירות קצרה ,לא עלה בידה לתפוס מקום
ריאלי במועצה .מיד לאחר מכן ,החלה נעדרת תדיר מבית הספר ,קשריה החברתיים התערערו ,וממוצע ציוני
מחצית השנה התדרדר בכ.40%-

הכלה
הצעה לפעולה :חשיפת התלמידה לכובעי החשיבה של מסלאו ,ובחינת נושא ההתמודדות למועצת התלמידים
מכוונים שונים ,באמצעות כובעי החשיבה:
א .בכובע לבן ,ובאופן הכי ענייני ואובייקטיבי:
●

מה גרם לך להציג את מועמדותך למועצת התלמידים?

●

מה קרה לאחר הצגתה?

●

מה היו תוצאות הבחירות?

●

תארי את ההתרחשויות בחייך ,לאחר שמועמדותך נדחתה.

●

תארי מהו מצבך הלימודי ,כיום.

●

תארי מהו מצבך החברתי ,כיום.

ב .בכובע אדום ,התייחסי לכל הנקודות ששוחחנו עליהן ,דרך משקפי הרגש בלבד.
ג .בכובע צהוב ,נסי לשחזר את המחשבות ,התובנות והרגשות החיוביים שעלו בך ,למן הרגע בו הצגת את
מועמדותך בתחילת השנה ,ועד היום.
ד .בכובע שחור ,נסי להתייחס לכל המחשבות והרגשות השליליים שצפו ועלו בך מאז תחילת השנה ועד היום,
ביחס להגשת המועמדות ,לתוצאות הבחירות ,למה שקרה אחר כך ,ליחסך ללימודים ולחברים ,ולכל נושא נוסף
העולה על רוחך.
ה .בכובע ירוק ,כעת היכוני למאמץ מוחי מיוחד ,ונסי לסקור את מחצית השנה האחרונה ,ממקום חדש ומקורי,
חפשי תובנה ,או רגש שפספסת ,שלא שמת לב אליו .אולי תעזור לשם כך ,התבוננות מבחוץ – חברה או אדם
אחר המספר את סיפור מחצית השנה ממקום אחר ,לא צפוי ולא מוכר.
ו .בכובע כחול ,כעת חשבי על כל שרשרת החשיבה שביצעת ,מה דעתך עליה ,האם פיספסנו משהו בדרך?

כעת ,האם תוכלי לומר לי:
●

כיצד הופכת חוויה כלשהי לחוויית הצלחה?
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●

כיצד הופכת חוויה כלשהי לחוויית כשלון?

●

האם החוויה של ההתמודדות למועצת התלמידים היא חווית כישלון או הצלחה?

●

מדוע?

הובלה
●

האם לדעתך כישלון יכול להפוך להצלחה?

●

באיזה אופן?

●

מה צריך אדם לעשות /לחשוב בכדי שחוויה של כישלון תהפוך לחוויה של הצלחה?

●

תני לי דוגמה מאירוע בחייך בו הפכה חוויה של כישלון לחוויה של הצלחה.

●

מה משותף ומה שונה ,בין המקרה שזה עתה תיארת ,לבין התמודדותך למועצת התלמידים.

●

מה לדעתך גרם לך להגיב באופן שהוביל אותך להצלחה במקרה שזה עתה תיארת?

●

לדעתך ,כמה פעמים בממוצע ,חווה אדם כישלון בחייו?

●

כיצד היית מייעצת לו להגיב בכל פעם שהוא חווה כישלון?

●

האם לדעתך האופן בו אדם מגיב לכשלון נתון לבחירה שלו ,או שתגובתו היא גורם בלתי נשלט הנגזר עליו
מלמעלה?

●

אם היה לי מטה קסמים ,והייתי יכולה להחזיר אותך לרגע בו הבנת כי לא תפסת מקום ריאלי במועצה ,האם
היית בוחרת להגיב/לחשוב/להתנהג ,באופן שונה?

