
 :למורה

דגשים טכניים והרחבה , וכןשאלות לפיתוח השיח מופיעות בהערות שבמצגת 

 .לתלמידים/למורה

 .בשיעור עצמו חשוב להקרין את המצגת במצב של תצוגה מלאה

 .מומלץ להדפיס לעצמכן את דפי ההערות

 

 :השיעור מטרות -

 .להביא למודעות המשתתפים כי תכנון החופש מאפשר ניצול זמן מיטבי. 1

 .לעודד את המשתתפים לגבש תכנית פעולה לקראת החופש. 2

 

 :נושאי השיעור

 

 תכנון זמן ומודעות לעיסוקים בזמן החופשה

 .בזמן חופשה יכוןוסי זיהוי מצבי סיכוי 

 התבוננות בגבולות הפנימיים והחיצוניים ככלי להתמודדות עם סיכונים
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יאפשר , בסיסיים עם התלמידים על מנת שמרחב השיח יהיה מוגן מומלץ לבסס כמה כללים

 . שיתוף והקשבה פעילה
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 .במהלכו התלמידים ישתפו מה שלומם, מומלץ לפתוח את השיעור בשיח קצר
 .תלמיד אחר –כל שאלה , תלמידים לענות על שאלה מהשאלות 3-4המורה תזמין 
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ותבקש מהתלמידים להעלות  , "החופש הגדול"המורה תכתוב על הלוח את צירוף המילים 

 .מחשבות ורגשות, אסוציאציות
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 כדי שתוכלו לשתף מסך בקלות –מומלץ לפתוח מראש חלון עם הסרטון 

s12dg&t=8IjO9https://https://www.youtube.com/watch?v=xHSg 

 :רקע  למורה על הסרטון

 .הסרטון מדבר על ניהול ותכנון נכון של מטרות זמן

אם ניתן עדיפות  ". גדולים"צריך לתת קדימות לדברים ה, כדי לנהל נכון את הזמן שלנו

יתמלאו ימינו בהם ולא יישאר די מהזמן היקר שלנו כדי להשיג את  , "קטנים"לדברים ה
 .הדברים החשובים לנו באמת

,  וכאשר נזהה אותן" ?מהן האבנים הגדולות בחיי: "נזכור לשאול את עצמנו את השאלה, לכן

אך גם יאפשרו לנו להכניס בהמשך את , נכניס אותן ראשונות והן ימלאו את לוח הזמנים שלנו
 .כל השאר

 

 :הערכים העולים מהסרטון/ המסרים 

 להצבת מטרות חשיבות

 חשיבות  זיהוי הדברים המרכזיים והחשובים בחיינו

 חשיבות לניהול זמן
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למספר תלמידים לשתף באבנים הגדולות שלהם ותקיים שיח בהמשך  המורה תאפשר

 . לצפייה בסרטון

 ? ת שזאת אבן גדולה/איך אני יודע
 ?ת את הדברים שחשוב לי לעשות/איך אני בוחר
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מה הכי חשוב להם להספיק בחופש   :את התלמידים לצייר צנצנת ולחשוב המורה תזמין

 ?הגדול
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 :המורה תשאל

 ?מה  תכניסו למיכל האישי שלכם -

 ?  הכי חשוב לכם להספיק לעשות בחופשה שאתם לא עושים במהלך רוב ימות השנה מה  -

 ?(אבנים גדולות בחייכם)לא תרצו לפספס מה  -

 ?יהיה מספיק זמןאם  לעשותעוד תרצו  מה -

 ?לא נורא אם תפספסומה  -
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 .אנו רואים שיש חשיבות רבה לתכנון הזמן שלנו
 :חופשה בהקשר של" זמן"מושגים שקשורים לביחד  נמשיגבואו 

הכוונה היא למעבר בין ימי הלימוד בהם חצי מהיום   -"זמן הסתגלות"בתחילת החופשה יש 

לימים בהם רוב    כ בשיעורים או בחוגים"ואח,  בפגישות עם חברים, ס"מתמלא בלימודים בבי

