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 מכין יקר,

 

 

הסדנאות מבוססות על  על פי סדרם,אוגדן זה מכיל את כל סדנאות המתודיקה המועברות בקורס המדריכים 

 מאמרים וספרי מידע בנושאי למידה, הערכה, זיכרון וכו'.

 

 ההדרכה במגן דוד אדום ואתה נבחרת להיות חלק מהכשרה זו, קורס המדריכים הינו קורס הדגל של מחלקת

 

תפקידך כמכין חשוב ביותר למהלך הקורס, עליך להביא מניסיונך )המקצועי וההדרכתי(, מיכולותיך, מרגשותיך 

והם יסיימו  ובעצם להביא את כל כולך לכיתה כדי שהחניכים ילמדו מהי הדרכה נכונה, שתהיה להם דמות לחיקוי

 רס עם סל מלא בכלים ועצות טובות.את הקו

 

 לפניך עבודה קשה ומאתגרת אך מהנה ומלאת סיפוק!

 

 

 מאחלים לך הכנה מהנה וחווייתית,

 מחלקת ההדרכה

 מגן דוד אדום

 

 

 

 אוגדן זה מיועד לעיניך בלבד!זכור!  
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 אות פתיחהסדנ

 

 מכינים -תיאום ציפיות ושיחת פתיחה  היכרות,

 דקות. 120זמן: 

 .אמצעים: מעטפות ודפים ריקים כמספר החניכים

 

 מטרת השיחה:

 היכרות בין המוכנים ושבירת קרח. .1

 הצגת מטרות ההכנה. .2

 הצגת מבנה ההכנה. .3

 תיאום ציפיות. .4

 

 הקדמה

שונה בה אתם עומדים מול המוכנים, ושנית, שיחה זו לשיחת הפתיחה יש משמעות רבה: ראשית, זו הפעם הרא

מבהירה כללים וציפיות לאורך כל ההכנה. מעמד זה דורש מכם שליטה מלאה באשר לדברים אשר אתם מתעדים 

 להעביר.

 

 דקות( 40 -)כ  כרותימשחקי האפשרויות ל חלק א':

 תלוי בגודל הכיתה( -)אפשר לבחור את שתי הפעילויות או רק אחת מהן

חלק למוכנים מעטפות שבתוכם דף ריק. אמור להם לכתוב את שמם  -משחק הכרת שמות  -רושם ראשוני .א

בגדול על המעטפה. לאחר מכן כל אחד מעביר את המעטפה שמאלה. כל מוכן שמקבל מעטפה מוציא ממנה 

הבא  שניות אמור להם להעביר את המעטפה למוכן 30את הדף ורושם מה הוא חושב על אותו אדם. לאחר 

 וכך הלאה עד שכל אחד מקבל את המעטפה שלו חזרה. 

בקש  לעודד היכרות של החניכים ושמותיהם תוך הטמעת חשיבות הרושם הראשוני. מטרת ההפעלה

מהחניכים לקרוא את שכתבו עליהם לאחר שעות הלימודים, בינם לבין עצמם. דרך פעילות זו יכול החניך 

 להבין כיצד אחרים רואים אותו.

 על חברם יש להסביר לחניכים כי עליהם לכתוב דברים טוביםלמרות שזה נדיר שזה קורה, חשוב: דגש 

חלק את המוכנים לזוגות בצורה אקראית )השתדל להימנע מלקבוע זוגות שמכירים  -משחק היכרות אישית .ב

דקות  10ר דקות בהן הם צריכים לספר לבן זוג שלהם כמה שיותר אינפורמציה. לאח 10מקודם(. תן לזוגות 

 כל מוכן צריך להציג את הבן זוג שלו לכל הכיתה. 

 לשפר היכרות עם המוכנים ולהתחיל לפתוח אותם לעמידה מול כיתה. – מטרת ההפעלה
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 מטרות ההכנה: חלק ב':

 ?א. מהי הכנה

 ההכנה היא תקופה קשה, אך מהנה בה הופך המוכן למדריך.

במוכן.  שחלשינוי  מא, שמבוסס על רכישת ידע: ההכנה מבוססת עלהכנה אינה קורס רגיל כמו קורס חובשים לדוג

 המוכן הופך מחניך למדריך. השינוי נעשה על ידי התנסויות בסיטואציות שונות, הן מקצועיות והן מתודיות

 לשם כך, על המוכנים לעמוד במספר דרישות )פירוט להלן(.

 ב. הדרישות מהמוכנים.

 :פתיחות למתן/קבלת משוב  

חה של כל מוכן ומוכן, טמונה ביכולתו לתת ולקבל משוב.יש לתת משוב בונה מצד אחד, ולקבל משוב בצורה ההצל

בוגרת מצד שני. הכוונה להתייחס להכנה כאל תקופה בה יחולו שינויים בכל אחד ואחד מהמוכנים, ויש לקבל זאת 

 בהבנה.

 :אחריות בשיפור מקצועיות 

זה תקף מאד לגבי מדריכים, כיוון שלהבדיל מחניכים המדריך צריך להכיר את  בלי מקצועיות אין מתודיקה. ומשפט

החומר מכמה היבטים. ראשית עליו לשלוט בחומר אותו הוא מתכוון להעביר לחניכים. בנוסף עליו להכיר את החומר 

לספק תשובות  מזוויות שונות ובעומק רב גם כדי שיוכל להשתמש בידע בכדי לעורר עניין והגיון וגם בכדי שיוכל

 לשאלות. מדריך אשר מפגין חוסר בקיאות לעיתים קרובות, יאבד מסמכותיותו.

ההכנה דורשת בראש ובראשונה מקצועיות של כל אחד ואחד, ולשם כך צריך להתמודד עם למידה של כמויות חומר 

 גדולות מאד. העבודה אינה קלה, אך משתלמת בסופו של דבר.

 

 מבנה ההכנה:

 חלקים: 3 -באופן גס לההכנה מחולקת 

 ה.העשרומאמרי על ידי עבודה אישית מול ספרות ואינטרנט, שיעורי  –שיפור המקצועיות  .1

 רכישת כלים מתודיים והטמעתם.  .2

 סימולציות. .3

 

ההכנה בנויה כך ששלושת החלקים הללו משולבים אחד בשני ללא סדר כרונולוגי וסדר הופעתם תלוי במידת 

 ההתקדמות הכיתתית.

 

 דאגה, לא נשאיר אתכם לבד להתמודד בחשיכה... אך אל
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 על המדריך האידיאלי

 דקות. 60-90: זמן

 : בריסטול, לוח, טושים.אמצעים

דיון בתכונות המאפיינות את המדריך האידיאלי. תכונות אשר יובילו את המוכנים לאורך כל הקורס ויהוו   :מטרה

 מקור הנעה.

 

 הקדמה למכין:

לכל החניכים להתבטא ולתת להם לקיים דיון בנוגע לתכונות המדריך האידיאלי. השיח  במהלך הדיון חשוב לאפשר

 בכיתה חשוב מאוד למסקנות השיעור. חשוב שהמכין יוביל את הדיון לנושאים המוזכרים בהמשך. 

 

 תוכן הסדנא:

אלי חלק את ההכנה לקבוצות הטרוגניות ובקש מהם לאפיין  תכונות בהם  צריך להחזיק מדריך אידי .1

  במסגרת כלשהי.

 השתדל שהנושאים הבאים יעלו לדיון:  .2

 שליטה בחומר שנלמד, שליטה מעבר לחומר הנלמד. – מקצועיות .א

 עניין, הומור, סבלנות, סובלנות, רגישות למצב החניך, עקבי. – מתודיקה .ב

 עיצוב דמות הכיתה, אווירה, מתח לימודי, השגחה על נהלי השיעור. – מנהיגות .ג

 למידה משותפת, התחשבות ועזרה, פתיחות לביקורת. – עבודת צוות .ד

 .60כעבור מספר דקות בקש מהם להתמקד בתכונות של מדריך בקורס חובשים /  .3

 בקש מהחניכים לציין איזו תכונה היא החשובה ביותר?  .4

 סכם את הדיון במסקנה שאי אפשר להסתמך רק על תכונה אחת אלא על מכלול של כולן. .5

י שצוין פרקים כפהמדריך כפי שעלו בכיתה או בראשי ינו תכונות קט )כרזה( בו יצוחניכים ליצור פלבקש מה .6

לעיל. בתחתית הפלקט יש לרשום את המסקנה: המדריך זקוק לשילוב נכון של כל התכונות בכדי להיות 

 אידיאלי.

 סכם את הסדנה. .7
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 על ההדרכה 

 שעה זמן:

 מצגת ייעודית, טושים ללוח אמצעים:

חשיבות ידיעת החומר המקצועי בצורה טובה במהלך ההדרכה, את  יםהקיימ האתגריםנו את החניכים יבי מטרה:

  ולא פחות מכך את חשיבות אופן העברת החומר.

 

 הקדמה למכין:

המדריך צריך להתמודד בכיתה, סדנא זו מהווה פתח לשאר הסדנאות  םשאית אתגריםלאורך סדנא זו יעלו הרבה 

ניכים את הכלים להתמודד עם האתגרים שיוצגו כאן ועם המטרות שיש לצלוח יתנו לחכלומר, הסדנאות הבאות 

סדנת עע"מ תיתן להם את הכלים  -ר בצורה מעניינתו. לדוגמא: כיצד ניתן להעביר את השיעבדרך לשיעור מוצלח

 לכך.

 

 הקדמה לכיתה:

עם אין ספור דברים:  וט. אפשרי אך לא פשוט. במהלך ההדרכה, המדריך צריך להתמודדר פשהדרכה היא לא דב

קשב לכיתה, טיפול בחניכים בעייתיים, תנאי הלימוד בכיתה ועוד. מטרת שמירה על העברת החומר בצורה מקצועית, 

, נלמד בכל הסדנאות הבאות ובמהלך הסימולציותהאתגרים הקיימים במהלך ההדרכה, סדנא זו היא לפרוש את 

 .כיצד להתמודד איתם

 

 תוכן הסדנא:

 הדרכה?מהו תפקיד ה

כמו הלמידה גם ההדרכה הנה תהליך של הקניית יכולת כלשהי או יצירת הנעה לפעולה. את תהליך השינוי מוביל 

לרוב מדריך שמקנה יכולת מסוימת לחניכיו. היכולת הניתנת בתהליך ההדרכה יכולה להיות פרקטית, קוגניטיבית, או 

 אחרת.

 

 מהי מטרת ההדרכה שלנו?

 כים.חני 100% -חומר ל 100%

 האם מטרה זו היא ברת השגה? שאל את הכיתה:

במהלך  " את כולםבוודאי שלא, שכן כל חניך לומד בדרך שונה ובקצב אחר וכמעט בלתי אפשרי להצליח "לתפוס

 השיעור אך למרות כל זאת עלינו לשאוף להשיג את המטרה הזו.
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 הכן פלקט:

 

 

 

. כך למשל שמיעת הרצאה מהווה חוויה בעוצמה שונה מאשר יתלמידה מיטב מחווייתמושפעת רמת הלמידה המושגת 

ראיית סרט או השתתפות פעילה. כאשר אנו מדריכים, אנו גורמים להתנסות בחוויות מסוימות, מעוררים הרהורים 

 ולנסותם במצבים חדשים. ,ליצור מושגים)ליצור כללים(,  והתבוננות, עוזרים להכליל

 

 .תכנון מוקדם הדורשחווית ההדרכה היא תהליך 

 הבאים:הדברים כמדריכים, עלינו לתכנן את ההדרכה כך שנצליח להשיג את  

 השגת רמת המיומנות וההתנהגות הסופית הרצויות .1

 מן שתוצאות הלמידה תשארנה אצל הלומדהארכה מקסימלית של הז .2

 במינימום זמן וכסף 2 -ו 1השגת  .3

 

 ן הדרכה:לקחת בחשבון בתכנוישנם שלושה מרכיבים אותם עלינו 

 נכונותו ללמוד, ציפיותיו. ,המוטיבציה שלו -המודרך .א

 יכולתו לתכנן ולהציג בצורה טובה את החוויות הלימודיות. -המדריך .ב

 התנאים הפיסיים והתנאים החברתיים. -המצב הלימודי .ג

 

 נפרט על כל אחד מהמרכיבים:

 א. המודרך

לגרום לשינוי אצל המודרך. כדי להשיג זאת, יש  המודרך הוא הגורם החשוב ביותר בפעולת הלמידה. מטרתנו היא

  ו.לדעת ככל האפשר על מצבו של המודרך בכניסתו לניסיון הלמידה, וככל האפשר על התפתחות תהליך הלמידה אצל

                      שלושת הגורמים החשובים המסייעים למודרך בבואו ללמוד הינם:                                                          

 ועד כמה הוא רוצה ללמוד. באילו תכנים הוא מעוניין, – מוטיבציה .1

, שמירה על אווירה מתן משובקשר עין/אוזן, הפעלה, כיצד נשמור על המוטיבציה של החניך? עירור עניין, 

 . על כל אחד מאלו נעבור סדנא בנפרד.הצגת תכליתלימודית, 

באיזו מידה הוא מוכן לעכל את ? נלמד ומה ידיעותיו הקודמות בנושאלנושא ה דשל הלומ וגישת ימה – נכונות .2

אדם העוסק בחייו ברפואה יהיה מעוניין לשמוע וללמוד מידע חדש בתחום הרפואה , למשל ?תוכנית הלימוד

יש חניכים שבאים לקורס כשהם מעוניינים לסיים את הקורס יותר מאשר אדם שלא עוסק ברפואה.  הרבה

ת ולא מוכנים לקבל כל העשרה רפואית. אם כך, הנכונות נקבעת על פי הידיעה העובדתית בנושא במהירו

 והיחס לנושא הנלמד.

הגות סופית הוא צופה בעצמו כמטרה, מצפה מהמצב הלימודי בטרם התחלנו ואיזו התנ הלומדמה  – ציפיות .3

ת כיוון שלא הבהרת להם למשל יתברר לך שלקראת סוף השיעור החניכים חסרי סבלנות ורוצים ללכ

 רצית להספיק את כל החומר. כישהשיעור יתארך בחצי שעה 

  

 חניכים 100% -חומר ל 100%
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 ב. המדריך:

 ניתוח מצב הכיתה:

בזמן השיעור קורים דברים רבים והמדריך צריך להתאים עצמו לכיתה. במהלך כל ההדרכה על המדריך להיות ער 

יך לנתחו ולהגיב במידת הצורך בהתאם לשדרים ולנתחם בהתאם. כאשר מתקבל שדר המצריך תגובה, על המדר

למהות השדר. יש לזכור כי החניכים המגיעים לכיתה מגוונים: עם/ בלי מוטיבציה, עם רמת קליטה גבוהה/נמוכה, 

 עם/בלי ידע מוקדם ועוד ועל המדריך "לנטר" כל הזמן את ההתרחשות בכיתה.

 

 ם:בשני מרכיבים חשובי התרומתו של המדריך להצלחת הלמידה תלוי

ך בדרלבנות את השיעור ו תוכן מראשלקבוע את המטרות, על המדריך לקבוע  -תוכן ומבנה החומר הנלמד .1

נושאים(. חשוב להקפיד על מבנה  -יותר קל לזכור כאשר החומר מחולק בצורה הגיונית )תתי -הגיונית

ות, טיפול(. חשוב גם לתת מסודר: פתיחה, גוף, סיכום וחלוקה הגיונית לנושאים )דוגמא: מנגנון, סימנים, סכנ

 דגשים כדי למקד את החניך וע"י כך להפנות את תשומת ליבו לעיקר ולהבדיל מהטפל.

 משתנה ממדריך למדריך ומקבוצת למידה  -רה שמבטיחה עניין והתפתחות אישיתבצו שיטת הגשת החומר

זוהי נק' המפתח. ככל שישתתפו בתהליך הלמידה יותר חושים, כך הקליטה  -התנסות מחוזקת אחת לשנייה.

תהא טובה יותר ויכולת הביצוע תשתפר )וזו הלא, מטרת הלמידה...(. כתיבה על הלוח משתפת רק את חוש 

ור: כששומעים הראיה. הדגמה משתפת את הראיה והשמיעה. תרגול משתף בנוסף את חוש המישוש. )אמ

 מבינים, כשרואים זוכרים, כשעושים יודעים!!!(.

 הכן פלקט: 

 

 

 

 

 

 

 ג. המצב הלימודי:

למרות הכוונות הטובות של המדריך והמודרכים, התנאים הפיסיים של המצב הלימודי  -. התנאים הפיסיים 1

ניתן לפיקוחו של המדריך, נזכרו בקיצור אינו  לעיתיםעלולים לפגוע בסיכויי הצלחת הניסיון הכיתתי. היות וגורם זה 

 ונדון בשתי נקודות חשובות למרות שהן נראות לכאורה קלות ערך:

אם אין כוונה לתת הרצאה יש להימנע מסידור מקומות הישיבה בשורות סדורות.  –סידור מקומות ישיבה  -

 סידור של חצי גורן יכול לשפר בהרבה את ההשתתפות בחוויה הלימודית.

 שהחדר יהיה מיועד ללימודים ולא חדר שינה. חדר נקי תורם רבות למצב הלימודי. רצוי מאד -

הנם בעלי השפעה ניכרת על הצלחת תהליך הלמידה, לכן על המדריך ללמוד את התופעות  -התנאים החברתיים. 2

 החברתיות המתרחשות בכיתת הלימוד, ועליו לדעת לנצלן לקידום הלמידה. 

 

 

 

 כששומעים מבינים, 
 כשרואים זוכרים, 
 כשעושים יודעים
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מושג היסודי והבנת הרקע החברתי של המצב הלימודי הוא הקבוצה. הקבוצה מוגדרת כשני ה -מודרכים ככיתהה. 3

אנשים או יותר שקימת בניהם תלות הדדית. המושג תלות הדדית בא להבדיל בין קבוצה לבין מספר אנשים הנמצאים 

נות המיוחדות לה, ושהן בעלות השפעה רבה על במקרה ביחד. אבחנה זו היא חשובה ביותר, היות ולקבוצה מספר תכו

 פעולות ההדרכה.