●

כיצד?

●

כתוצאה מבחירה חדשה זו ,כיצד היו החיים שלך נראים היום ,מבחינה אישית /רגשית ,מבחינה חברתית/
מבחינה לימודית?

●

האם היום את חווה תחושת כישלון בתחום כלשהו?

●

באיזה תחום?

●

האם היית רוצה לשנות את חווית הכישלון בלימודים ובחיי החברה שלך ,לחוויית הצלחה?

●

האם לדעתך הדבר תלוי בך?

●

כיצד?

הפעלה
 .1להתייחס לחוויית הכישלון של הילדה ,בלימודים ובחיי החברה שלה ,ולבנות ביחד תוכנית פעולה כתובה
ומפורטת ,שתוביל לחוויית הצלחה.
 .2לבקש מן הילדה לחפש סיפור ,סרט ,כתבה בעיתון ,המספרים על חוויית כישלון ,שהפכה לחוויית הצלחה-
לקיים על כך דיון.
 .3לבקש מן הילדה לתעד את רגשותיה ומחשבותיה ביומן ,במהלך התקופה בה תממש את תוכנית הפעולה
שנבנתה ,עד למימוש חוויית ההצלחה.
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טבלת עדויות:התמדה מול כישלונות
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה לימודת

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

תלמידת כיתה
י"ב,בעלת מוטיבציה
גבוהה ,לא עברה
מחצית ממבחני
הבגרות בשנה
שעברה .היא מביעה
אכזבה מהשגיה
הנמוכים ,וכתוצאה
מתחושותיה הקשות,
היא אינה מגיעה
לשיעורים ,ולא מופיעה
למבחנים.

התלמידה מגיעה לבית
הספר ,אולם אינה
מכינה שיעורים.היא
מופיעה למבחנים ,אך
אינה לומדת לקראתם.
היא בדר"כ
נכשלת.בשיחה עמה
עדיין מעידה על
תחושת אכזבה וחוסר
במוטיבציה.

התלמידה מגיעה לבית
הספר באופן תדיר,
היא מכינה שיעורי
בית ,ובדרך כלל
מתכוננת למבחנים.
ציוניה השתפרו ,והיא
מביעה רצון מחודש
להצלחה ,זאת על אף
שמדי פעם ציוניה אינם
עולים בקנה אחד עם
צפיותיה.

התלמידה מגיעה לבית
הספר ,מכינה שיעורי
בית ,מתכוננת
למבחנים ,ופונה
מיוזמתה למורים ,לשם
קבלת תגבור לימודי
נוסף .ציוניה השתפרו
לאין ערוך .בשיחה היא
מביעה מודעות
לחשיבות שבהתמדה
ובהתמקדות במטרה

התלמידה יוזמת
הפעלה של קבוצות
למידהלה ולחבריה
ללימודים.היא
מתעתדת לגשת
למבחני הבגרות בהם
נכשלה ,במועדים
הקרובים .מוריה בבית
הספר ובתוכנית
מעידים כי היא חיונית
ומעורה בשיעורים,
בעלת הנעה ומוטיבציה
מעוררי השראה ,עד
כדי שהיא סוחפת
אחריה גם את חבריה
לכיתה.התלמידה
עצמה מעידה כי כעת
היא מבינה כי לעיתים
הכישלון הוא חלק
הכרחי מן הדרך
להצלחה.

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

זירה חברתית-אישית

תלמידת כיתה י',
קיבלה על
עצמה,במסגרת הליווי
האישי,לחנוך שתי
תלמידות מן השכבה
הצעירה .התלמידות
לא שיתפו עמה פעולה
עוד בתחילת התהליך.
כתוצאה מתחושת
כישלון אישי ,התלמידה
לא מופיעה למפגשים
עמן ,ולא מיישמת את
תוכנית החניכה
שבנתה עם המנחה.