והוא ברשותכם ( יחסית)הזמן לאורך היום אתם מבלים בבית ואחרי שעות הבוקר הוא  פנוי 
 .תעשו  אתםבמה  -ותלוי בכם
לפעול לפי , לגוון, לצאת מהשגרה, לשנות, הזמן שלכם לצאת מתבנית היומיום – זמן שינוי

 .לפעול לפי הסגנון האישי שלכם, לטעם שלכם, להקשיב לגוף שלכם, נטיות לבכם
 .לנוח וליהנות, זהו הזמן בו אתם לומדים לעצור – מנוחה, זמן כיף

זמן בו אתם יכולים ונדרשים להשתמש בכישורי החיים שלמדתם  – גם זמן לכישורי חיים

התמודדות עם מצבי לחץ כמו התמודדות עם כמות המידע  , קבלת החלטות, ניהול זמן –כמו

 .ולתרגל עוד כישורי חיים. מאמצעי התקשורת
הזמן , בדרך כלל חופשה זו הזדמנות ללמוד דברים חדשים שמסקרנים אתכם – זמן סיכוי

 .לעשות דברים ששאפתם לעשות ולא היה לכם פנאי לעשות, להתפתח, שלכם לגדול
הכוונה היא לזמן שבו הסיכוי להתנהג באופן שמסכן את עצמי ואת  -זמן סיכוןבחופשה יש גם 

 .מסיבות שונות הסובבים אותי גדול יותר
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? האם יש זמן סיכון בחופש  

אנחנו רואים שאם אנחנו לא : בסופו תסכם. תקיים שיח בהתאם לשאלות המנחות המורה

הזמן יכול להפוך לזמן סיכון, מתכננים את הפעילויות שלנו  
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להפנות לתלמידים את השאלה לפני שמעלים את האופציות ניתן  
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הכוונה היא לזמן שבו הסיכוי להתנהג באופן שמסכן את   -בחופשה יש גם זמן סיכון ,כאמור

 .  עצמי ואת הסובבים אותי גדול יותר מסיבות שונות

בעיקר   שוניםועם מצבים " החופשה"כעת בואו ננסה ללמוד כלי  שיוכל לעזור לכם במהלך  

 עם זמן סיכון

 .צבעים ולכל צבע משמעות 3לרמזור , אני רוצה להציע שננסה להשתמש ברמזור

מה  -שיהיה לנו מעין רמזור פנימי שמכוון אותנו במעשינו -הוא יכול להוות גם סימן לעצמנו

 .לעשות ומה לא לעשות

? אתם יודעים ממה מורכבת המילה רמזור. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לרמזור

 ?לאיזה סוג תמרורים שייך הרמזור

 .רמז ואורמהמילים  המילה רמזור מורכבת
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:  סוגי גבולות 2קיימים . אנחנו משתמשים ברמזור כדי להחליט על הגבולות שלנו -הרמזור

 .גבול פנימי וגבול חיצוני
חוקים   -ס ואנו מחויבים אליהם"בבי, בעיר, החוקים והכללים שיש לנו במדינה –גבול חיצוני 

 שידועים לכולם ונועדו כדי לשמור עלינו

 .שמירת מרחק של שני מטרים בין אנשים, איסור התקהלויות בתקופה זו ,למשל

 ?אילו גבולות חיצוניים נוספים אתם מכירים
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 .לגבולות פנימייםהמורה תזמין את התלמידים להעלות דוגמאות 
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 ?איסור ואי חציית גבול זה? מה משפיע בהצבת אור אדום

 ?האם מרכיב של הרגשות או הערכים חזק יותר מהמרכיב של האנשים שאני אוהב או ההיפך

 ? האם במצבים שונים משפיעים  באופן שונה כל מרכיב
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 .בשיח על כך עם הורים וחברים להמשיךרצוי 
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מושגים חדשים שהכירו , מומלץ לסכם עם התלמידים את התכנים שעלו, לקראת סוף השיעור

 .ולהדגיש מסרים שחשוב לנו להעביר

20 



מושגים חדשים שהכירו , מומלץ לסכם עם התלמידים את התכנים שעלו, לקראת סוף השיעור

 .ולהדגיש מסרים שחשוב לנו להעביר
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