מדריך יכול להצליח יותר אם יראה את מודרכיו כקבוצה, בעלת מכנה משותף, ולא ה -הקבוצה והלמידה הטובה. 4

כאוסף יחידים, משום שהכרעות קבוצתיות הן בעלות תוקף רב יותר מאשר הכרעות שכל יחיד מגיע אליהן כיחיד. 

נשים המשתדלים לפתור את הבעיה ולהציג לה פתרון, משמשת גורם מפעיל ומעורר ועל המדריך לדעת נוכחות א

 לנצלה.

בארה"ב נערך ניסוי המצביע לזכותה של ההכרעה הקבוצתית. בניסוי ניתנו הרצאות למספר קבוצות נשים בנושא 

מכלל הנשים עלתה צריכת החלב.  15% -יתרונות השימוש בחלב במטרה להגביר את צריכתו. כעבור חודש התברר שב

לאחר מכן ערכו את אותו ניסוי בשיטה שונה. ארגנו קבוצת נשים שכל אחת מנתה שש והן נתבקשו לדון על היתרונות 

שבהגדלת צריכת החלב. המנחה המעיט בדיבור ככל האפשר, עורר דיון, ענה על שאלות ושמר שהשיחה תתרכז בנושא 

מהנשים. כלומר  50%ור הנשים מלבדן. כעבור חודש עלתה צריכת החלב אצל החלב. איש לא הסיק מסקנות עב

 ההישג של הלמידה שילש את עצמו.

חש עצמו כחלק מקבוצה, הוא ישקיע מאמצים רבים לקבל את  ם היחידא -לימודי הערכת הקבוצה כמניע. 5

הערכתה. אם היחיד חש עצמו כחבר בקבוצת הלימודים הוא יתאמץ לקבל את הערכתה בעבודה, אשר תוצג בפני 

ני מעודד למידה יותר ך לדוגמא אימון צוות מגובש ואורגהכיתה, יותר מאשר לו הייתה מוצגת בפני המדריך בלבד. כ

 ון שהורכב מאוסף חובשים.מאשר אימ

 

 

 סיכום:

אתגרים שלא נפרט ונתעמק עד לרמת היישום בכל כלי וכלי.  בה שנסקרו לעיל תוקדש סדנה אשר למרבית האתגרים

תחשפו לפתרונות נוספים שיכולים גם במהלך הסימולציות יקבלו מענה בסדנא יקבלו מענה במהלך הסימולציות. 

 לסייע בהשגת מטרת ההדרכה. 
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 על הלמידה

 שעה וחצי זמן:

  , חיבור אינטרנטSMSHIT*כמות חניכים, מצגת, התקנת תוסף 4דף מספרים * אמצעים:

 החניך יבין כיצד האדם לומד וזוכר וכך יוכל להתאים את עצמו לתהליך הלמידה המתרחש אצל כל חניך. מטרה:

 

 הקדמה למכין:

ציא מכל תיאוריה עקרונות מנחים לבניית תהליך הלמידה. ה כאשר נואת יסודות תיאוריות הלמידבסדנא זו נלמד 

בכל תיאוריה קיימת הפנייה לך המדריך לקריאה נוספת והרחבה. מומלץ לך המכין לעבור באופן כללי על סדנת "על 

סדנת "על הזיכרון" מגיעה לאחר סדנת "על  שים לב!הזיכרון" לפני שיעור זה כדי שתכיר את המושגים שיוזכרו כאן. 

 מידה" אך במהלך סדנת "על הלמידה" מצוינים מושגים שלקוחים מסדנת "על הזיכרון".הל

 

 תוכן הסדנא:

 

 מהי למידה?

חלק את החניכים לזוגות / שלישיות ובקש מהם להגדיר מהי למידה באמצעות הטלפונים הניידים שלהם )חיפוש 

 דקות. 10בגוגל או בכל אתר אחר(. הקדש לכך 

 הם לספר מה מצאו, רשום את המילים המרכזיות שעלו מהחיפוש שלהם על הלוח. דקות אפשר ל 10לאחר 

 

מחיפוש מהיר בגוגל, תימצא כי המילים הנפוצות שעולות מחיפוש המושג "מהי למידה" הן: שינוי,  הערה למכין:

למידה פעילה בעקבות התנסות, התנהגותי, תצפית, זיכרון, חשיבה, יכולת, סגנונות למידה, הנעה ללמידה, אתגר, 

במהלך השיעור )או חלקם( נחזור למושגים אלו ל על הלוח המשך את השיעור, ועוד. לאחר שכתבת את המושגים הנ"

 כאשר נדבר על עקרונות הלמידה או המושגים שנלמד בדרך.

הדגש להם כי גם הם כמדריכים לעתיד  -שים לב! הצב לחניכים גבולות בשימוש בטלפון מעבר להפעלה הנדרשת

צטרכו להציב גבולות לחניכים בכל הנוגע לשימוש בטלפונים הניידים במיוחד כאשר חלק מהישעור יש בהם צורך י

 כמו בשיעור זה.
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 קבוצות כדורגל המתאמנות לגביע האלופות של ליגה ג' )מחוז דרום(: 3הצג על הלוח את הסיפור על 

 קבוצה א': 

מס' 

 אימונים

1 2 3 4 5 6 7 

 2 5 1 6 0 3 4 גולים

 

 קבוצה ב':

מס' 

 אימונים

1 2 3 4 5 6 7 

 10 9 7 6 4 3 1 גולים

 

 קבוצה ג':

מס' 

 אימונים

1 

 5 גולים

 

 תן מספר דקות לדיון בכיתהבאילו קבוצות התרחש תהליך למידה ומדוע?  - האת הכית שאל

 מטרת ההפעלה היא להראות כי למידה מובילה לשיפור בביצוע. 

 

 מהי למידה והגדר: משאלה זו, חזור לדיון

 שינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן. -למידה 

 השינוי שבלמידה. -ביצוע שאפשר למדוד ע"י בחינה ומאפיינת את מידת הלמידה – יכולת

שינוי מקרי אינו מהווה למידה יעילה )קבוצה א'(. כלומר, שיטתי פירושו שניתן לחזור על השינוי,  – שינוי שיטתי

 השתמש בו ללמידה נוספת.לשחזר אותו ול

 עמוד על כך שמדובר בתהליך להבדיל משינוי ארעי.-לאורך זמן

 

 

 נסכם בפלקט:

 

 

מפרט את התהליך שקורה אצלינו במהלך הלמידה. אין מדובר רק כאשר לומדים בכיתה אלא מעגל  -מעגל הלמידה

במכונות, פתיחת דלת, לימוד נסיעה בדרך  זיהוי טעמים, ריחות, שימושהלמידה קורה בכל דבר שאנו לומדים בחיים )

 וכו'(. מסוימת

 למידה
 שינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן
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 שלבים: 4מעגל הלמידה מציין 

 אנו מתנסים במשהו -התנסות

 בה על חשיבהחשי -אנו מבצעים רפלקציה -התבוננות והרהורים

תה בו אנו מבינים איפה הי -עיבוד המידע -הכללות ומושגים

 הבעיה וקובעים לעצמינו כללים

תנסות באותה הסיטואציה אך עם בחינת ה -התנסות מחודשת

 הכללים החדשים שקבעתי

 והמעגל חוזר שוב ושוב לאורך כל החיים.

 

 תיאוריות למידה:

המחקר על למידה אנושית מתמקד בדרך בה בני האדם רוכשים 

דה היא ידע, יכולות, אסטרטגיות, אמונות והתנהגויות וכן בדרך בה הם מתאימים או משנים אותם. כפי שלמדנו, למי

שינוי מתמיד בהתנהגות / יכולת אשר נובע מהתנסות באירוע / חוויה כלשהי. קיימות מגוון רב של תיאוריות למידה 

כאשר כל אחת מהן תורמת חלק אחר ל"מדעי הלמידה" ומהן נוכל ללמוד כיצד עלינו, המדריכים לעתיד, ללמד את 

מד יהיה מובן להם היטב והם ידעו לשלוף אותו בזמן החניכים שלנו בצורה הטובה ביותר וזאת כדי שהחומר הנל

 הנכון ובדרך הנכונה.

תיאוריות עיקריות בקצרה כאשר מכל אחת מהן נציין מה התרומה שלה ל"למידה על למידה" שלנו. בסוף  3נסקור 

 השיעור יהיו בידיכם סט כלים איתו תוכלו להתחיל ולתכנן את ההדרכה שלכם.

 

 למידה מאפשרות לנו להבין את עקרון הלמידה הראשון:ריבוי התיאוריות בנוגע ל

כל אחד מאיתנו לומד בצורה ובדרך שונה, אין דרך אחת נכונה ללמד את כולם. המונח "סגנונות  -. שונות בלמידה1

חשיבה" מתייחס לאופן השונה בו אנשים לומדים. יש חוקרים הטוענים כי יש סגנונות למידה שונים כגון: רפלקטיבי/ 

 ולסיבי, חשיבה ממוקדת/מסועפת, עיבוד מידע מקביל/ סדרתי וכו'. אימפ

 חלק על פי האונה הימנית והשמאלית:יש חוקרים הטוענים כי סגנון הלמידה נ

אנשי בעלי חשיבה המבוססת על האונה הימנית מאופיינים לרוב ב: יכולת לא מילולית גבוהה, חוש קצב, 

יה מרחבית ויזואלית, ראייה רב ממדית, חשיבה הוליסטית, ראיית יכולת גבוהה לדימויים, חוש לצבעים, ראי

 התמונה השלמה, חשיבה אינטואיטיבית.

אנשים בעלי חשיבה המבוססת על האונה השמאלית מאופיינים לרוב ב: יכולת ורבלית, יכולת לוגית, חשיבה 

אה ית החלק בשלם, קרמתמטית, ראייה סדרתית, חשיבה ליניארית, חשיבה שיטתית, חשיבה אנליטית, ראיי

 כתיבה.

החוקרים המבדילים בין סגנונות החשיבה מציינים כי כל אדם הוא תמהיל אחר של סגנונות החשיבה. יש גם חוקרים 

 הטוענים כי אין דבר כזה סגנון חשיבה אלא זה תלוי מה מלמדים. 

 ?"פנה אל הכיתה ובקש מהם לסמן: "האם הם אנשי אונה ימנית או אנשי אונה שמאלית

 החוקרים מסכימים על מספר דברים:למרות הגישות השונות של החוקרים והממצאים השונים, 

 אין קשר בין היכולת השכלית לדרך בה האנשים לומדים -אין קשר בין סגנון חשיבה ליכולת .א

 אין סגנון חשיבה טוב יותר .ב
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להדריך בסגנונות ליך כמדריך ע ולכן, ובקצב שונה כל אחד לומד בצורהוהדבר החשוב ביותר לנו כמדריכים:  .ג

לאנשים השונים הנמצאים בכיתה אחת: יש להשתמש בהפעלות שונים כדי שתוכל להתאים את עצמך 

ות, יש להמחיש בדרכים שונות ועוד ובנוסף, עליך להתאים את קצב הדרכה שלך לקצב הלמידה של מגוונ

 על קצב איטי או מהיר של חניך בכיתה האנשים השונים בכיתה. )ניתן לפתוח דיון קצר עם החניכים בכיתה

 (.ומה עושים במקרה כזה

 

 הפעלה: 

 יש להראות את דף המשחק ולוודא שאיש אינו מכיר את המשחק. –דף המספרים 

 60דפים הפוכים זהים עם  5מס' ניסיון וכמות מספרים. נותנים למוכנים  – 2 -כל מוכן לוקח דף ומחלק אותו ל

וזאת  1ל גבי הדף. על המוכנים לחבר בקו כמה שיותר מספרים עוקבים החל מהמספר מספרים עוקבים המפוזרים ע

 שניות.  30תוך 

 מבררים לכמה כל אחד הגיע ומושיבים אותם לפי סדר ההצלחה. –ניסיון ראשון 

 מסדרים שוב על פי ההצלחה ושואלים אם מישהו עלה על שיטה. –מקצה שיפורים  –ניסיון שני 

בר למוכנים את העיקרון המנחה הראשון: קיפול רוחבי של הדף ייתן חלוקה משנית : למעלה הס -ניסיון שלישי 

 הזוגיים. סידור לפי סדר ההצלחה -יופיעו המספרים האי זוגיים, ולמטה 

תנו למוכנים את העיקרון המנחה השני: קיפול אורכי של הדף ייתן חלוקה משנית : כל שישה מספרים  -ניסיון רביעי 

בחלק  7-12בחלק ימיני, מס'  1-6מצאים בחלק אחר של הדף )ימני או שמאלי(. לדוגמה: מס' עוקבים נ

 בחלק הימני וכ"ו. שוב מסדרים לפי סדר ההצלחה. 13-18השמאלי, 

 מקצה אחרון תוך שימוש בכל הידע והניסיון. -ניסיון חמישי 

 



 

 
 
 

15 

 דף מספרים -על הלמידה -הפעלה

 דף המספרים
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 ביהביוריזם -תיאוריות התנהגותיות

להתנהג. התיאוריה הביהביוריסטית מתמקדת בחקר התנהגות גלויה אשר  -Behaveהביהביוריזם הגיע מהמושג: 

ניתנת לצפייה ולמדידה. תיאוריות אלו מסבירות למידה במונחים של אירועים סביבתיים וההתנהגות הנצפית, והן 

מבחינת תיאוריה זו התהליכים  אינם חשובים להסבר הלמידה וגניטיבים()הק טלייםנטוענות כי התהליכים המ

בבסיס התיאוריות הנ"ל קיימת התייחסות משמעותית למשוב על . הקוגניטיביים הם בגדר "קופסא שחורה"

התנהגות מסוימת, מטרת המשוב היא להעלות או להוריד את הסבירות כי התנהגות זו תחזור על עצמה )חיזוק חיובי 

הגישה הביהביוריסטית מציעה אסטרטגיות הוראה יעילות למצבים בהם הלומד נדרש לבצע מטלות  ילי(.ושל

"טייס אוטומטי" ובכך מצליחות לפנות את הקשב להיבטים  -אוטומטיות שאינן מצריכות חשיבה מודעת כמעט

וב" מאפשרת לנהג לפנות תובעניים יותר של המטלה לדוגמא: היכולת להחליף הילוכים בצורה אוטומטית "בלי לחש

 קשב למצבים מסוכנים על הכביש.

. המחקרים כאשר המשוב ישפיע על התגובה הבאה הביהביוריזם מדבר על הקשר שבין גירוי לתגובההרחבה למכין: 

רים בתיאוריה זו הם תורנדייק, פבלוב )אשר קישר בין ריור הכלבים לבשר ולהשמעת צליל הפעמון(, כוהחוקרים המו

 -"אלברט הקטן"(, סקינר )בדק התנהגות משתנה לאור חיזוקים -)בדק את הקשר בין רגש וקישורו להתנייהווטסון 

 חתול בכלוב(. תוכל לקרוא עוד על חוקרים אלו והתיאוריה הביהביוריסטית ברשת האינטרנט.

 

 ללמידה: התרומה של התיאוריה הביהביורסיטית

התמודד שכלית ומעשית עם בעיות ואתגרים בעצמו, כך הלמידה ל -על הלומד לנסות -עשייה, תוצאות ומשוב. 2

ולקבל משוב מיידי. התוצאות הינן משוב ראשוני ועצמי  נעשית יעילה יותר. לאחר העשייה על הלומד לצפות בתוצאות

יו שמגיע מגורם חיצוני אשר בעקבות ובנוסף קיים המשוב חיזוק חיובי או שלילי לעשייהשל הלומד לעצמו והן מהוות 

, הנעשית על ידי הכוונה לאורך הלמידה הלומד משנה או מחזק את העשייה שלו וזאת באמצעות הנחייה והדרכה

 בדיבור או בהמחשה.

 האם היה תהליך של למידה? מה תרם לתהליך הלמידה? -חזור לדף המספרים

דת ואך להגיע למצב של ללומד להגיע לשליטה מקסימאלית במיומנות הנלמ תסייעחזרה ותרגול  -. חזרה ותרגול3

  "טייס אוטומטי".

יש "לפרק" את המיומנות הנלמדת לתתי מיומנויות וללמד אותם בדרגת  -למידה במנות קטנות ובצורה הדרגתית. 4

קושי עולה כדי שהלומד יוכל להשיג שליטה בכל חלק עד להשגת שליטה במיומנות כולה. לדוגמא: לימוד הנשמה 

החזקת המסכימה בצורה הנכונה, ישיבה מאחורי ראש  -העקרונות שלב אחד שלב באמצעות אמבו: יש ללמד את

 בסופו של תהליך ישיג הלומד שליטה במיומנות כולה. -המטופל, הצמדת המסיכה לפיו של החולה וכו'

 

 קיימים שני סוגי מקורות הנעה לאדם: פנימיים וחיצוניים.  -מוטיבציה -. למידה מחייבת הנעה5

 חיזוקים חיוביים או שליליים שמטרתם להטמיע אצל הלומד ביצוע רצוי. חיצוניים:מקורות הנעה  

 תגובה הניתנת לאחר ביצוע במטרה להגדיל את ההסתברות כי ביצוע זה יישנה -חיזוק חיובי 

 תגובה הניתנת לאחר ביצוע במטרה להקטין את ההסתברות כי ביצוע זה יישנה -חיזוק שלילי 

 גמאות לחיזוקים אתם מכירים? חיוביים ושלילייםשאל את הכיתה: אילו דו

 מקורות הנעה פנימיים: סיבות אישיות אשר מהוות לאדם סיבות ללמידה 
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 על ידי חיזוק מקורות הנעה אלו בצורה עקיפה נוכל להעלות למודרכים את המוטיבציה ללמידה. 