התלמידה מגיעה
למפגשי החניכה,
במהלכן רק "מעבירה
את הזמן" עם הבנות,
ואינה דואגת ליישם
את התוכנית.

הלמידה יזמה שיחת
התלמידה מקפידה
להופיע למפגשים ,ואף ברור עם התלמידות,
במהלכה עמדו יחד על
דואגת לכך שהבנות
הסיבות לאי הופעתן
יגיעו למפגשים באופן
תדיר .בינה לבין הבנות לפגישות הראשונות.
על סמך שיחה זו
מתחילים להבנות
ולאחר חשיבה
קשרים אישיים ויחסי
מחודשת ,בנתה
אמון ,המאפשרים
התלמידה תוכנית
סדירות בפגישות
חניכה משופרת
והתנהלות תקינה של
ואישית ,לכל אחת מן
תהליך חניכה.
הבנות .כתוצאה
מכך,התלמידות
השתפרו לאין ערוך
בהישגיהן.

התלמידה הרחיבה את
תחום החניכה ,לכדי
חמישה ילדים סה"כ.
היא מעידה על כי
בנוסף לחומר הלימודי,
היא רואה חשיבות
רבה ללמד את הילדים
את גם התמדה מול
כישלונות .התלמידה
מספרת כי היא
מקפידה להתמיד ,גם
בתחומים אחרים
בחייה ,וכי בזכות
השינוי הזה בתפיסה,
היא רואה פירות רבים.
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2ו 3.עקביות בביצוע
הגדרה
יכולת של ילד להתמיד לאורך זמן בביצוע ,ולהיות ממוקד משימה ,למרות קשיים הצצים בדרך.

מקרה מדגים
תלמידה קיבלה משימת חניכה של תלמידה בשכבת גיל צעירה ממנה  .היא לא הגיעה למפגשים באופן סדיר,
ולא ממשה את תוכנית החניכה שבנתה עבור התלמידה.

הכלה
●

איך הולך לך בחונכות?

●

ספרי לי מה במסגרת האימון האישי ,עשיתם עד עתה?

●

מהן הסיבות שלא הגעת לפגישות?

●

כיצד הרגשת כשלא הגעת?

●

איך את חושבת שהתלמידה הרגישה כשלא הגעת?

●

מדוע?

●

מה מנע ממך מלהגיע באופן רציף לפגישות?

הובלה
●

קרה פעם שתכננת לעשות משהו חשוב ,ולמרות הכל ,לא עמדת בתכנון?

●

מדוע לא עמדת אז בתכנון?

●

איך את מרגישה כשזה קורה?

●

מה יכול לעזור לך לשנות את המצב?

●

האם לדעתך יש לך השפעה על מימוש התוכניות ,או שאין לך כל אפשרות להשפיע?

●

האם את חושבת שצריך להגיע לפגישות עם התלמידה?

●

מדוע?

הפעלה
 .1מני את כל הסיבות לכך שלא הגעת?
 .2הציעי פתרונות לקשיים ,ודרכים להתגבר עליהם ,באופן שיבטיח כי לא יישנו בעתיד.
 .3נסי לחשוב על דרכים יצירתיות להשבת האמון בין התלמידה הצעירה לבינך.
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 .4הצעה לפעולה :להקרין לתלמידה את הסרט" תעביר את זה הלאה" ,ולאחר הצפייה לבקש מן התלמידה
לענות על מספר שאלות המתייחסות לסרט:
●

מה היה קורה אם אחת מן הדמויות לא הייתה ממשיכה את המשימה שניתנה לה?

●

מדוע?

●

לאילו תבונות הגעת במהלך הצפייה בסרט ,הנוגעות לחשיבות שיש בעקביות בביצוע של משימות?

טבלת עדויות :עקביות בביצוע
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

זירה חברתית אישית

תלמידת כיתה ח',
משתתפת רק לעיתים
בפעילויות החברתיות
בבית הספר ובמרכז
הלמידה ,זאת על אף
שהתחייבה לקחת בהן
חלק .לאחר שהביע
רצון להשתתף
בתוכנית האימון
האישי ,לא הופיעה
לפגישות עם המנחה.
אישית.

התלמידה מגיעה
למרבית הפעילויות
החברתיות ,אולם
כאשר מגיעה לא תמיד
מבצעת משימות אשר
לקחה על עצמה ,כחלק
מן הקבוצה .לעיתים
קרובות נטייתה זו
מכשילה את הקבוצה
בביצוע המשימה,
וגורמת לתרעומת
כלפיה מצד חבריה.
למרבית פגישות
האימון מגיעה ,אולם
לא עקבית בביצוע
משימות.

התלמידה מגיעה
לפעילויות החברתיות
ולמפגשי האימון,
באופן תדיר .אולם היא
מבצעת משימות
אישיות וקבוצתיות ,רק
כאשר מנחה אותה
גורם מקצועי

התלמידה מגיעה
לפעילויות החברתיות
ולמפגשי האימון,
באופן תדיר .היא
כמעט שאינה זקוקה
להנחיה של גורם
מקצועי ,ומבצעת
משימות באופן עקבי.
לעיתים אף יוזמת
ומגדירה לעצמה
משימות מקדמות,
כחלק מן האימון
האישי,אותן היא
מבצעת בעקביות
ובהצלחה.

התלמידה מגיעה
לפעילויות החברתיות
ולמפגשי האימון,
באופן תדיר ,היא
מבצעת משימות
אישיות וחברתיות
באופן עצמאי ואקטיבי.
לעיתים קרובות אף
מעלה רעיונות
יצירתיים לביצוע
פרויקטים ארוכי טווח
בקהילה ,בהם לוקחת
חלק פעיל באופן עקבי,
ומבצעת אותם על הצד
הטוב ביותר

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

זירה לימודית

תלמיד כיתה י"א,
התחייב בפני מנהל
בית הספר לגשת לכל
מבחני הבגרות ולעבור
אותם בהצלחה ,לאחר
שהבין כי הוא עומד
בפני סכנת נשירה.
למרות התחייבותו זו,
ועל אף שהביע רצון
להצליח ,לרוב ,אינו
מגיע לשיעורים בבית
הספר ובקבוצות
הלימוד ,וכאשר מגיע,
מופיע ללא ציוד לימודי
הכרחי.

לרוב,התלמיד מגיע
לשיעורים ולקבוצות
הלימוד ,אולם אינו מכין
שיעורי בית ,ולא תמיד
לומד למבחנים.

התלמיד מגיע לכל
השיעורים בבית הספר
ובקבוצות הלימוד,
אולם לומד רק לחלק
מן המבחנים ומכין
שיעורים בחלק מן
המקצועות .לעיתים
מתקשה לעמוד
בתוכנית האישית
שנבנתה עבורו ,אך
אינו מהסס לבקש
עזרה מן המנחה
והמורים.

התלמיד משתתף
באופן פעיל ומלא בכל
השיעורים .הוא מבצע
באופן עקבי משימות
לימודיות לאורך זמן.
לאחרונה אף בנה
לעצמו תוכנית לימודים
אישית בה הוא עומד
עד כדי שהישגיו
הלימודיים עומדים על
הממוצע הכיתתי
הגבוהה ביותר.

התלמיד משתתף בכל
השיעורים בבית הספר
ובקבוצות הלימוד,
לאור הישגיו הגבוהים,
ולאחר שיחה נוספת
עם המנהל ,החליט
להבחן במסלול מוגבר
במדעים מדויקים .הוא
בנה לעצמו תוכנית
אישית ,המחולקת
למשימות קטנות ,אותן
הוא מבצע בעקביות,
ועל הצד הטוב ביותר.
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