באמצעות אתגר ללומד(, תחרותיות, מילוי נעורר סקרנות  -דוגמאות למניעים פנימיים: סקרנות )מניע ביולוגי מולד

 חובה פנימית, השתייכות לקבוצה מוערכת ועוד

 

 קוגניטיבית -התיאוריה ההכרתית

"קופסא שחורה", החוקרים  התיאוריה הקוגניטיבית התעוררה מהצורך של החוקרים לנסות ולהבין מה קורה באותה

להסביר. התיאוריה הקוגניטיבית אינה מבטלת את מצאו מספר נקודות שהתיאוריה הביהביוריסטית לא הצליחה 

חשיבות החיזוקים אלא מוסיפה עליה ומציינת כי בלמידה מעורב תהליך רכישה או ארגון מחדש של מבנים 

התיאוריה נותנת את תשומת הלב לאופן מיקוד הקשב  מעבדים ואוגרים מידע.קולטים, קוגניטיביים בהם בני האדם 

נרחיב על תהליך זה  להבין כיצד ניתן להקל ולסייע ללומד בתהליך עיבוד ואגירת המידע. ועיבוד המידע וכך מאפשרת

 בסדנת "על הזיכרון".

פיאז'ה )במוקד התיאוריה שלו  ןהחוקרים המוכרים אשר פיתחו תאוריות קוגניטיביות הם ז'אהרחבה למכין: 

)תרבות ואינטראקציות בין בני אדם מצויינים כמה תהליכים ושלבים מנטליים שמתרחשים בילדות(, ויגוצקי 

גניה )פיתח, בין השאר, אסטרטגיות לבניית מערכי שיעור להוראת מושגים, עקרונות, כתרומה לתהליך הלמידה(, 

. תוכל לקרוא עוד על חוקרים אלו והתיאוריה על סמך תיאוריות של עיבוד מידע( ועוד 'פרוצדורות וכו

 הביהביוריסטית ברשת האינטרנט.

ההסבר על הזיכרון שיכול להיות שהחניכים יתקשו מעט בהשלכות של התיאוריה הקוגניטיבית בגלל  מכין:הערה ל

מגיע בסדנא הבאה. במהלך העקרונות הבאים אשר יוצאים מהתיאוריה הקוגניטיבית יוכנסו מספר מושגים אשר 

הזיכרון" לפני השיעור "על  כדאי לך, המכין, לקרוא את סדנת "על יתחברו טוב יותר לאחר סדנת על הזיכרון.

 הלמידה".

 טיבית ללמידה:יהתרומה של התיאוריה הקוגנ

צורך )הורה לומד אשר ימצא את החומר הנלמד לרלוונטי עבורו אם מתוך עניין / עולם התוכן שלו /  -. רלוונטיות6

רה ראשונה בכדי לקבל נות לתפקיד )חניכים בקורסי מד"א שמגיעים לקורס עזומוכושבא ללמוד החייאת תינוקות( / 

עבד אותו יותר טוב ולקשור אותו ליותר מבני ידע קלוט אותו ול, יצליח להסמכה כמע"ר / חובש / פאראמדיק(

 בזיכרון. כך יוכל לשלוף אותו בזמן אמת בצורה הטובה ביותר.

ו על עיבוד יסייעו ללומד לקלוט את החומר בצורה טובה וכך יקל -. שימוש באמצעי המחשה ברורים ובולטים7

 . המידע

בין חלקי הגיוני קישור  קישור לידע אישי קודם, ,/דומיםקישור לנושאים קודמים -לחניך עיבוד ואיחסון המידע.  8

 בזיכרון. אחסונויסייעו ללומד בשלב עיבוד המידע ובשלב  -המידע השונים, חזרה ושינון ולימוד באופן מובנה

 

 יתההבניית -התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית

התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית הגיעה כהמשך לתיאוריה הקוגניטיבית במטרה להוסיף עליה עוד רובד של יכולת 

לבנות והיא דוגלת בהבניית הידע על  -Constructשנדרש מהחניך. התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית מגיעה מהמילה 

אשונית של מושגים, עקרונות ותיאוריות לבין היכולת ידי החניך. גישה זו טוענת כי יש הבדל ניכר בין הבנה בסיסית ור

להשתמש בהם בפועל. המעבר בין החומר התיאורטי לפיתרון בעיות אינו ספונטני, אינו מתרחש מאליו ודורש 

אסטרטגיות הוראה שונות. גישה זו מאמינה כי כאשר הלומד בונה או מבנה ידע בעצמו, הוא עושה זאת באופן פעיל 
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בפני הלומד עומדים אתגרים הדורשים ממנו להיות  -חון סוגיות, להעלות השערות, לחפש נתונים וכו'עליו לב -ומודע

על תהליך  םללמוד ולפקח בעצמומדים לחקור, פעיל והידע הופך להיות משמעותי עבורו. על פי גישה זו יש לעודד ל

השונים כדי לקשר אצל הלומד את מבני גישה זו גם ממליצה לחבר בין נושאים שונים ולקשר בין הנושאים הלמידה. 

 הידע שמאוחסנים בזיכרון לטווח הארוך. 

החוקרים המוכרים בתיאוריה זו הם ברונר ואף פיאז'ה וויגוצקי מהתאוריה הקוגניטיבית. הגישה הרחבה למכין: 

שלא  , מתבססת על אותם מודלים אך מדגישה היבטיםהקונסטרוקטיביסטית אינה עומדת בסתירה לקוגניטיבית

 טופלו בקוגניטיבית.

 

 התרומה של התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה:

ככל שהלומד עושה יותר בעצמו, מפעיל את החשיבה, מפעיל יותר חושים לצורך למידה, מנסה  -. למידה פעילה9

והלומד  זמן למצוא יותר פתרונות לבעיות, כך הלמידה שלו טובה יותר, ברורה לו יותר וכתוצאה מאלה תיטמע לאורך

 .ידע לשלוף אותו בצורה ובזמן הנכון

 

 

 סיכום

קיימות מגוון תיאוריות בעולם הלמידה אשר מהם נלמדים עקרונות המיועדים לעוסקים בהדרכה / למידה וזאת 

 במטרה להקל על החניך בבואו להתמודד עם כמות החומר הנלמדת במהלך השיעור/הקורס. 

אוריות עיקריות ומהן הרכבנו רשימת עקרונות אשר יעזרו לנו להעביר את בשיעור זה בחרנו להתמקד בשלוש תי

 החומר ולהצליח "לגעת" בכל חניך. 

 עבור עם החניכים בזריזות על כל עיקרון ובקש מהם להסביר את העקרונות:

 

 שונות בלמידה .1

 עשייה, תוצאות ומשוב .2

 חזרה ותרגול .3

 למידה במנות קטנות ובצורה הדרגתית .4

 מוטיבציה -נעהלמידה מחייבת ה .5

 רלוונטיות .6

 שימוש באמצעי המחשה ברורים ובולטים .7

 עיבוד ואיחסון המידע לחניך .8

 למידה פעילה .9
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 על הזיכרון

 

 .שעה וחצי זמן:

 רשימת המילים, מצגת ייעודית: אמצעים

 יבין מהו זיכרון ויפרט את העקרונות הבסיסיים להקלה על הזיכרון. החניך: מטרות

 

 יחהפת

רו ממנה וילמדו ממנה מדוע אנשים שעברו חוויה זהה יזכ מסוימים אנחנו זוכרים ודברים אחרים לא?מדוע דברים 

 דברים שונים? 

העולם שלנו מוצף בפרטים שונים ומגוונים ואנו, בני האדם, נמצאים בתהליך של למידה מתמדת, אם במודע ואם 

 ואת מגבלותיו.כרון האנושי, נבין כיצד הוא פועל ילאו. בסדנא  זו נעסוק  בז

 מטרת הסדנא היא כפולה:

 עזרה לנו כמדריכים לזכור ולעבד את המידע לו אנו נזקקים כמדריכים. .1

 הגשת חומר לחניכים בצורה קלה יותר לזכירה. .2

 

 

 ובקש מהחניכים לזכור כמה שיותר מספרים. הבאההקרא רשימת הספרות : הפעלה

 .4 9 6 1 8 2 7רשימה קצרה: 

 

 גיל עם הרשימה הארוכה כמה מספרים הם זוכרים כעת? חזור על התר

   2 9 1 8 3 6 0 7 4 9 5רשימה ארוכה: 
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 כרון:יאיך עובד הז

התיאוריה הקוגניטיבית דיברה על התהליך החשיבה שמתרחש אצל לומד והציגה את מודל בסיסי של עיבוד מידע 

 מידע עובר בהן בתהליך של למידת תכנים:"תחנות" שה 3. לפי המוודל הזה קיימות "שמתרחש ב"קופסא השחורה

  

 

 

 

 קליטת מידע באמצעות החושים -רשם חושי

 אליו אנו מודעים ברגע נתון. בו מאוחסן המידע -"שולחן העבודה" של הלומד -זיכרון לטווח הקצר -זיכרון עבודה

מאגר הידע והזיכרונות של הפרט, נשמר בצורה  -זיכרון לטווח ארוך

)עץ עם הרבה ענפים(. כאשר נזכרים במשהו, אנו של סכימות 

"שולפים" את פריט המידע מהזיכרון לטווח ארוך ומעבירים אותו 

 לזיכרון העבודה )טווח קצר(. 

 

 

 

 

 

 

 נפרט על כל אחד מהם: -במהלך הלמידה הלומד מבצע ארבעה תהליכים

 Theל ידי הקבוצה הלבנה בסרט:  בקש מהחניכים לספור כמה פעמים נמסר הכדור ע הפעלה: -א. מיקוד קשב

Monkey Business Illusion :הקישור .https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY 

 פעמים. 16לאחר הסרט, שאל לתוצאות. התשובה הנכונה היא: 

התשובות )ך? האם שמתם לב שאחד מהשחקנים השחורים יצא מהמסך? שאל: האם ראית את הגורילה שנכנסה למס

 (.בכיתה יתחלקו בין האפשרויות השונות

 למה חלק שמו לב לגורילה או ליציאת השחקן השחור וחלק לא?שאל ודון עם הכיתה: 

מקבלים  התשובה היא בגלל מנגנון מיקוד קשב הקיים אצל כל אחד מאיתנו וזהו התהליך הראשון שקורה כאשר אנו

 מידע חדש או בכלל ביום יום )אפילו בהליכה ברחוב(.

  

 -זיכרון עבודה רשם חושי
 טווח קצר

זיכרון לטווח 
 הארוך

 עיבוד וקידוד מיקוד קשב

 אחזור ושליפה

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
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האדם יכול לקלוט כמות מוגבלת של גירויים בו זמנית. באופן לא מודע, כל אחד מאיתנו "בוחר" להתמקד בגירויים 

ה י אותו יקלוט הלומד יהיורלתת על כך את הדעת ולדאוג כי הגישונים ומאחרים להתעלם. אנו כמדריכים צריכים 

הגירוי הנכון. לדוגמא: אם במהלך השיעור יש מוזיקה מחוץ לכיתה, יש סיכוי סביר כי הלומד יעדיף להתמקד 

 בשמיעת המוזיקה, מהיכן הגיעה או מי הזמר ולא יתמקד בדיבור או הדגמה של המדריך בכיתה.

פיזי/ נפשי )עייפות(,  הסיבות לקליטת גירוי מסוים על פני האחר: עניין, בולטות )מידע בולט מאחרים(, מצב

 דמיון/הכרות )האם המידע מזכיר לנו מידע אחר?(, כמות מידע, סדר וארגון.

 

 זוהי דרך נוספת להמחיש את מיקוד הקשב.  -למכין: יש מונח שנקרא "אפקט מסיבת הקוקטייל" הרחבה

כל הרעשים  -חברךהסבר המונח: דמיין שאתה במסיבת קוקטייל, וכולם סביבך מדברים ואפילו אתה מדבר עם 

מסביב הופכים לרעשי רקע כאשר אתה מקשיב לחברך. לפתע, מהקצה השני של החדר מישהו מזכיר את שמך, מה 

 תהיה תגובתך?

  סביר להניח שהקשב שלך יתמקד לשם כי הזכרת שמך רלוונטי אליך ותהיה מעוניין לדעת על מה מדובר.

 

דה מוגבל ביכולת העיבוד שלו ובאפשרותו ובזיכרון הע -ושינוןשימור המידע בזיכרון העבודה באמצעות חזרה ב. 

פריטי מידע בו זמנית. המידע זורם באופן שוטף לזיכרון העבודה ולכן, כדי לשמר את המידע המצוי  2-7-לעבד כ

לחזור עליו, לדבר עליו או לבצע בו כל פעילות אחרת , , הפרט צריך לעסוק בו("שולחן העבודה")זיכרון לטווח קצר ב

 ת מידע חדש העלול למחוק את הקיים.שתחסום זמנית כניס

 

מידע גולמי הנכנס לזיכרון העבודה לא יוכל להיטמע בזיכרון לטווח הארוך אלא אם הלומד ישקיע  -עיבוד וקידודג. 

לעבד אותו ולהתאים אותו לעולמו ולסכימות הקיימות אצלו בזיכרון. מידע שלא עבר תהליכי  ,מאמץ לשנות אותו

 כח או להיעשות ממודר ולא זמין ללומד. עיבוד והמרה נדון להיש

 

למידה היא סוג של משא ומתן בין מידע  -של מידע ממאגר הזיכרון לטווח הארוך של הלומד -איחזור / שליפהד. 

"שולחן העבודה" שאליו נשלף  -חדש לסכימות או מבני ידע קיימים. המשא ומתן הזה מתקיים בזיכרון לטווח קצר

ע בזמן אמת, הסכימות בזיכרון לטווח הארוך דכרון לטווח הארוך. כדי שלומד יוכל לשלוף מימידע רלוונטי המצוי בזי

צריכות להיות מאורגנות כך שתהיה לו גישה מהירה אל פריטי המידע. חשבו על ארון בגדים, ככל שהוא יהיה מסודר 

 יותר כך ניתן יהיה לשלוף פריט ביגוד בצורה מהירה יותר. 

 

 האם אנו יכולים "להתערב" בתהליך הזכירה? שאל את הכיתה לדעתם:

 אנו לא יכולים להתערב אנו רק יכולים לסייע לתהליך הזכירה. התשובה:
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 אמצעים להקלה על הזכרון:

 העקרונות הבאים. 2הבאה תפקידה להדגים את  ההפעלה

 

 :וודא שלמוכנים אין כלי כתיבה. הקרא את רשימת המילים

 קולב עפרון בננה

 כיור כיסא גיר

 ביפר טלפון שולחן

 כיור מלון שמש

 ווקמן כיסא מפה

 ביפר נייר שולחן

 קולנוע אפרסק מכונית

 פח אבטיח כיור

 דלק שולחן שעון

 רגל ארון ביפר

 דגים בית כיסא

 כניסה אישור נרגילה

 

 

ראשונים לאחר ההקראה בקש מהם לחזור על מילים שנאמרו ורשום אותם על דף. הם יזכרו את הפרטים ה

 והאחרונים וכן יזכרו מילים שחזרו על עצמן.

חשוב לחלק את  של מסע לימודי ולכן הריכוז נמצא בשיאו בתחילה ובסופו סף -. עקרון הראשונות והאחרונות1

פתיחה וסיכום כל  -ת עליונה בנתינת הפסקות למודרכיםישנה חשיבו. השיעור לפרקי משנה עם "פתיחה" ו"סיכום"

 פעם מחדש.

 

ככל שהלומד יחזור על החומר כך ה"סכימה" שתבנה תהיה  -הדרך הבסיסית הטובה לזכור דברים -חזרה ושינון .2

החשובים כדי  ברורה יותר והוא ידע לשלוף את המידע ממנה בצורה קלה. ההמלצה היא לחזור ולשנן את הדברים

 פעמים רק כדי שיזכרו אותו טוב(. אנטומיה מספרשיעור  כל )הרי לא אפשרי לחזור על  שיטמעו טוב בזיכרון

 

 

  : מה היה עוזר לזכור את רשימת השמות בקלות?דיון
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ראשי תיבות או דימויים ואסוציאציות מקלים על הזיכרון. ראשי תיבות מסכמים במילה  -בעזרי זיכרון . שימוש3

 החדש פריטי הזיכרון אחת מספר פריטים ומצמצמים אותם לפריט אחד. דימויים ואסוציאציות מקבילים את

 , מוכר, וכך קל יותר להבין ולהטמיע את החדש בזיכרון.לזיכרון אחר

 

: קרא שוב את רשימת המילים, בחר לך מילה מסוימת הפעלה -וש במקסימום חושים להעצמת החוויה. שימ4

 שכאשר תקריא אותה צעק אותה באופן בלתי צפוי. החניכים יזכרו את המילה הזו בצורה ברורה.

הראשון שקולט את המידע הוא הרשם החושי שבו מתרחש תהליך של מיקוד קשב, כאשר יש חלק מסוים בשיעור 

 .לכן בשיעור כדאי להשתמש במקסימום חושים ,שמושך יותר תשומת לב, הסיכוי שיזכרו אותו טוב עולה

 

(:  "היפה, ה מקצב הכתבהבקצב שונ : נסו לזכור את רשימת המילים הבאה )הקרא אותה לחניכיםהפעלה -. הבנה5

אתמול, אירופאית, רב, סוס, במחיר, במרוץ, מארץ, שראינו, נרכש". בקש מהחניכים לרשום את כל המילים שהם 

 זוכרים.

 

 תן לחניכים להתנסות מספר פעמים.

 

 סיונות נצליח. יסיון קשה ורק לאחר כמה רגעי שינון וכמה ניהנ

 מה מילים זוכרים המוכנים.כעת הקרא את הטקסט ההגיוני. בדוק כעת כ

 

 "הסוס היפה שראינו אתמול במרוץ נרכש מארץ ארופאית במחיר רב."טקסט: 

גיון וההבנה מקטלג הלומד את החומר ביתר קלות ומקשר יחומר שיש לו הגיון נזכר בקלות ע"י הלומד. באמצעות הה

ת המושגים תהיה טובה יותר וכך גם כרון של מושג אחד מוביל לאחר. זכיראת המושגים השונים זה לזה, כך שזי

 שליפתם בעת הצורך.

 

 אם לא היה ספר הבישול כתוב בצורה הגיונית ומובנת לכלל לא היה ניתן לבצע את האמור בו. -. סדר וחלוקה6

פרקי משנה, אפילו שרירותיים מקלים על הזיכרון, לכן יש לבנות את הדברים בצורת עץ, כלומר לחלק את החומר 

 ים בעלי כותרות ולהם שלבי משנה.הנלמד לשלב

 

חלוקת החומר לפרקים ונתינת כותרות קצרות וענייניות לכל פרק על פי הנושא תקל על  -. כותרות קלות לזכירה 7

כמות המידע שעל הלומד לזכור. הכותרת מסייעת לקטלג את המידע ולרמוז על התוכן כך שאפילו בזכירת כותרות 

חומר: אף אחד לא יזכור מה קרה בפרק יג' בספר ויקרא אבל כל אחד יודע מה קרה בלבד יזכור החניך את מרבית ה

 בפרשת לך לך.
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חניך שיודע כמה פריטים עליו לזכור / ללמוד פעולת השליפה תהיה קלה לו יותר: לדוגמא:  -. ידיעת מס' פריטים8

מה שלא  –הות את החמישי שנותר מהם והוא יתאמץ לז 4הידיעה שיש חמישה חומשי תורה תקל על חניך שיזכור 

 היה קורה אם לא ידע כי הרשימה מכילה חמישה פריטים.

 בעיות בזכירה )אשר עלולות לעלות במהלך תהליך הזכירה(:

 לא בשליטתנו )פרט לתנאי סביבה(. -בעיות בקידוד. 1

 פיזור/חוסר ארגון., הפרעות והסחות, חוסר עניין, ומס אינפורמציהע בעיות באחסון:. 2

, בלבול בין מידעים שונים -הפרעה, ענונים(יכשלא השתמשנו במידע זמן רב )ר -דעיכה :הסיבות -. בעיות בשליפה3

 מחסור באסטרטגיות שליפה.מוטיבציה לערוך חיפוש ב"זיכרון",  חוסר, עייפות, לרוב על בסיס אמוציונאלי -הדחקה

 

 סיכום

יתה להבין את תהליך הזכירה כדי השיעור המטרת כיצד מאוחסן בו מידע. זה למדנו כיצד הזיכרון עובד ובשיעור 

להתחשב יש שנוכל להקל ולסייע לחניכים בזכירת המידע אותו אנו מלמדים כמו גם בשליפתו במידת הצורך. 

 בעקרונות אלו כאשר אנו בונים או מעבירים שיעור.
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 על בניית שיעור ומערך

 דקות 60 זמן:

 יעודית, חוברת מערכיך להדגמהמצגת י אמצעים:

 רמה נדרשת: יישום. -המוכן ידע איך בנוי שיעור, וידע כיצד לבנות מערך קצר בצורה אידיאלית מטרות:

 

 

 חזרה וקישור

 עסקנו כבר בדרך בה המוח האנושי קולט חומר והזכרנו כי לשיעור מס' חלקים עיקריים: פתיחה, גוף וסיכום.

 א המסגרת.הכלל המנחה בהעברת שיעור הו

 ולהחליט בזמן תכנון השיעור, על המדריך להחליט מה העיקר להבדיל מהטפל. על כן, יש לבחון את החומר בכללותו 

 אלו חלקים יש להדגיש וזאת כמובן בהתחשב בזמן שהוקצב לשיעור כולו.

 

 :הסדנאוכן ת

 :שאלות בסיסיות 3ור, על המדריך לשאול את עצמו באים לתכנן שיעכאשר 

 ?החניכים לדעת בסיומו עלמה  ?מהי מטרת השיעור. 1

כאשר מתכננים שיעור, יש להחליט מהי רמת  ."רמות חשיבה"שנוכל לענות על השאלה הזו, נכיר את המושג כדי 

ו. הטקסונומיה על שם בלום גיעלאיזו רמה אנו רוצים שהחניכים י -כלומר בסופו החשיבה הנדרשת מהלומדים

 :שהלומד צריך להשקיע גדול יותר ככל שרמת החשיבה עולה כך המאמץ -פרטת רמות חשיבה מהקל אל הקשהמ

 

, ידיעות ים, עובדותעל ידע של פריטים, מושגמדובר  היכולת לשלוף פרטים מהזיכרון ללא יכולת להסבירם.ידע:  .1

 חשיבה זו נדרשת רק זכירה.ברמת  .וכו'

 דוגמא: כמה אחוזים משטח הפנים מהווה הראש?

 יוכל לתת דוגמאות ולהסיק מסקנות. ,ר את פשר מהותם של תהליכים שוניםחניך יוכל להסביהבנה:  .2

 מהיר וחלש על רקע טראומה הוא אחד מסמני הלם. לדעת שדופקדוגמא: 

 בכדי לבצע פעולה באופן הטוב ביותר, על החניך לדעת את אופן ביצועה ולהבין את מטרתה.יישום:  .3

 דוגמא: לדעת כיצד להנשים באמבו           

הבנת נושא מחומר הלימוד לחלקים והבנת כל חלק בנפרד ושבירת היכולת לפרק מצב נתון לגורמים. אנליזה:  .4

  .םהיחס ביניה

 הגורמים והסימנים השונים. תיאור מקרה תוך דרישה מן החניך לעמוד עלדוגמא: 

 על ידי צירופי רעיונות / נושאים. היכולת לחבר מס' פרטים לדבר שלם סינתזה: .5

 לחניך נתנו מס' סימנים אשר על סמך נתונים אלו עליו להגיע לאבחנה משוערת. דוגמא: 

יכולת ה .בנתונים מחדש )סינתזה( והערכת מצניתוח מצב נתון ע"י פירוקו לגורמים )אנליזה(, חיבור ה הערכה: .6

 והצדקת הקריטריונים ששימשו לשיפוט.כמותי או איכותי של תוצר כלשהו שיפוט  לבצע 

 פצועים או יותר.  2: החניך יפרט את שיקולי הפינוי באר"ן בין אדוגמ

 !קמת החשיבה הנדרשת תשפיע על בניית השיעור ודרך העברתולהבין כי חשוב 
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 ?בהתמודדות על מהלך השיעור מה יכולים להיות הקשיים של התלמידים. 2

בנקודות / משעמם / קשה.  ת החניכים עם נושא מורכבמודדויכולים להיות קשורים בהבנת התכנים או בהתבקשיים 

שבנושא וזאת על  "השיעמום"דרך יצירתית לסייע לחניכים להבין או להתגבר על  המדריך למצואבהן קיים קושי, על 

 ידי המחשה, הפעלה וכו'.

 

 ?מטרת השיעור מצד אחד ולהתמודדות עם הקשיים מהצד השניהגיע לאפשרות למהן דרכי ההוראה היעילות ש. 3

ועל פיהן לבנות את  סיון שתצברו במהלך ההדרכותת הנילקחת בחשבון את כל ארסנל הכלים שנלמד בקורס ואיש 

 פויים בשיעור.צעם הקשיים ה (עטולו במ) כך שיתאים למטרה ויצליח להתמודד השיעור

 

 אנטומיית" הקורסים במד"א:

 :הקורסים במד"א בנויים מפרקים 

o .פרק הטיפול בחולה 

o  .פרק הטראומה 

 פרקים:-הפרקים מורכבים מתתי 

o ווסקולרית.-המערכת הקרדיו 

o .המערכת הרספרטורית 

 הפרקים מורכבים משיעורים: -תתי 

o ווסקולרית.-שיעור מבוא למערכת הקרדיו 

o חלות לב וכלי דם.שיעור מ 

 

 שיעור:מבנה סיכמתי של 

 הצגת הנושא והמחשת הצורך  •

 חזרה וקישור •

 פתיחה

 עירור עניין ומוטיבציה •

 סיפור מקרה •

 דיון על המקרה •

 הצגת נתונים •

 הצגת תכלית •

 סרט •

 רגוף השיעו

 שמירה על סדר הגיוני •

 קישור בין הקטעים •

 מתן דגשים •
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 סיכום השיעור

 חזרה על דגשים חשובים •

 בדיקת קליטה והבנה •

 שאלות חניכים •

 

 :מערכיםוגי ס

 מהווה חלק מארסנל ה"הנשקים" העומדים לטובת המדריך ב"מלחמתו" העיקשת כנגד  -המערך הארוך

 כוחות האופל הפועלים בכיתה, אשר מטרתם לחבל בתהליך הלמידה

 ך וגלגל הצלה בזמן מצוקהמהווה מסגרת למדרי-המערך הקצר 

 

הערה למכין: חוברת המערכים שחולקה לחניכים כוללת בתוכה את המערך הארוך )ההערות הכתובת בתחתית כל 

שקפי המצגת עצמה. אנו דורשים מהחניכים לבנות לעצמם מערך קצר לשיעורים מסוימים  -שקף( ואת המערך הקצר

את הנקודות לשאילת שאלות, דרכי עירור עניין, סיפורי  על פי ההנחייה במהלך הקורס. במערך הקצר עליהם להוסיף

 רק עליו בשיעור.נפרט מקרה וכו'. המערך הקצר יהיה "תוכנית השיעור" של המדריכים. 

 

 המערך הקצר

מכין יקר, יש לשים דגש על שלב זה בהיותו השלב הנדרש ליישום מהמוכנים )בהתחשב בכך שהמערכים הארוכים 

 כבר נתנו להם(.

ועש. מערך קצר צריך לאפשר לנו תפקיד המערך הקצר הוא להוות מסגרת למדריך וסירת הצלה בים גועש ור -מטרה 

 שליפה מהירה של מידע בעומדנו מול עיניהם הבוחנת של החניכים מבלי שהם יבחינו בכך 

 

 בכדי שהאחרון ישרתנו נאמנה עלינו להקפיד על מספר כללים:

 ערך לפני תחילת כל שיעור:יברשימה שתעזור לנו להכל מערך קצר יפתח  •

o יעור.שם הש 

o .מיקום השיעור בקורס 

o .מטרות השיעור 

o .הזמן המוקצב לשיעור 

o .רשימת עזרים לשיעור 

  לזכור שמבט ממושך מידי על מערך השיעור יתפרש אצל החניך כחוסר אונים וחוסר מקצועיות.יש  •

 לשם כך יש להיעזר בשיטות שיעזרו לכם להתמקם במערך במבט אחד:

o .שימוש בצבעים שונים 

o ה ראשי התיבות של מ :לדוגמא דע קשים לזכירהלהדגיש פרטי מיChronic Obstractive 

Pulmonary Disease 

o  קו מתחת לנושא חשובתמיד אפשר להוסיף 

o  שחשובות להדגשהאו להגדיל נקודות 
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 בסדר השיעור.לשלוט יש  •

 :השיעורלהכניס במערך הקצר כלים שיעזרו לזכור את מהלך  ניתן •

o :תכנן מראש ורשום כמה זמן ימשך כל פרק בשיעור 

o .למנוע גלישה מעבר לזמן המוקצב לשיעור 

 ציין הפעלות שמתוכננות מראש:  •

o .תרגול 

o .עבודה קבוצתית 

o דיון 

 ציין תזכורות לגבי שימוש באביזרי המחשה :  •

o .הקרנת סרטון 

o .שימוש במודלים 

o .הדגמה 

 זמן לגשת למלאכת בניית המערך.לאחר שכל הנתונים מסודרים היטב זה ה •

 בקרב המדריכים קיימות אסכולות שונות באשר לשיטה לכתיבת מערך קצר: •

o .טבלה 

o .תפזורת 

o .תרשים זרימה 
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 על עירור עניין ומוטיבציה

 דקות 120זמן: 

 דף משפטים ללמידה ע"י המוכנים )יחולק עובר למועד השיעור לשינון בע"פ(.אמצעים: 

 מטרות: 

 יפרט את חשיבות עירור העניין.החניך  .1

 החניך יפרט דרכים שונות לעורר עניין ושמירה על המוטיבציה. .2

 

  הקדמה למכין:

עניין בכיתה, במהלך כל הסדנא יש להפעיל זו הסדנא מבין החשובות ביותר. בסדנא זו מקבלים החניכים כלים לעירור 

לפחדנים ולחוששים להיפתח אל הכיתה. עליך , לביישנים את כל החניכים. סדנא זו היא כלי בידך, המכין, לגרום גם

 המכין להיות מאוד מוקצן ולהדגים כל שלב בצורה תיאטרלית כך הסיכוי שהחניכים ישתפו פעולה יגדל. 

 

 הצגת תכלית שלילית:

שיעור צריך להראות שיעור. המכינים יכנסו לכיתה בהופעה מרושלת ויעבירו  לא המטרה היא להראות לחניכים איך 

כלשהו בעמידה בקצה הכיתה ובטון מונוטוני ומשועמם. לאחר מס' דקות יש להפסיק את השיעור ולהפעיל את 

 החניכים למטרת הסדנה.

 נתח את השיעור והצג את השאלה מדוע חשוב לעורר עניין? פתח דיון:

 

 לעורר עניין?עלינו למה 

   שמירה על מוטיבציה .1

 . ניטרול הפרעות.3

 טובה בכיתה  יצירת אווירה .2

 

 דרכים לעורר עניין:

 תנועה: .1

 במרחב 

 ידיים 

 מימיקה 

כדאי לעשות עם הידיים וכיתד  ניכים תוך כדי הדגמה מהי תנועה נכונה בכיתה, מה כדאי או לאחלסבר ה

 בצורה נכונהלהשתמש במימיקה ן נית

 הפעל את המוכנים לבצע תנועות תוך כדי דיקלום/שירה יהונתן הקטן. הפעלה: 
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 טונציה: .2

 התלהבות 

 שיוני בגובה הקול 

 שינוי קצב הדיבור 

 שימוש במבטאים 

 דיקציה 

 לחניכים בקולך מה היתרונות והשימוש הנכון בטונציהגם דה

לי הטונציה תוך שימוש בסגנונות המופעים הפעל את המוכנים: יהונתן הקטן תוך כדי יישום של כ הפעלה:

 בטבלה:

 איטי מסתורי אלים שמח

 מהיר אדיש עדין מתנשא

 חלש גבוה מורתי מתנצל

 חזק נמוך מכ"י מבוהל

עצוב/  מלטף תינוקי

 מדוכא

 משועמם

 מתלהב סקסי לחוץ זקן

 

 ניסוח: .3

 . על הניסוח להיות ברור 

 א מכירים אם אלו לא הוגדרו והוסברו(.שימוש בשפה קלה )לא להשתמש בראשי תיבות של 

 

 קשר עין/אוזן: .4

 :כלי המשמש לגלות ולקלוט מסרים מהחניכים שמרמזים על מידת העניין הריכוז וההבנה שלהם.  הדגש

כמו כן, הכלי מאפשר למדריך לקלוט את הקהל ולכוון את שיטת ההדרכה שלו לסוג האוכלוסייה שהוא 

 זה, לא  תיתכן הדרכה!!!מלמד. בלעדי הקפדה על יישום כלי 
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 שב"ש:   .5

  סיפורים מהחיים, בדיחות, קוריוזים, חידות, גימיקים )קשר לעק' הראשונות והאחרונות. יתרון: לא

 התבצעה הפסקה בפועל אלא רק הפסקה מתודית(.

  

 שיתוף: .6

 דריך חניך אשר לוקח חלק בשיעור יקשיב למדריך, ואילו חניך שעד כה "עופף" ירכז את תושמת ליבו למ

 פן ישאל שאלה בנושא.

 הפעלה: 

מוכנים אשר ניתן להם מבעוד מועד ללמוד בע"פ את הקטעים. הפעל אותם כך שיישמו את כלי עירור העניין  Xבחר 

 תוך הקראת הקטעים.

 

 פתח דיון על כל כלי וכלי בהתאם לאיכות ודרך ההקראה.
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 קטעים לשינון לצורך הפעלה -על עירור עניין ומוטיבציה

 
 

 מוכנים יקרים, 
בשלב זה של ההכנה צברתם מספיק ידע ונסיון בכדי שנוכל לחשוף אתכם לאמת הסודית שעומדת מאחורי כל מדריך 

 טוב. 
 

סוד זה הינו כמוס ביותר וידוע רק למעט מעטי מדריכים, ולכן ברגע שתשננו אותו יש לשרוף דף זה על מנת שידע זה 
 לא יזלוג למקורות שאינן מדריכים.

 
 המשפטים הבאים: 2לשיעור הבא עליכם לדעת בעל פה את 

 
 על הרי האלפים בין אגמים,

 ישב הוגה שטעמו של המקרוני ניגר עדיין בפיו
 וניפץ במקבת את מר עולמו.

 
 קם הפוזמק ואת חיות היער הרגיז,

 כי עם בוא השוחט תמו ימי ההוללות.
 היה זה התיש שהחליף לעצמו זהות.

 
 לא נוכל לקיים את השיעור הבא ולכן הקפדו ללמוד את המשפטים בעל פה. בלי מידע חשוב זה

 
 אגב אתם לא חייבים לשרוף את הדף אני סתם צחקתי...

 
 

 בהצלחה.
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 על נורמות ותגובות

 דקות 120 זמן:

 מצגתאמצעים: 

 מטרות:

 החניך יפרט את חשיבות החיזוק החיובי והתגובה השלילית. .1

 זוק חיובי עפ"י הכללים.החניך ייתן חי .2

 החניך ייתן תגובה שלילית עפ"י הכללים. .3

 החניך יעלה ברף התגובה עפ"י טבלת חיזוקים שלילים.  .4

 

 הקדמה למכין:

סדנה זו תקנה למוכן את הכלים "לשלוט" בכיתה  מכין יקר!!! זוהי אחת הסדנאות החשובות ביותר במהלך ההכנה.

לחיזוק החיובי )ח"ח( וגם לתגובה השלילית )חיזוק שלילי( יש חשיבות רבה ולהפגין סמכות. כפי שנראה בהמשך, גם 

חשוב מאוד  בשמירה על מהלך שיעור תקין, שמירה על אווירה לימודית ושמירה על המוטיבציה של החניך ללמוד.

 שבמהלך הסדנא תיתן לחניכים דוגמאות אמיתיות שנתקלת בהם ושאל אותם מה הם היו עושים במקומך. בדיון

 ?" ניסיונך העשיר יתרום להם רבות! Xסביב "מה לעשות כשחניך עושה 

 

 חזרה וקישור:

תגובות המדריך )לחיוב ושלילה( נותנים לחניך משוב על התנהגותו, לטוב ולרע. חניך אשר יקבל חיזוק חיובי, 

 גובה שלילית על מנת, מן הראוי שיקבל תהמוטיבציה שלו ללמוד תגבר, כמו כן הביטחון העצמי שלו. חניך שמפריע

 שיפסיק להפריע, יחזור לתלם ויקשיב לשיעור.
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 סכימת מתן תגובה

 

 חזרה וקישור קשר עין/אוזן(קליטת שדר מחניך )

 

 

 האם השדר חיובי או שלילי?     

          

 שלילי         חיובי    

                   

 יתההאם נפריע למדריך או לכ    שיקול מתן ח"ח   

             

 לא           כן             

                     

 התעלמות    בחירת פתרון עקרוני          

        

 תגובה שלילית  שינוי הדרכתי    

 

שינוי מתודי ע"מ  -יכול להיות שינוי הדרכתי של המדריך )לדוגמה: כיתה נרדמת למדריך. הפתרון -פתרון עקרוני

 ר עניין( או תגובה שלילית.ליצו

 

 חשיבות החיזוק החיובי

מוכנים. קשרו לאחד את העיניים במשולש והסבירו לו כי עליו לעבור מסלול מכשולים )כסאות,  3בחרו  הפעלה:

שולחנות וכו'( אל המטרה כאשר מוכן אחר מכוון אותו. פעם ראשונה על המוכן לכוון את "הפרה העיוורת" תוך 

 שלילים. בפעם השנייה המוכן יכוון את ה"פרה העיוורת" ע"י שימוש בח"ח. שימוש בחיזוקים

 בקשו מ"הפרה העיוורת" לספר כיצד היה לו יותר קל למצוא את דרכו במובך.

 אל מול חיזוק שלילי.יזוק חיובי על המהות של ח פתח דיון:

 מתי נחזק חיובית:

 שיפור ביכולת החניך. .1

 במידה והחניך טרם לשיעור .2

 מראה רצון ומשתדלהחניך  .3

 אין להשתמש בכלי זה על דרך השגרה פן השפעתו תישחק. דגש:
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 דגשים במתן ח"ח:

 קצר ולעניין. .1

 סמוך למועד ההתנהגות החיובית המחוזקת. .2

 השפעה:

 מוטיבציה(. -על החניך )חזרה וקישור .1

 חניך על רקע כיתה )יש למה לשאוף...(. .2

 

 חשיבות התגובה השלילית

תחילת כל קורס מוגדרים לחניכים כללי התנהגות ברורים. על המדריך לשמור על ב -מניעת התדרדרות .1

הגבולות שהציב לחניכים ו"לאכוף" את החוקים שהוגדרו. שכן, כל כלל שהופר ולא נתנה תגובה בהתאם 

יערער את מעמד המדריך ועלול להוביל למדרון חלקלק. במידה ולא הוגדרו כללים, על המדריך להגדיר 

 אותם.

ל כיתה, לאורך הקורס כולו, חניכים בוחנים את התנהגותו של המדריך ובכלל זה "עמידתו" בגבולות בכ

שמור על הגבול ועל שהציב להם. בכל פעם שחניך עובר גבול מוגדר, יש צורך במתן תגובה שלילית ע"מ ל

מעמד המדריך. במידה והחניכים יראו כי ניתן לעבור את הגבול שהוצב להם, והפרה זו לא זכתה לתגובה 

 מצד המדריך, הם יראו בכל "איתות" שהגבולות נפרצו והאנדרלמוסיה והאנרכיה יחגגו.  ראויה

, מן הראוי שיזכה לתגובה חניך מפריע -שמירה על מוטיבציה של החניך )חזרה וקישור לעק' ההדרכה( .2

מאחר והוא מפריע לעצמו/למדריך/לסובבים אותו. מטרת התגובה היא להפסיק את ההפרעה ולהחזיר את 

החניך לתלם ע"מ שיפסיק להפריע ללמידה של עצמו ושל האחרים. בכך מושג רווח נוסף, חיזוק של חניך 

הגדרת  -ר החניכים כי הפרעות לא יתקבלובמהלך הדרכה נעשה על רקע של כיתה, חיזוק מעין זה משדר לית

 גבולות. 

 

 -ע"מ לאתר את כל השדרים מחניכים, על המדריך להיות בעל חוש שמיעה של עטלף וראיה של נץ )חזרה וקישור

חשיבות של  -קשר עין/אוזן(. על המדריך להיות ער לכל המתרחש בכיתה ולקלוט כמה שיותר שדרים )חזור והדגש

ר של המדריך למודרכים(. כמו כן, על המדריך לסנן את השדרים המעוברים אליו הקש -קשר עין/אוזן

מהמודרכים ולהחליט מהו שדר חיובי )לשקול האם לחזק חיובית( ומהו שדר שלילי )לבחון האם לבצע שינוי 

 מתודי או לחזק שלילית או להתעלם(. 

 

האם הבעיה  -להחליט מה גרם לחניך להפריעבמידה והמדריך קלט שדר אשר סווג כשלילי, עליו לנתח את המצב ו

 היא במדריך )החניך לא הבין את החומר המעובר, השיעור משעמם( או שאינה קשורה להדרכה גופה.

 אפשרויות: 2במידה והמדריך הגיע למסקנה כי החניך מפריע מתוך שעמום עומדות בפניו 

 .עירור עניין/שיתוף/הפעלה/שינוי מתודי 

 ינו בהדרכה או שעירור העניין/שיתוף/הפעלה/שינוי מתודי לא הועיל יש צורך במידה ומקור הבעיה א

 במתן חיזוק שלילי.

 

 



 

 
 
 

36 

 מתי נחזק?

o .בכל פעם שחניך מפריע לעצמו/למדריך/לסובבים אותו 

o .החניך חצה גבולות שהוגדרו מראש 

 

 דגשים למתן תגובה שלילית:

 ת הגבולות.אחת ממטרות התגובה היא להגדיר "מחדש" א -שמירה על גבולות .1

על התגובה להינתן בצורה תקיפה והחלטית, בקור רוח ונחישות אך לא באגרסיביות ולא בצורה  -אסרטיביות .2

 שתפגע בחניך או תעליב אותו.

 עשה שימוש בהגיון החניך ורתום אותו לטובת ההדרכה להבדיל מליצור עזר כנגדך. -פניה להגיון .3

 

 סיכום

 שלילית תגובה חיזוק חיובי יתרונות/חסרונות

יצירת מוטיבציה )אצל המחוזק   יתרונות

חניך על רקע  -ואצל הכיתה

 כיתה(.

 "דמות לחיקוי" 

 .הגדרת גבולות וביצורם 

 .שמירה על דמות המדריך 

 מניעת הסלמה. 

 .הפסקת ההפרעה 

 פגיעה ברצף השיעור  חסרונות

 שחיקת כלי הח"ח 

 .פגיעה ברצף השיעור 

 פגיעה  -תגובה שלילית קיצונית

יצירת עזר כנגד בחניך ו

 המדריך.

 ערעור  -תגובה שלילית מתונה

על סמכות המדריך ואי השגת 

 מטרת התגובה.
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 סוגי תגובות לפי סרגל )מהקל אל הכבד(:

 תגובות ממוקדות לחניך על רקע כיתה:

הפעלת חניך מפריע כדי למשוך את תשומת ליבו, ולהבהיר לו, כי המדריך ער לכך שהוא אינו  -שיתוף/הפעלה .1

מצוי ומעורה בהדרכה עצמה. חסרונה היא בשבירת רצף השיעור ובהבכת החניך כאשר יתברר לו כי הוא אינו 

 מצוי ב"סוד העניינים". 

תגובה בלתי מילולית. יתרונה של התגובה היא בכך שהיא אינה פוגעת ברצף השיעור. תגובה זו יכול  -תב"מ .2

ד וכו'. על תגובה זו לעמוד בתנאים שנסקרו לעיל בדבר ותינתן בצורת מימקה )מבט חודר( או בעזרת תנועת י

 המקרים בהם תינתן תגובה שלילית וכן באופן שבה תינתן התגובה )אסרטיביות, שמירה על גבולות(.

פנייה ישירה לחניך ספציפי. חסרונה של תגובה זו היא בשבירת רצף השיעור והפניית תשומת  -תקשורת מילולית .3

על התגובה לעמוד בכללים של סיבות ודרך מתן התגובה )הקפד על טונציה אסרטיבית  לב הכיתה לחניך המפריע.

תוך שמירה על גבולות(. על המדריך לתת תגובה ממוקדת אשר לא תחרוג יתר על המידה ושתפגע ברצף השיעור 

 במידה המעוטה ביותר.

 תב"מ+ תגובה מילולית. .4

 מת לב הקבוצה להפרעה."צילום" ההפרעה והסבת תשו -תגובה מילולית+ שיקוף .5

מדובר בתגובה קיצונית אשר מטרתה לפנות לחניך על רקע הכיתה ולעורר נקיפות  -ציונות )אפשרי+ שיקוף(  .6

מצפון לאור חשיבות החומר המעובר )דוד מפריע לכיתה בזמן שאני מלמד החייאה. החייאה אשר יכול ותציל חיי 

וך שימוש בכיתה כולה )גיוס הכיתה כולה אל מול החניך הסורר אדם...(. יתרונה בכך שהיא מופנית לחניך עצמו ת

והוקעתו מקהל ישרים(. עם זאת, יש לזכור ששימוש בכלי זה טומן בחובו פגיעה בחניך עצמו על רקע הקבוצה 

 כולה.

חניך שמפריע באופן כרוני, ובמהלך השיעור תגובות המדריך אינן משיגות מטרה, מן הראוי כי  -שיחה אישית .7

יך "יתפוס" אותו לשיחה מחוץ למסגרת השיעור ויעמיד אותו במקומו וירד לסוף הגורם אשר גורם לחניך המדר

להפריע. יתרונה הוא בכך שתגובה זו אינה פוגעת ברצף השיעור, מאידך אם מדריך הגיע לכלי זה, אזי רצף 

 השיעור נפגע פעמים רבות בשל החניך הסורר.

ם בלבד, ניתן להשתמש בעונשים על חניכים )כגון: הוצאה מן השיעור, במקרים קיצוניי -סנקציות ועונשים .8

 100% -חומר ל 100%מטרת ההדרכה: -הדגשהרחקה מהקורס וכו'(. אולם יש לזכור כי מדובר במפלט אחרון )

 חניכים(.
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 לכיתה כולה: -תגובה כללית

מן הקבוצה. יש להבהיר למוכנים כי  כפי שנאמר לעיל, על המדריך לבחור בתגובה המתאימה לקלט השלילי אותו קלט

 תגובה חלשה מדי לא תשיג מטרה ועלולה לערער את דמות המדריך בפני המודרכים.

ברגע שהמדריך קולט שדרים שלילים ממספר חניכים, אין לנקוט בדרך של "כיבוי שריפות". שכן כיבוי שריפה אחת 

 יוביל ל"שריפה" רבתי. על כן יש לנקוט בתגובה כללית.גורמת למדריך לאבד קשר/עין אוזן עם קבוצה אחרת. דבר זה 

 גם לתגובה כללית, כמו לתגובה הממוקדת יש דרגות:

כאשר ישנו מצב בו מס' חניכים מפריעים או הכיתה כולה, אין טעם ב"כיבוי שריפות" )תגובות  -תגובה כללית .1

כולה על דרך התנהגותה. יש  העמדת החניכים הסוררים או הכיתה -אשיות(, אלא יש מקום לתגובה כללית

להקפיד, כפי שנאמר לעיל, כי התגובה תהא מופרדת מרצף השיעור וכן שתעמוד בכללי האסרטיביות, עליה להיות 

 בולטת.

 תגובה כללית+ שיקוף )ראה לעיל(. .2

 תגובה כללית+ ציונות )ראה לעיל(. .3

ה זו, היא בניתוק החניכים מרצף שיחה בה חוזר המדריך על כללי בראשית. חסרונה של תגוב -שיחה כיתתית .4

 השיעור. עם זאת, אם הגיע המדריך לעשות שימוש בכלי זה, הרי שאין כבר רצף לשמור עליו. 

 חל איסור מוחלט על ענישה קולקטיבית.  הדגש: -סנקציות ועונשים .5

 

 עלייה בתגובה:

ם את רמת התגובה לכמות ואופי ע"מ שניתן יהיה להתמודד עם רמות שונות של הפרעות בצורה יעילה, יש להתאי

 ההפרעות. 

יש להבהיר למוכנים כי השימוש בארסנל התגובות והתאמתו לרמת ההפרעות קשה הוא לשליטה, וכי ההתמצאות 

 והמיומנות תירכשנה עם הניסיון. 

כל עם זאת, יש להדגיש כי השימוש בתגובות על דרך השגרה גורם לשחיקת התגובות עד לרמה בה הן יהיו חסרות 

משמעות מבחינת המודרכים. על כן, יש לעשות שימוש מושכל ונכון )היכן שניתן להסתפק בשינוי מתודי יש להלך 

 בדרך זו. עם זאת, אין להימנע משימוש בתגובות כאשר צורך השעה דורש זאת(.

 

 תגובה שלילית הורסת. על כן עשה בה שימוש מושכל. ח"ח בונה, הדגש:

 

 הפעלה:

 מוכנים לגבי ההפרעות הבאות ודרך התגובה המתאימה:עם ה פתח דיון 

  חניך שמשתתף יותר מדי ומפריע, מתפרץ וכו'. .1

 הערות מיניות למדריך/ה .2

 אחרי תרגול לכיתה אין כוח לשיעור עיוני. .3

 חניכים נרדמים/מתעסקים בדברים שאינם קשורים לשיעור. .4
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 על ההפעלה

 דקות  120 זמן:

 מצגת אמצעים:

  :מטרות

 החניך יפרט את חשיבות ההפעלה. .1

 החניך יפרט דרכים להפעלה. .2

 החניך יפרט כללים לשאלת שאלות. .3

 החניך יפרט את סוגי השאלות. .4

 החניך יפרט כללים להתייחסות לשאלות חניכים. .5

 

 המחשת צורך: –חזרה וקישור 

 זקת(. על הצורה בה החניך קולט את החומר )התנסות מחועל המוטיבציה וגם ההפעלה משפיעה 

 

 למה להפעיל חניכים?

כאשר חניך מופעל, הוא מערב  לעולם אל תאמר  מה שהחניך יכול לומר בעצמו!!! הדגש: -התנסות מחוזקת .1

תוך כדי השתתפותו מס' רב של חושים )התנסות מחוזקת(, הוא מרוכז יותר במהלך השיעור וכך החומר 

אוף לכך שכל קידום השיעור יהיה ע"י החניכים מוטמע אצלו בקלות יתר. במידה ואין מגבלות זמן, יש לש

)גילוי מודרך(. בשיטת הניסוי והטעייה, החניך יגיע בעצמו למסקנות הנדרשות ממנו וכך תהליך הלמידה 

 יהפוך לעיל יותר בבחינת החניך עצמו בפרט ובבחינת הקבוצה ככלל. 

ניתן ליצור אצל החניך יותר מוטיבציה  כפי שכבר למדנו בסדנת "על עירור עניין", ע"י שיתוף -עירור עניין .2

 להקשיב: הוא חלק מן השיעור ולכן יהיה מרוכז בו יותר.

ההפעלה היא כלי בעזרתו ניתן לבדוק ולוודא את רמת הידע/ההבנה של החניכים בעזרת  -בדיקת הבנה .3

ודרכים, שאילת שאלות/הפעלות שונות. לאחר הבדיקה ניתן להגיע למסקנה באשר לרמת הידע/ההבנה של המ

 ולהחליט באם יש צורך להתעכב על נושא מסוים או להמשיך הלאה.

כמו עירור עניין, שיתוף מושך את החניך אל תוך השיעור, סוחף אותו למערבולת ההדרכה,  -ניטרול הפרעות .4

וכאשר מוטלת על החניך מטלה או כאשר הוא נשאל על דבר מסוים, הוא מתרכז יותר בשיעור ונוצר מתח 

 שמא חניך פלוני אחר ישאל שאלה ע"י המדריך(. בקבוצה )
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 דרכים להפעלה:

 שאילת שאלות. .1

 תרגול תוך כדי חניכה. .2

 מטלות אשר מוטלות על החניך/הקבוצה ע"י המדריך. .3

 

 כללים לשאילת שאלות:

השאלה היא הכלי הזמין ביותר למדריך בזמן השיעור. שאלות ניתן לשאול על כל נושא במהלך השיעור. אך גם 

 שימוש בכלי זה מצריך כללים ע"מ לעשות שימוש בכלי זה בצורה יעילה ומושכלת.ה

 כללים:

 .על הניסוח להיות ברור  וחד משמעי 

 אין לשאול שאלות מנושאים שונים בכדי לא ליצור בלבול בקבוצה. -פרה פרה 

 המודרכים  בהלם יש דופק מהיר וח... שאלות אלו פוגעות באינטליגנציה של -אין לשאול שאלות כפית

 ואין בהם בכדי לענות על היתרונות שבהפעלה. 

 

 סוגי שאלות:

 זריקת שאלה" לחלל הכיתה יוצר מתח לימודי בקרב המודרכים. מתח זה יוצר  -הפניית שאלה לכיתה כולה"

 התמקדות ופיקוס של המודרכים.

 

 ני. למשל: "מה תפקיד יש להקפיד על שאילת השאלה בטרם פונים לחניך אלמו -הפניית שאלה לחניך פלוני

?". אם ננקוב בם החניך בטרם נשאל את השאלה, יתר החניכים לא יקשיבו לשאלה, ולא ייווצר קוביהמוח הקטן, 

 המתח הנדרש. בצורה זו, אנו מבטיחים הקשבה של הקבוצה כולה לשאלה )פן היא תפונה לאחד מהם(.

 

 לות אשר יכוונו אותם לעבר נושא ספציפי בו אנו ע"מ להתקדם בשיעור רצוי להציג לחניכים שא -גילוי מודרך

רוצים לעסוק. בכך אנו נשיג: עירור עניין, וכן כפי שאמרנו קודם לכן, כאשר חניך מגיע לתובנה לבדו, על סמך 

למידה מכוונת, אותו שבב מידע יקלוט ביתר קלות במגירות הזיכרון לטווח ארוך )והלוא, זו היא מטרת 

 ההדרכה(. 

לחניכים במהירות תוך מתן זמן קצר לתשובה )ברגע  אלו שאלות מהירות וקצרות המופנות -פונגשאלות פינג 

שמקבלים תשובה נכונה, "יורים" את השאלה הבאה(. צורת הפעלה זו יעילה בסיכום פרקים ותתי נושאים )כלי 

תן רוצים לשאול. וזאת מצוין לווידוא ידע/הבנה/יישום של נושא מסוים(. יש לתכנן עובר לשיעור את השאלות או

 מאחר שבזמן ההפעלה עצמה, גם למדריך אין זמן לחשוב על השאלות. 

 רמת השאלות הבסיסית ביותר היא ידע: שליפת מידע נטו )למשל:מהם שלושת  -שאלות ידע, הבנה ויישום

ר לפריט הקרומים העוטפים את המוח?(. חומר זה, החניך צריך "לדעת" לשלוף מהמוח. שכן הרמה הנדרשת באש

הה יותר של (. רמה גבו  EICP מידע זה היא ידע.  רמה גובהה יותר היא שאלות הבנה )למשל: הסבר את מנגנון

 שאלות הן מסוג יישום: יישום מעשי של החומר הנלמד )למשל: חישוב אורך הזמן של עבודה עם בלון חמצן גדול(. 
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 הקפד:

 .לכלול הפעלות במערך השיעור תוך פירוטן 

 ל הכללים של כל הפעלה והפעלה.הקפד ע 

 .זכור מהי מטרת ההפעלה 

 

 שאלות חניכים:

כידוע, גם חניכם מפנים שאלות למדריך במהלך ההדרכה ואנו, כמדריכים, צריכים לדעת כיצד להתמודד עימן. ישנם 

מודדות אל מס' סוגים של שאלות, ולכל סוג התייחסות מיוחדת משלו. בטרם נעבור לבחינת סוגי השאלות וצורת ההת

 מול כל סוג וסוג, תחילה מספר כללים כלליים:

 זלזול מצד המדריך באשר לשאלות חניכים ייתפס כגורם מרתיע ופוגע אשר יפגע  -אין לזלזל בשאלות חניכים

 במוטיבציה של החניכים ללמוד, וכמובן יפגע ישירות בעק' הגשת החומר בצורה הטובה ביותר. 

 ם המדריך אינו יודע הכול )ככה אומרים(. אם נשאלנו שאלה מסוימת אשר את תאמינו או לא, ג -אין להתחמק

תשובתה איננו יודעים, אסור לנסות "למרוח". יש לרשום את השאלה ולחזור לחניך עם תשובה בהקדם. עם זאת, 

 יש לנסות שמצבים כאלו יהיו ספורים )חזרה וקישור: דמות המדריך(.

 

 ת:סוגי שאלות חניכים ודרך ההתמודדו

חומר שטרם נלמד. מתן מענה לשאלות אלו עלול לקטוע את רצף השיעור, ועל כן, עדיף לדחות  -שאלות קדימה .1

את מועד "ההתעסקות" עם השאלה למועד הרלבנטי בו נעביר את החומר נשוא השאלה )למשל: "נלמד מאוחר 

להתאפק, גש אלי בסוף השיעור...", יותר", "נעסוק בחומר זה בשיעור הבא..." , "אם אתה כ"כ מתעניין ולא יכול 

 וכו'(.

חומר שנלמד. אם הזמן דוחק, ולא מודבר בחוסר ידע בסיסי של הכיתה כולה, הרי שניתן לזמן  -שאלות אחורה .2

את החניך השואל לאחר השיעור לצורך מתן תשובה והסבר. הדגש: מתן מענה לשאלה שנושאה נלמד קודם לכן, 

"תושבי הכיתה" ועילה לרעש. מאידך, אם לא מדובר בחוסר הבנה בסיסי, ניתן עלולה ליצור "שעמום" בקרב יתר 

להפעיל את המודרכים ולגייסם לצורך מתן מענה לשאלה )בכך נשיג וידוא הבנה ע"י הכיתה ומתן הסבר לחניך 

 השואל(.

ל המרבה נושאים הקשורים בעקיפין לנושא הנלמד. אם יש די זמן להרחיב על הנושא, הרי שכ -שאלות הצידה .3

הרי זה מבורך )כמובן, בגבול הטעם הטוב, תוך שק"ד באשר לרמת הכיתה(. מאידך, אם הזמן דוחק, ניתן לזמן 

 את החניך השואל להסבר והרחבה בתום השיעור.

 "התקלות" שמטרתן להצדק למדריך.ראה סדנת נורמות ותגובות. -שאלות "מתחת" .4

 

 הפעלה:

אשון להציג שאלה לאחד המוכנים האחרים )תוך מתן דגש על שמירה של הושב את המוכנים במעגל. על המוכן הר

 30כללי שאילת שאלות: הצגת השאלה ורק לאחר מכן פניה לחניך מסוים(. כל חניך צריך להפנות שאלה לאחר תוך 

 שניות. מי שלא עומד במעמסה עוזב את המעגל.

 

 על כל הפעלה יש להיכלל במערך השיעור תוך הקצבת זמן. הדגש:
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 טכנולוגיות למידה
 שעה :זמן

  :לוח, טושים, מחשב נייד עם חיבור אינטרנט, מצגת ייעודית, התקנת התוכנות אמצעים:

סת מקום רב יותר כל יום. הטכנולוגיה הופכת זמינה ונגישה יותר מיום ליום, היא חלק מחיינו והולכת ותופ מטרה:

עם השנים הבינו כי ניתן )ואף כדאי( לגייס את הטכנולוגיה לטובת הלמידה כדי להוסיף עניין לשיעור, להשיג מטרות 

 .שלא ניתן להשיג בשיעור רגיל, להפוך את הלמידה לפעילה ובכך למשמעותית יותר ואף חווייתית

מטרת השיעור היא לעמוד על היתרונות והחסרונות שבשימוש בכלים טכנולוגיים במהלך השיעור, נקודות התורפה 

 .של כלים אלו והיכן כדאי לשלב אותם וכל זאת ממש על קצה המזלג

 

  הקדמה למכין:

תרעש והשיעור בכלים הטכנולוגיים בעצמם ולכן יכול להיות שהכיתה קצת במהלך השיעור חשוב שהחניכים יתנסו 

חניכים שמתנסים בשיעור ואילו ההם  ,יעבור בצורה שונה מהרגיל. חשוב לאפשר לחניכים להביע את דעתם. היום

 .יש להתייחס לכלים הן מבחינה טכנית והן מבחינה פדגוגית -בעתיד הם המדריכים שצריכים להפעיל את זה

 ת )חלקן חינמיות וחלקן בתשלום( המיועדות ללמידה בכיתה.בשנים האחרונות, רשת האינטרנט "מוצפת" בתוכנו

 ונתנסה בהן. ?"מתי משתמשים בה"קצת על נדגים מספר תוכנות על פי סוגי ההפעלה / יכולות התוכנה, נדבר שיעור ב

 לך, המכין, יהיו מסומנות בכתב נטוי.ההערות 

 

 :מה לכיתההקד

בשונה משאר השיעורים. בקש מהלומדים להוריד מספר  -מכין: בקש מהכיתה להשאיר את הטלפונים מחוץ לתיק

  ,QR CODE תוכנה לקריאת ,KAHOOT :אפליקציות

 

 :תוכן הסדנא

 . SMS-HITהראשונה תתקיים בהשאלה 

 מהן טכנולוגיות למידה ומה מטרתן? :החניכיםאת שאל 

 היא שכל אחד ירשום מה שהוא חושב שאלה היא שאלה פתוחה כשהמטרהה :לבשים 

  :את השאלהם סכ

 ?טכנולוגיות למידהמהן 

באמצעות  ,של ידע, תובנה, יכולת או מיומנותרכישה, הרחבה או שיפור  -למידהמתייחס ללוגיות למידה טכנוהמונח 

המגויסים ערך כלים, מכשירים וחומרה ברשת מהיחסים בין הטכנולוגיה ללמידה כוללת מערכת  כלים טכנולוגיים.

 .(כפי שלמדנו בשיעורים הראשונים)וך התחשבות בתיאוריות למידה בסיסיות תלטובת הלמידה 

 ?ולוגיות למידהמטרתן של טכנמהי 

אמצעות ב ותר ובכך לסייע ללמידה משמעותית.הפוך את חווית הלמידה לטובה ילמידה היא להות טכנולוגימטרת 

לפתוח ו רת בתוך הכיתה עצמהה אחמידלזמן ל, ים לערב את הלומד בתהליך הלמידהטכנולוגיות למידה אנו יכול

 .וכו' לעבודה מהבית, לשימוש במאגרי מידע אינטרנטיים –אפשרויות ללמידה מרחוק 
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 ?לרשותנוכלים עומדים לו יא

צורך בחיבור אינטרנט ובמרבית ש י .ד ניתן לשלבם בשיעורצראה כינר כלים חינמיים הקיימים ברשת ומספסקור נ

 החניכים יכולים להשתתף באמצעות הטלפון החכם שלהם. הכלים 

 

Moodle-  שעות, מקבל  22קורס החל מקורס כל . א"הבסיסי הנמצא בשימוש במדהכלי  -א"הקורסים של מדאתר

 :בשילוב סרטונים, חומר לתרגול ובחינות עצמיות לתרגול (מצגות)ובה מוזנים כל חומרי הקורס סביבת למידה 

 

ן הן בין החניכים לבין עצמם והן בין החניכים לבין בו ניתן לקיים דיו החניכים עומד פורום לשאלות ותשובותלרשות 

 . (מקצועי או חברתי וכו' -לפי נושאים, לפי מטרה)לפתוח מספר פורומים תן ניהמדריך. 

קיימת אפשרות להזנת המושגים על ידי המדריכים או  -ניתן לפתוח באתר מילון מושגים לשימוש החניכים בנוסף,

  .המדריךלהזנת המושגים על ידי החניכים בפיקוח 

 כולל היעדרויות ואיחורים. אפשרות לרשימות נוכחות של התלמידיםישנה  ,בנוסף
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מטרת תה ולמה היא יכולה לשמש. קיימות מגוון סוגי הפעלות, ליד כל הפעלה קיים הסבר קצר כיצד לבנות אובאתר 

, לאתר נקודות חולשה ולסייע םוב אחריההלמידה של החניכים שלו, לעק לאפשר למדריך לנהל אתהאתר וכליו היא 

 להפוך את חווית הלמידה לטובה ומשמעותית יותר. :במידת הצורך וחשוב מכל

 

ברחבי רשת האינטרנט קיימים מגוון סרטונים מקצועיים בנושאי שונים כולל סרטונים בנושא  -הפקת סרטונים

המוביל בכלים העיקרון המאפשרים לשלב בהם שאלות לחניכים. כלים קיימים רפואה מחלות, אנטומיה וטיפול. 

לעיתים ניתן להעלות סרט עצמי אבל אם כבר קיים ברשת אז למה לא )חינמיים, שתילת סרט לרוב מיוטיוב  :אלו

 .(וי בכליתל)ונים שתילת שאלות מסוגים ש -, במהלך הסרט או בסופו?(להשתמש במה שיש

 EDU.Tube :את הכלינבחן 

 

 tivity.aspx?e=8422&id=11437hit.net/user/ac-hit.telem-http://edutube :ללינקהיכנס 

 

  :הקטגוריה התבאו נוסףכלי 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=SX6jY5C91iA :דוגמא

 

למוודל נוסף ב ים בנוסף לאלו שכבר קיימים באתר.אפשרות ליצור בחנים ושאלונקיימת במוודל  -מבחנים ושאלונים

 ליצור שאלונים לחזרה ותרגול של הלומדים.קיימים כלים נוספים המאפשרים 

 :את הכלינבחן 

  

 

 

 :רפואית מינולוגיהלטרס לפאראמדיקים השתמש בכלי זה ליצירת כרטיסיות בנושאים שונים, להלן דוגמא "ביה

https://quizlet.com/18130729/flashcards 

 הכרטיסיות מותאמות לסלולר ויכולות לשמש ככלי תרגול מצוין.

 :נוספיםכלים 

 ועוד....            

 

  

http://edutube-hit.telem-hit.net/user/activity.aspx?e=8422&id=11437
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=SX6jY5C91iA
https://quizlet.com/18130729/flashcards
https://www.blubbr.tv/
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, סיכום יום ,הלימודיםך ת שגרה במהלל סופי של נושא, שבירוד חוויתי של נושא, לתרגוכלי נהדר ללימ -משחקים

 ועוד , סקריםקבלת משוב

 :מספר כלים ןנבח

 

 

על כל אחד היה לכתוב הגדרה לשאלה שנשאלה. , הכלי בו השתמשנו בתחילת השיעור - 

חניך ירגיש  -רבכלי זה הוא הצפייה באופן חי בתשובות המשתנות והמענה על התשובות הינו בעילום שם כלומהיתרון 

 דבר שלעיתים מקשה על חניכים לענות תשובה בכיתה. -אחד לא ידע שזה הואנוח לנסות כי אם הוא טעה, אף ב

ה באמצעות יהשאלות המופיעות אחת אחרי השניולענות על המופיע במצגת מהחניכים לסרוק את הברקוד בקש 

 כל שקף עם ברקוד השאלה, יופיע הגרף עם התשובות הנכונות.ר לאחסריקת הברקוד. 

 

דה בקבוצות , ניחן בגרפיקה יותר מפותחת, אפשרות לעבו"משחקי"כלי שנראה יותר  -

החניכים לסמן על להגביל את השאלות בזמן. ניתן ליצור בכלי בוחן, דיון או סקר. ניתן . פי הצבעים השוניםעל 

 בטלפון החכם שלהם את צבע התשובה הנכונה כפי שמופיעה על הלוח.

אחרי ק ר ולהתחבר לשאלון. שיופיע במצגתקוד מהחניכים להכניס את הבקש . KAHOOTר למערכת להתחבעליך 

כל שאלה, תוכל לראות את התפלגות התשובות ולאחר אחר ל והמשחק יתחיל. STARTחניכים התחברו, לחץ על שה

   .NEXTדיון בנושא ונתינת התשובה הנכונה לחניכים, לחץ על 

 

 

 :התנהגות / הפעלה בשימוש בטכנולוגיות למידהכללי 

  יצד לתפעל אותו באופן מלאולמד כאת הכלי הכר 

  הכן את השאלונים מראש ותכנן במערך היכן מקומם ברצף השיעור -שמראהכנה 

  את החניכים כבר בתחילת השיעור אם יש צורך בהורדת אפליקציה כלשהיעדכן 

  לא מחליפה את המדריך הטכנולוגיה -תבנה את כל השיעור רק על הכלים הטכנולוגייםאל 

  כי מדובר בטכנולוגיה ולכן הכן פעילויות גיבוי למקרה בו תהיה תקלה טכניתזכור 

  בו  הטכנולוגילהגיע לכיתה מראש ולבדוק כי המחשב אתו תעביר את השיעור עומד בקריטריונים של הכלי יש

 הינך רוצה לעשות שימוש
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 ערכההמדידה ועל 

 שעה זמן:

 לוח, טושים, מקרן ומצגת אמצעים:

המוכנים יכירו את סוגי ההערכה השונים ואת חשיבות הערכה בעיקר במסגרת קורסים של מד"א ויבינו כיצד  מטרה:

 ניתן להשתמש בהערכה לצורך שיפור הישגי התלמידים ולצורך שיפור שלהם כמדריכים.

 

 הקדמה למכין:

א חדשה ובה נדון מהי הערכה ומהן מטרותיה. ההערכה במסגרת הקורסים במד"א נעשית הן במהלך סדנא זו הי

)הערכה אישית של החניך, בחנים וכו'( והן בסיום הקורס )לצורך הסמכה(. מטרת הסדנא היא להבין כי  הקורס

 ו יותר( ספציפית.ההערכה היא לא פעולה שנעשית לאחר יד אלא יש להקדיש לה מחשבה ולמקד אותה למטרה )א

 

 הקדמה לכיתה:

פנה אל הכיתה ובקש מהם לספר איזה בחינות עשו להם במהלך הקורסים במד"א ומי בחן אותם. התשובות מכין: 

שיתקבלו יהיו לרוב: בחינה עיונית בקורס, בחינה מעשית בקורס, בחנים במהלך הקורס. בעניין הבוחנים יתקבלו 

 חן חיצוני, אחד העובדים, אחראי הדרכה וכו'.לרוב התשובות: מדריכ/י הקורס, בו

במהלך השיעור יש לסווג את סוגי הבחינות ובוחנים על פי המושגים  -רשום את סוגי הבחינות והבוחנים על הלוח

 שנלמדו )דוגמאות תוכל למצוא בסוף השיעור(.

 

 תוכן הסדנא:

מי יוסמך בסיום קורס העזרה הראשונה, ההערכה היא חלק מתפקידי המדריך בכיתה, בין אם כאשר עליו להחליט 

בין אם עליו להחליט האם לאפשר לחניך להמשיך להשתתף בקורס ובין אם עליו להבין מהן נקודות החולשה של 

 הכיתה / התלמיד. 

 

 תפקידי ההערכה:

 להערכה שני תפקידים עיקריים:

פעילות, תכנים, אדם, מוצר וכו'(, מטרתה היא לאתר צרכים לימודיים, לשפר ולפתח את הקיים ) -הערכה מעצבת

היא משמשת כסוג של "מוניטור" למצב החניך או הכיתה ובאמצעותה ניתן לשפר את הלמידה וההוראה. היא צריכה 

ציון סופי של  -להיות מפורטת ולספק מידע ספציפי שיביא לשיפור. לדוגמא: חניך אשר נכשל בבוחן במהלך הקורס

ומת זאת, הערות לכל שאלה וסימון הטעויות )לא בצורה מעליבה( יסייעו לו להבין הבוחן לא יסייע לו להשתפר, לע

 במה עליו להשתפר ועל איזה חומר עליו לחזור שנית.

חשוב שהחניך לא יפחד מההערכה ויבין כי הערכה מעצבת מיועדת לטובתו ולטובת שיפור הישגיו ויכולותיו במהלך 

 הקורס.

לפרקי זמן קטנים כדי שהחניך ידע במה עליו להשתפר ולא רק בסיום הערכה מעצבת צריכה להתקיים אחת 

 הלימודים כאשר כבר אין לו זמן להשתפר ולתקן. 
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מטרתה היא לתת הערכה כללית על רמת הישגי הלומדים ומשמשת לצורכי הסמכה או מתן דין  -הערכה מסכמת

 וחשבון. מגיעה בד"כ בסיום שלב או תהליך. 

 

 ים כגון: להערכה תפקידים נוספ

עידוד התנהגות רצויה של המוערכים. עידוד תחרותיות "בריאה" בין החניכים לצורך עידוד  -חברתי-פסיכולוגי

 הרצון להגיע להישגים אך יש לשים לב כי התחרותיות לא גורמת לרמיסה ופגיעה בחניכים. 

 ** יכול להיות שיפתח דיון בכיתה בנוגע ל"מהי תחרותיות בריאה?"

יש שלוקחים את ההערכה לתפקיד לא אהוד במיוחד ומשתמשים בה לצורך הבהרת "מי הבוס"  -ויותהפגנת סמכ

ובכך להבטיח שהמוערכים עושים את מה שצריך לעשות. כאמור תפקיד זה אינו אהוד ולכן לא מומלץ להשתמש 

 ונש.בהערכה לצורך זה, לדוגמא: החניכים בכיתה לא הגיעו בזמן לכיתה ולכן ניתן להם בוחן כע

 

לצורך הערכת חניך או כיתה ניתן לשלב בין תפקידי ההערכה וזאת כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר בלמידת 

 החניכים בכיתה.

 

 מעריכים:

 מבצע ההערכה נקרא "מעריך" )בוחן(. מעריך טוב צריך את התכונות הבאות:

 כדי שיוכל להפיק מההערכה  -ך(מיומנות טכנית בתחום המדידה )מתן ציונים, ממוצע, גרף התקדמות לחני

 את המירב עליו יהיה להשתמש ביכולות טכניות לחישוב המדידה

 אין להתייחס למושא ההערכה בזלזול או בחוסר כבוד -כישורים בתחום יחסי האנוש 

 כדי שההערכה תהיה מהימנה על המעריך להיות ישר עם תוצאות ההערכה )גם אם הן  -יושרה ואובייקטיביות

אסור למעריך לערב  -ת לבעלי תפקידים אחרים )כגון שאר המדריכים( ועליו להיות אובייקטיבילא מתאימו

עניינים אישיים בתוך ההערכה. במידה ואין ביכולתו לעשות זאת עליו לבקש כי מעריך אחר יבצע את 

 ההערכה )לדוגמא: מדריך שצריך לבחון את אחיו במבחן סיום של הקורס(.

 ריך להפגין סמכות ואחריות למושאי ההערכה.על המע -סמכות ואחריות 

 מה טוב! -לא קל למצוא אדם שיש לו את כל התכונות הנ"ל אך אם כל מעריך )בוחן( ישאף להגיע לתכונות אלו

 סוגי מעריכים:

 קיימים שני סוגי מעריכים:

ר לרוב במדריך אדם המועסק על ידי הגוף המנהל את הפרויקט, במקרה של הקורסים במד"א מדוב -מעריך פנימי

הקורס. האובייקטיביות והאמינות של המעריך הפנימי כלפי חוץ עלולה להיות פחותה )לעומת מעריך חיצוני( כיוון 

שהוא מעורב במהלך הקורס והוא חשוף לתהליכים אשר התרחשו בדרך אשר להם השפעה על החלטתו. הוא נתפס 

 כפחות מאיים על המוערכים= חניכים.

ם החיצוני לפרויקט ואינו חלק ממנו, במקרה של הקורסים במד"א מדובר לרוב בבוחן חיצוני של אד -מעריך חיצוני

מחלקת הדרכה המגיע לבחון את הקורס בסיומו. למעריך החיצוני אובייקטיביות ואמינות טובה יותר כיוון שהוא 

ה מערבת גורמים שאינם אינו מכיר את התהליכים שהתרחשו במהלך הקורס ושיקול דעתו והערכתו המקצועית אינ

 מקצועיים. החיסרון של מעריך זה שהוא נתפס כמאיים יותר בעיני המוערכים= החניכים.
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יש שטוענים כי להערכה מסכמת יש להעדיף שימוש במעריך חיצוני ויש שטוענים שדווקא הערכה פנימית תעריך את 

 מאמצי התלמיד ולכן היא מתאימה יותר להערכה מסכמת. 

 הערכה לצורך הסמכה לא תתבסס רק על הערכה חיצונית אלא תהיה שילוב של פנימית וחיצונית.בכל מקרה, 

המעריך החיצוני )הבוחן החיצוני( ייתן את חוות דעתו המקצועית בנוגע ליכולותיו של החניך ואילו המעריך הפנימי 

יך לאורך הקורס. על סמך שילוב )מדריך הקורס( יכול לתת את חוות דעתו הכללית על החניך לאור היכרותו עם החנ

 שתי חוות דעת אלו ניתן לעיתים אישור מיוחד למועדי ג' במקרים מיוחדים.

לדוגמא: חניך אשר היה חניך טוב לאורך כל הקורס והוציא ציונים טובים בבחנים )הערכה מעצבת( והראה יכולות 

עצם המעמד והתבלבל.  בעת סיכום ציוני טובות ובמבחן סיום כאשר נבחן על ידי הבוחן החיצוני, נלחץ מאוד מ

הקורס, המעריך החיצוני יכול להיוועץ במעריך הפנימי בנוגע לחניך זה. מקרים אלו הם מקרים מיוחדים אשר יש 

 לתת עליהם תשומת לב מיוחדת. 

 

 ההערכה:

בקורסים  כל הערכה צריכה להיות ממוקדת לנושאים מסוימים, על המעריך לקבוע את הנושאים מראש. במד"א,

 נושאים: 3-המקצועיים, חניכים מוערכים לרוב ב

 החייאה .1

 חולה .2

 טראומה .3

בקורסים ארוכים כגון קורס חובשים מתווספים נושאים נוספים כמו אוכלוסיות מיוחדות, )ילדים קשישים ונשים 

 בהיריון(, חומ"ס, אר"ן וכו'

ה לצורך הסמכה: בחינה עיונית ובחינה הערכ -בקורסים במד"א החניכים מוערכים בשני שלבים בהערכה המסכמת

 מעשית. 

הבחינה העיונית בקורסים דוגמת שאלות ממרבית הנושאים, הבחינה הנמצאת בשימוש תואמת לכל הקורסים לצורך 

 אחידות בין הקורסים השונים ויש לעשות שימוש רק במבחן העיוני הרשמי של מחלקת הדרכה לצורך הסמכה.

ר בשלושת הנושאים שצויינו לעיל )החייאה, חולה, טראומה( ויש לוודא כי כל הבחינה המעשית מתמקדת בעיק

 הנבחנים מעשית ייבחנו בתרחישים באותה רמת קושי פחות או יותר.

 

 הערכה כאינדיקציה להערכת מדריך:

הישגי התלמידים יכולים לשמש כאינדיקציה לתהליך ההדרכה של המדריך בכיתה. על המדריך לדעת להיות עם 

צבע על הדופק" ולוודא כי הכיתה מתקדמת איתו בחומר על בסיס הבנה של החומר הקודם ולא רק רצה איתו ה"א

קדימה בלי להבין את הבסיס. כאשר המדריך מבצע הערכה כלשהי במהלך הקורס )לדוגמא בוחן החייאה לאחר 

ין היכן הבעיה: האם יש נקודה שלימד החייאה( ורוב הכיתה קיבלה ציון נמוך עליו לעשות "בדק בית" ולנסות להב

ספציפית אותה כל הכיתה מתקשה להבין? האם יש להסביר את כל השיעור מחדש? האם הכיתה בלבלה בין שני סוגי 

 תוכן? האם יש סיבה אחרת לכישלון בבוחן? וכו' ולפעול בהתאם.

אותם בחשבון כגון בוחן יש לזכור כי לעיתים ישנם גורמים משפיעים נוספים על כישלון התלמידים ויש לקחת 

 שהתקיים יום לאחר בגרות חשובה.
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 סיכום:

 פסיכולוגי חברתי.  -מסכמת ומעצבת, ועוד תפקיד )פחות חשוב( -להערכה שני תפקידים עיקריים

את ההערכה יכולים להעריך מעריך פנימי )מדריך הקורס( או מעריך חיצוני )בוחן חיצוני, אחראי הדרכה, אחד 

 שייכים לקורס באופן שוטף(. לכל אחד מהמעריכים היתרונות והחסרונות שלו.שאינם  -העובדים

 את נושאי ההערכה יש לקבוע מראש ולבחון את כל החניכים על אותם הנושאים:

בבחינה עיונית: על כל החניכים לקבל את אותו המבחן או במקרה של מבחנים שונים )שני טורים כדי למנוע 

 תן הנושאים ובאותה רמת קושי.העתקה( על השאלות להיות באו

 בבחינה מעשית: יש לבחון את כל החניכים באותם הנושאים ובאותה רמת קושי

איזה תפקיד  חשוב לזכור! ההערכה אינה נעשית כבדרך אגב ולכן לפני כל פעולת הערכה יש להחליט מה מטרתה 

 .עליה למלא, איזה מעריך כדאי שיבצע את ההערכה ומה יהיו נושאי ההערכה

 

 דוגמא לציורי לוח:

 סוף השיעור      תחילת השיעור
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על המכירה   
 דקות 60 זמן: 

 פריטים שישווקו. אמצעים:

 החניך יישם את כלי המתודיקה שרכש. מטרה:

 

 :הפעלה

 בקש מכל מוכן לבחור פריט )עט, שמיכה, אמבו, טוש וכו'( אשר עליו לשווק לכיתה )לגרום 

 מוכנים לרצות לרכוש את הפריט(. על המכירה להתבצע תוך יישום כל כלי המתודיקה שהמוכנים ל

 רכשו עד כה.
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 על אמצעי הדרכה

 דקות 30 זמן: 

 ברקו, מחשב ניידלוח,  אמצעים:

 החניך ידע כיצד לחבר מחשב וברקו, כיצד לעבוד עם מצגת וכיצד להשתמש בלוח מטרה:

 

 אמצעי הדרכה נועדו לשמש כעזר למדריך ולא להחליפו. ש:הדג

 

 יתרונות השימוש באמצעי הדרכה:

 שיתוף יותר חושים בתהליך הלמידה )ראיה, שמיעה, מישוש(. -התנסות מחוזקת .1

 תצוגה ויזואלית של הדברים )למשל: רישום תהליך ההידרדרות של הלם על הלוח/תצלום/שקף וכו'(. -המחשה .2

 עירור עניין. .3

 

 כללים לשימוש באמצעי הדרכה:

יש לדעת כיצד לתפעל את עזרי ההדרכה וכן את תכלית השימוש בהם )קטע מסרט, שקף מסוים  -שליטה בתפעול .1

 וכו'(.

כפי שכבר אמרנו לעיל, אמצעי ההדרכה תפקידו לסייע  -אין למקד את תשומת הלב לאמצעי ההדרכה בלבד .2

אשר עושים שימוש באמצעי הדרכה, תשומת לב המודרכים לא תופנה למדריך ולא להחליפו. על כן, יש לוודא כי כ

 כולה לאמצעי ההדרכה ותיתר את המדריך מסביר לעצמו. 

 בזמן השימוש באמצעי ההדרכה יש להקפיד שבעתיים על קשר עין/אוזן עם הכיתה. -קשר עין/אוזן .3

 

 ברקו

 רים השוניםהראה להם את החיבו -הסבר לחניכים כיצד יש לחבר את הברקו למחשב

 

 מצגת

ככלל רשומה בנקודות עליהן מצגת ואינה באה להחליף את ההדרכה עצמה.  ולחניך למדריך כלי עזרהינה המצגת 

 צריך המדריך להוסיף הסברים והדגמות בכיתה לחניכים.

 -הוא יכול להדפיס את המצגת לפני השיער -בלהעתיק מהלוח "עסוק"המצגת לחניך בכך שאינו צריך להיות יתרון 

 ולהתמקד בהסברי המדריך ובהבנה. 

המצגת מסודרת לפי סדר השיעור, יהא מזכירה לו על איזה  -למדריךבכך שהיא משמשת כעוגן  המצגת למדריךיתרון 

 נקודות עליו לדבר ועוד.

 :הקפיד על הכללים הבאיםשהשימוש במצגת יהיה יעיל יש לכדי 

  רדע איזה שקפים הם הבאים בתו -את המצגת מראשהכר 

  א הבעיה אינה קיימת כי כל "במד -שים לב לצבעים ולכיתוב -המצגת להיות ידידותית מבחינה גרפיתעל

ניתן להפוך אותן לתצוגה מלאה כמו  PDFמגיעות בתוצרת שמצגות המצגות נתונות למדריך מבעוד מועד. 

 CTRL+ L :מצגת פאוור פוינט על ידי לחיצה על
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  את שקופיות והוסף הסברים ודוגמאותהסבר ם לבד. לקרוא החניכים יודעי -קריא מהמצגתתאל 

 לחניכים (במקרה של ברקו שאינו תלוי)לב לא להסתיר את המצגת ים ש 

  את הברקו ולמד לתפעל אותו מבעוד מועדהכר 

  שלא בשליטתנו כגון הפסקת חשמל או מנורת ברקו  "כוחות עליונים" יש -הכן גיבוי תסמוך רק על המצגתאל

 וחוק מרפי שעובד שעות נוספות  שרופה

 

 

 לוח

רשום על הלוח שיעור בצורה מבולגנת ללא שימוש בצבעים שונים. התחל להדריך את השיעור המסוים מהלוח עפ"י 

 סדר הדברים הרשום על הלוח.

 

 לאחר מספר דקות של העברת השיעור, חדל ופתח בדיון עם המוכנים באשר למה שקרה. דון:

 ת הלוח והכללים לשימוש בו כפי שאלו מפורטים להלן.מהדיון, "צא" בעזרת גילוי מודרך ליתרונו

 

 יתרונות הלוח:

כתיבה על הלוח תעזור לחניך "המעופף" להבין מהו נושא השיעור ובאיזה חלק של  -מסגרת לאסטרונאוט .1

 ההדרכה עוסקים כרגע.

דגם מאשר ע"י סרטוט/ציור/  פיסיולוגיה קל יותר להסביר תהליכים מורכבים, אנטומיה, -הדגשה והמחשה .2

 בע"פ. כמו כן, כתיבה על הלוח/הצגת שקף מסדרים לחניכים את הנושא בצורה מבונת )הגיונית( במחברת. 

החניך רואה את עיקרי הדברים מול עיניו ושומע את קול המדריך אשר מסביר ומפשט א  -התנסות מחוזקת .3

 הכתוב על הלוח.

 

 כללים לשימוש בלוח:

 מקומות ישיבה, מדריך מסתיר(.הלוח צריך להראות על ידי כולם ) .1

 הלוח צריך להיות תקין = לוח מבריק או טושים שלא כותבים מבטלים את השפעת הלוח. .2

 כתיבה על הלוח תעשה רק על לוח נקי לגמרי מלוחות קודמים. .3

 כדאי לוודא המצאות מטלית לפני תחילת השיעור. .4

 כתוב בכתב קריא וברור. .5

 מותאם למרחק האנשים. גודל האותיות או הציורים צריך להיות .6

 הלוח הוא תקציר, אסור שיהיה עמוס מידי. .7

 השתמש בהם אבל בטעם. –אם יש טושים צבעוניים  .8

 בשעת הכתיבה על הלוח דאג לא לדבר אל הלוח. .9

 אל תרשום על הלוח דבר שאינך מתכוון לדון בו. .10

 תן שם לכל נושא שמועבר. .11

 חלק את התוכן לפסקאות ותן בהם מספרים. .12
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 גת תכלית והדגמהעל הצ

 דקות 30 זמן: 

 בובת החייאה, שמיכת צמר. אמצעים:

 החניך יבין מהי הצגת תכלית ומי הדגמה ואת חשיבות השמירה על ציוד ההדרכה מטרה:

 

 חזרה וקישור:

 לו למה עליו לשאוף )דמות חיקוי(שומרת על המוטיבציה של החניך בכך שהיא מראה  הצגת התכלית 

 שת החומר בצורה הטובה ביותר: החניך רואה כיצד מבצעים כל פעולה מתוך הינה אמצעי להג מהגהד

המכלול תוך הקשבה להסברים )התנסות מחוזקת(. ההדגמה מבהירה לחניך בפרטי פרטים כיצד לבצע פעולה 

 מסוימת )רמת יישום(.

 

 הצגת תכלית:

 "הצגת המכלול השלם של הפעולה כפי שהיא מתבצעת בזמן אמת". הגדר:

 

 הצגת התכלית:מטרות 

 הצגת המכלול השלם לחניך )ע"י כך הפחתת אי הוודאות לגבי מה הוא עומד לראות, העלאת מוטיבציה(. .1

 איך צריכה להראות הפעולה כמכלול(. -הצבת סטנדרט לחניך )למה עליו לשאוף .2

 השאיפה לשלמות כמו המדריך(. -יצירת מוטיבציה אצל החניך )דמות לחיקוי .3

 ך )דמות המדריך(.דוגמה אישית של המדרי .4

 

 דגשים להצגת תכלית:

 על הצגת התכלית להוות שכפול של הפעולה בזמן אמת )לא בערך(. -מקצועיות .1

 מועברת בקצב טבעי. .2

 במהלך הצגת התכלית אין הסברים )אלא אם מדריך אחר מקריין(. .3

 

 הצגת תכלית שלילית:

 . "מוקצן"נועדה להציג לחניך טעויות נפוצות בביצוע באופן  הגדר:

 מטרות הצגת תכלית שלילית:

 המחשת טעויות שכיחות בביצוע ותוצאותיהן )לדוגמה: החייאה גרועה במיוחד...(. .1

 עירור עניין. .2

 

 תמיד עדיפה הצגת תכלית חיובית על פני השלילית שכן לומדים יותר על דרך החיוב. 

 לאחר הצגת תכלית שלילית תבוא הצגת תכלית חיובית כמשלימה. תמיד
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 ם להצגת תכלית שלילית:דגשי

 מוקצנת ומוגזמת. .1

 הבלטת תוצאות הטעויות. .2

 הדגשה כי מדובר בהצגת תכלית שלילית.  -בסוף .3

 

 עמוד על ההבחנה בניהן. -הדגם: הצגת תכלית שלילית, הצגת תכלית חיובית

 

 הדגמה:

בשונה מהצגת תכלית  דל:עמוד על ההב"פירוק פעולה לגורמים וביצועם באופן איטי וברור, תוך כדי הסבר" ) הגדר:

 שמדגימה ביצוע שלם בזמן אמת ובקצב אמיתי(.

 

 :ההדגמה מטרות

 ראייה, שמיעה. -התנסות מחוזקת .1

 עירור עניין .2

 פירוק המכלול לגורמים ומתן הסבר על כל שלב ושלב. .3

 

 דגשים לביצוע הדגמה:

 שאלות חניכים בסוף. -רציפה ומקצועית .1

 ולם יבינו במה מדובר.דבר בצורה ברורה ומובנת ובקצב בו כ .2

 לווה את ההדגמה בהסברים מתאימים תוך מתן דגשים. .3

 וודא שכול המודרכים רואים. -שמור על קשר עין/אוזן עם הכיתה .4

 

 התחשבות במודגם: .5

 שירגיש בנוח 

 הסבר לו מה אתה עומד לעשות 

 )הדגם רק את הנחוץ )אל תגלוש לנושאים אחרים שיגרמו לו לשכב על הרצפה סתם 

  להכאיבהמנע מ 

  הפעל גם את המודגם 

  אמור תודה בסוף 

הסבר למודרכים מה הם עומדים לראות, מה המטרה, מה עליהם להפיק ובמה  -מתן כללים והסבר עובר להדגמה .6

 להתרכז. הגדר: אין לגעת בציוד במהלך ההדגמה, רכז את תשומת הלב אליך, אין לשאול שאלות.
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 רצף מומלץ:

 רבה ככל שאפשר, ישנו סדר בו יראה החניך את צורת ביצוע הפעולה ברמה האופטימאלית. ע"מ ליצור ולהפיק הבנה 

 תמיד יש לשאוף להציג הצגת תכלית לפני הדגמה וכן יש להקפיד כי לאחר הצגת תכלית שלילית תבוא אחת חיובית.

 

 הצגת תכלית         הסבר ולימוד         הדגמה        הצגת תכלית שלילית

 או

 הצגת תכלית שלילית         הצגת תכלית חיובית          הסבר ולימוד        הדגמה
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 על הסימולציה

 מכין יקר, יש לעמוד ולהבהיר למוכנים את כללי ותכלית הסימולציה בהיותה החלק הארי של ההכנה!!!

 

 מטרות הסימולציה:

ם את הכלים שרכש בסדנאות, וזאת ע"י העברת הדרכות כל אחד מהמוכנים יידרש לייש -למידה תוך התנסות .1

מול כיתתו. במהלך הסימולציה, ובעיקר בסופה )משוב(, לומד המסמלץ והסימולטרים מההתנסות עצמה לקחים 

 לשימור ולשיפור.

ע"י התבוננות והשתתפות פעילה של הסימולטרים בסימולציה, נחשפים הם לפעולות המדריך  -למידה של הכיתה .2

 ה( וההשלכות הנובעות ממנה.)ההדרכ

 שיקוף המציאות .3

 כיתה מוקצנת .4

 

 עקרונות הסימולציה:

 הגדר זמן סטרילי. .1

כל ההפרעות שנעשות ע"י הסימולטרים נשלטות ע"י מכין הכיתה. כל גירוי  הדגש: -כל גירוי לשם בדיקה .2

כנים כי הסימולציות ש"נשלח" למסמלץ ע"י סימולטור נועד לבחון סיטואציה מסוימת ותגובתו לכך. הבהר למו

בעיקרן הן החצנת המציאות בכדי לבחון את תגובות המסמלץ )בכדי שהמוכנים יבחינו בגירוי מסוים הוא ניתן 

בקיצוניות, שכן אם יינתן בצורה "צנועה" יכול והם לא יבחינו בו. יחד עם זאת הסבר כי הדינמיקה הינה חיקוי 

 המציאות(. 

 את הגירוי אשר תכליתו היתה בדיקת התגובה.  יש להפסיק -נקודה שמוצתה ונבדקה .3

 הדינמיקה הכיתית תהא בהתאם לפעולות  ולשדרים אשר מקרין המסמלץ. -גירוי ע"י המסמלץ .4

)בכי, שכחתי  כל התנהגות אשר אינה יכולה להתבצע בפני כיתה הינה שבירת סימולציה -לא שוברים סימולציה .5

 את המערך, "אני לא יכול יותר",וכו'(.

 שימוש במונחים קורסיים/מתודיים/מקצועיים בזמן סימולציה. אין  .6

 

 הגדרת תפקידים:

 החניך המתנסה בהעברת השיעור. -מסמלץ .1

 כל הנוכחים בכיתה המדמים חניכים. -סימולטורים .2

מכין הכיתה. הדגש לסימולטורים כי עליהם להיות בקשר עין עימך בכדי לקבל הורואת בדבר  -מנחה הסימולציה .3

יים. הקפד והנחה כי הסימולציה נשלטת ע"י נמחה הסימולציה. התנהגות פרטיזנית לא תתקבל שליחת גירו

 בברכה.

התנהגות המסמלץ למנחה הסימולציה בזמן הסימולציה היא כאל חניך מן השורה. יחד עם זאת, בתום  -הדגש .4

 הסימולציה, כל אחד חוזר לתפקידו הוא.
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 הסבר למוכנים: -הסימולציות ישלב

 מוכנים את הסדר הבא:הסבר ל

 .הצגת נושא הסימולציה והודעה למסמלץ.1

 דקות למסמלץ לצורך התכוננות ומעבר על החומר. בזמן זה, יש לבצע חלוקת תפקידים לסימולטורים.  5. מתן 2

 ם בשיעור יש חלק מעשי, וודא כי המסמלץ יעביר חלק ממנו.מהלך השיעור עצמו. א -. הסימולציה3

 מן בו אין הפרעות מהכיתה, זהו הזמן בו החניך מתרגל למקומו בכיתהז -. זמן סטרילי4

 אמיתיתהתמודדות עם כיתה  -. בחינת המסמלץ5

 ידרדרות, גירויים, העלאת פתרונותניתוח תהליכים, גורמי ה -. משוב קבוצתי6

 . סיכום הסימולציה על ידי המכין7
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 על המשוב

 

 דקות 60 זמן: 

  אמצעים:

  מטרה:

 רט את שלבי המשוב.החניך יפ .1

 החניך יפרט את עק' התצפית. .2

 החניך יעבד משוב עפ"י העקרונות. .3

 החניך יעביר משוב עפ"י העקרונות. .4

 

 מכין יקר! סדנה זו נועדה בשבילך. אין צורך בהעברת כולה לחניכים אלא קטעים נבחרים עפ"י שיקולך. 

 

 המשוב ומטרתו:

לו לשפר את  לעזור ים חיוביים. המשוב מועבר ע"י מכין למוכן ע"מ מטרת המשוב היא שיפור הביצוע תוך שימור דבר

 הביצוע על סמך מסקנות מביצוע נבדק.

 

 שלבי המשוב:

 חלקים: 3 -המשוב מתחלק ל

 צפייה  במסמלץ תוך כדי איסוף מקסימום אינפורמציה. -תצפית .1

מצודית  -יים )אירועים קיצוניםעיבוד הנתונים  ואיתור דפוסי  התנהגות וכן אירועים חריגים חד פעמ -עיבוד .2

 ומקצועית(.

 חשיפת תהליך החשיבה של מקבל המשוב, איתור הבעיה, טיפול בה )נק' לשיפור ולשימור(. -משוב .3

 

 עק' מנחים: 2לכל התהליך המשוב ישנם 

  לאורך כל שלבי המשוב ישנו מצב של חוסר מידע/ידע על מקבל המשוב מצד מנהל הסימולציה )מעביר המשוב

 חשוף לתהליכים אשר עוברים במוחו של המסמלץ(. אינו

  למרות שתכלית המשוב הינה העברת ביקורת, יש לשמור על אווירה לימודית תוך מתן דגש שלא לפגוע בביטחונו

 העצמי של מקבל המשוב )שכן, מטרתנו היא לבנות ולא להרוס(.

 
 מהי תצפית:

 ביצוע הפעולה ע"מ לאסוף נתונים אובייקטיבים בזמן אמת. יש לצפות בו בזמן -זהו שלב איסוף הנתונים על הממושב

 יש לרכז את כל הנתונים הנאספים לדף התצפית לצורך עיבודם במועד מאוחר יותר. 
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 עק' וכללים בתצפית:

 רישום תוך כדי ההתרחשות/בזמן קרוב להתרחשות. .1

 רישום הכולל עובדות ודוגמאות )ציטוטים, רישום זמנים(. .2

 יטתי.איסוף נתונים ש .3

בחירת נק' תצפית נוחה )מנהל הסימולציה משמש כ"חניך" לעניין הסימולציה, יחד עם זאת, על המכין לאתר נק'  .4

 תצפית נוחה, אשר תאפשר למכין לנהל את הסימולציה ולקלוט גירויים ונתונים אובייקטיבים מן המסמלץ(.

 

 עיבוד:

שולפים מתוך רישומי התצפית את התופעות אותן אנו  העיבוד מהווה אחד מהשלבים החשובים במשוב. בשלב זה אנו

 מעוניינים להעלות במשוב: דפוסי התנהגות ואירועים חריגים חד פעמיים )דגש על חריגים(.

מאחר ולהתנהגות מסוימת עשויים להיות מס' גורמים. מחובתו של המכין לבחון את כל האפשרויות הקיימות, היינו 

מנהל הסימולציה,  -ל להתנהגות הנ"ל. יש צורך בכך מאחר ולאורך כל המשוב המכיןכל הגורמים שעלולים היו להובי

נמצא במצב של חוסר מידע/ידע חלקי על מקבל המשוב ואינו יכול לדעת בשלב העיבוד מדוע דבר כלשהו בוצע דווקא 

 בדרך מסויימת. 

נהגות/אירוע חריג(, חייב המכין לאחר העלאת כל האפשרויות שהיו עשויות לגרום לתגובה ה"בעייתית" )דפוס הת

 למצוא פתרון עקרוני לכל בעיה שתעלה )ע"מ להציגו למקבל המשוב ולכיתה כולה(.

כמו כן, יש לרדת לשורש הבעיה ולמצוא מה הגורם לבעיה. דוק: אין לפתור רק בעיה ספציפית, אלא לעבור מן הפרט 

 י, ולספק פתרון עקרוני.אל הכלל, היינו להעלות את הבעיה הספציפית למישור העקרונ

 

אם חניך מדבר ומפריע לחברו ללמוד והמסמלץ לא העיר לסימולטור על התנהגותו, הרי שיכולות להיות לכך לדוגמא: 

 מספר סיבות:

 בעיה במודעות(. -המדריך לא ראה/שמע את החניך המפריע )כשל בקשר עין/אוזן .1

 גירוי )בעיה בתפיסה(. -ד להתמודד עם ההפרעההמדריך לא ראה בגירוי שקלט הפרעה, או שאינו יודע כיצ .2

 סדנת נורמות ותגובות(. -הגירוי )בעיה ביישום -המדריך לא יודע כיצד להתמודד עם הסימולטור .3

 

על המכין מעביר המשוב לאתר את הבעיה בשלב העיבוד, לאתר את כל הגורמים האפשריים לבעיה ולמצוא פתרון 

 לכלל(, כל זאת כמובן לאחר בירור הגורם האמיתי. עקרוני )להעלות את הבעיה מרמת הפרט

 כמובן, שמעביר המשוב לא ידע מהו הגורם האמיתי עד לבירור הסיבה עם מקבל המשוב.
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 עקרונות המשוב:

 תקשורת בין מקבל המשוב למעביר המשוב.  -סטריות -דו .1

 ע"מ ליצור פתיחות לקבלת המשוב. -אווירה נינוחה .2

 מערכת מושגים משותפת. .3

 הדגש: כולנו בני אדם ומותר לטעות, מטרת המשוב הינה לתקן טעויות. -ן לגיטימציה לטעויותמת .4

 דברים חשובים ולעזוב את הזניחים. 2-3 -קשה לשפר/לתקן בעיות רבות. על כן, יש להתמקד ב -התמקדות בעיקר .5

 מצד המסמלץ לביקורת ומצד מעביר המשוב פתיחות לדעות שונות. -פתיחות .6

 דוגמאות. -י לספציפיהעברה מעקרונ .7

 טיפול עקרוני. -העברה מספציפי לעקרוני .8

 

 שלבי המשוב:

 העברה פרונטלית של המשוב למקבלו מתחלקת למספר שלבים:

 ע"מ לאפשר פתיחות מצד מקבל המשוב. -שבירת קרח .1

כאשר אנו דנים בנק' מסוימות, יש לברר מה גרם למדריך  -העלאת נקודות המשוב תוך השלמת אינפורמציה .2

 לפעול כפי שפעל.

ע"י מקבל המשוב )תחילה יש לנסות כי מקבל המשוב יציע פתרון לבעיה. אם זה האחרון  -העלאת פתרון לבעיה .3

 לא צלח בכך, מתן פתרון עקרוני ע"י המכין(.

 בסוף המשוב, ניתן לבצע בדיקת הבנה של הפתרונות שהועלו במשוב ע"י מתן סיטואציות לפתרון. -בדיקת הבנה .4

 שיפור/שימור.ל -לקחים .5

 תוספות/הדגשות, נק' להמשך. -סיכום של המכין .6

 

 מתנגדים למשוב:

 ישנם מס' סוגים של מקבלי משוב. נחלק אותם עפ"י תגובתם למשוב:

 מקבלים את הנק' שעלו במשוב בפתיחות. -מקבלים את המשוב .1

 נעלבים אך מסכימים או מתנהגים באדישות. -מסכימים לכאורה .2

שוב ולהסביר כי אין צורך להיעלב או להיפגע. מטרת המשוב היא לשפר ולהפיק לקחים ש להזכיר את מטרת המי

ע"מ לשפר את היכולת. ניתן לעשות שימוש בשאלות פתוחות בכדי לברר את דעתם באשר למשוב וע"י ללבן את 

 הנקודות שבמחלוקת.

 מתווכחים, צועקים, כועסים, מתנהגים בצורה צינית או תוקפנית. -מתנגדים .3

צעות שאלות ישירות יש לברר מה דעתם ומה הפתרון לבעיה )מעיני המסמלץ(, וכן לשקף בעיניהם את המצב באמ

כפי שהוא נראה מבעד לעיני המתבונן האובייקטיבי. בכל מקרה של ויכוח, יש לעצור ולעבור לנק' הבאה. משוב 

אחת ולהקריבה מאשר לאבד נק' שמועבר בצורת "אנטי" מאבד הרבה מהאפקטיביות שלו. עדיף לוותר על נקודה 

 נוספות.
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 על מה להקפיד במשוב:

 ניסוח הדברים במילים של המסמלץ: "גרמת לאלה להיעלב כאשר אמרת...". .1

 תיאור ההתנהגות הלקויה +דוגמאות: "זו הפעם השלישית שהתעלמת מיוסי, למה?". .2

 ".תיאור הרגשות של המכין: "אני נעלבתי מן הצורה בה ענית של השאלה... .3

 בדיקת תפיסות: "אתה חושב שאסור...". .4

 הפרדה בין רגש, מחשבה ופעולה. .5

 הצגת המצב כפי שהיה וההשלכות לכך. -שיקוף .6

 

 סוגי משוב:

 סוגים של משוב: 2קיימים 

אחד על אחד, מעביר המשוב ומקבלו. יש לנסות כי כל סימולציה ראשונה של מוכן תזכה למשוב  -משוב אישי .1

 אישי בנוסף לקבוצתי.

המשוב מועבר בפניי הקבוצה כולה ועל ידה. כולם משתתפים במשוב בצורה כזו כל הקבוצה  -משוב קבוצתי .2

 לומדת מההתנסות.

 

 שלבי משוב אישי:

 מטרת המשוב. .1

 מקבל המשוב פותח במשוב אישי על עצמו ותחושותיו מההתנסות. .2

 התייחסות לדברי מקבל המשוב. .3

 מור.שיפור ושי -איתור תופעות )נקודות המשוב( .4

מתן פתרונות עקרוניים  -מתן פתרונות ע"י מקבל המשוב, וזאת יש לנסות ע"י גילוי מודרך. במידה ולא צלח .5

 ע"י מעביר המשוב.

 נק' לשיפור ושימור. -סכום של מקבל המשוב .6

 תוספות/הדגשות, נק' להמשך. -סיכום של המכין מעביר המשוב .7

 

 שלבי משוב קבוצתי:

 מטרת המשוב. .1

 ע"י המסמלץ. -משוב על ההתנסות .2

נסה למקד לסדנאות  -דברים לשיפור 2-3-דברים לשימור ו 2-3 -ע"י הקבוצה )מקד ל -משוב על ההתנסות .3

 מסוימות ע"י חלוקה ספציפית לחניכים(.

 תחילה ע"י המסמלץ, הקבוצה, פתרון עקרוני ע"י המכין.  -מתן פתרון .4

 וצה.סיכום של המכין +בדיקת הבנה תוך מתן סיטואציות דומות לקב .5

 סיכום נק' לשיפור/שימור אשיות של המסמלץ. .6
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 הרעיונות / התובנות שלי
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