
''''אאאאיייי    כיתהכיתהכיתהכיתה     

????שלישלישלישלי    הגבולהגבולהגבולהגבול    מהמהמהמה  

 ?להחליט מה

        

  ה"ב

        

        

        

        

        

        

        

  

        היחידההיחידההיחידההיחידה        מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

 באופן החלטות קבלת בחשיבות להכיר> 

  .מושכל

 קבלת בתהליך מטרות הצבת בותבחשי להכיר> 

  החלטות

 הרצוי העדיפויות סדר את ולברר לדון> 

 מקום ובחירת כלכליים משאבים בהקצאת

 .לימודים

 נושאים על ההחלטות קבלת תהליך את ליישם> 

  .בחייהן רלוונטים

  

 

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    

        ????להחליטלהחליטלהחליטלהחליט    מהמהמהמה
        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    מהלךמהלךמהלךמהלך>>>> >>>> >>>> >>>>  

        '  '  '  '  דקדקדקדק    10101010    ����                     דרכים צומתב עמידה ::::ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

        ::::1111    פעילותפעילותפעילותפעילות

 על לכתוב אחת מכל ומבקשת .)1 נספח( ירוק רמזור של תמונה הבנות בפני מציגה המורה

  .בעדה לעכב מכשולים היו לא לולא - פתק

  .שנים 30 בעוד עצמה את רואה היא כיצד

  ) 2 נספח (ההקראה את אהמקרי המורה מכן לאחר

        ::::2222    פעילותפעילותפעילותפעילות

 הן כיצד הבנות את שואלת היא דקות כמה לאחר) 3 נספח (מבוך בת לכל מביאה המורה

 כאשר. הסוף דרך להתחלה להגיע מנסים כלל שבדרך רואים. המבוך את לפתור מנסות

  .ברורה יותר הרבה הדרך – המטרה מה יודעים

.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון    שאלותשאלותשאלותשאלות| | | | 

  ?בחיים מטרות להציג חשוב מדוע>

 ?בעיגול אותו להקיף ואז החץ את לירות – הכוונה מה>

 את לראות או להשיגה הדרכים על לחשוב ואז מטרה להציב מוטב לדעתכן האם>

 ?ותהמטר על לחשוב ואז האפשריות הדרכים

 ?המטרות השגת הצלחת תלויה במה>

  ?אדם של חייו על מכרעת השפעה יש בחיים צמתים לאילו>

 ?שאיפות להגשמת הדרך לגבי מהמבוך ללמוד ניתן מה> 
  

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות| | | | 

 סימון.  השאיפה – החלום את מסמלת החץ יריית .חלומות להגשים יוכל – שחולם אדם רק

 המטרה את להשיג כדי לנקוט שיש לותוהפעו הדרכים את מסמל החץ סביב המעגלים

 החלטות בקבלת דרך מורה יהווה עיננו מול נציב אותו היעד.  למציאות אותה ולהפוך

  .מרכזיים בצמתים

 את להגשים כדי שנעשה ובבחירות, שננקוט בפעולות במעשים תלויה המטרות הגשמת

  . השאיפה

<<<<

 



''''אאאאיייי    כיתהכיתהכיתהכיתה     

????שלישלישלישלי    הגבולהגבולהגבולהגבול    מהמהמהמה  

 ?להחליט מה

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        דידקטיתדידקטיתדידקטיתדידקטית    הגדרההגדרההגדרההגדרה| | | | 

 לקבל ובוחרת, להחליט שלי ליכולות מודעת אני

  .נכונה בצורה החלטות

  

        הדידקטיתהדידקטיתהדידקטיתהדידקטית    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה    הרחבתהרחבתהרחבתהרחבת| | | | 

 את קבלתי    להחליטלהחליטלהחליטלהחליט    שלישלישלישלי    ליכולותליכולותליכולותליכולות    מודעתמודעתמודעתמודעת    אניאניאניאני

 בהם נשתמש. ומידות מוח, הבחירה כוח

. החלטות בקבלת נכונה אסטרטגיה רתבבחי

 בהם וביטחון כוחותיי של נכונה הערכה

    ובוחרתובוחרתובוחרתובוחרת    .ההחלטה עם שלמה להיות לי יסייעו

 ולא, חיי את המנווטת להיות    החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    לקבללקבללקבללקבל

 ההחלטה. להובילם חיצוניים לגורמים לתת

 בתוצאות ונישא מודעת תהיה להחליט שלא

 הלב על שולט המוח שבה    נכונהנכונהנכונהנכונה    בצורהבצורהבצורהבצורה    .לכך

 מהו נבחן ההחלטה בקבלת. עליו מפקחו

 מידע נאסוף, רגעי פיתוי ומהו האמיתי הרצון

 בכל הפסדים מול רווחים נשקול, רלוונטי

, ההחלטה תוצאות את לאמוד ננסה, אפשרות

 החלטות בקבלת משפיעה עם נתייעץ

  .משמעותיות

        

  

        

        

 

          '    '    '    '    דקדקדקדק    20202020    ����                                                         ובחברותותמליאה , לקבל החלטה בצורה מושכלת: : : : השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    גוףגוףגוףגוף| | | | 
         ::::3333    פעילותפעילותפעילותפעילות| 

 השגת על מכרעת לטההח לקבל עומדות הן בהן נושאים 2 הבנות בפני מציגה המורה

 אחרי לימודים מקום ובחירת? מטרות לאילו – כלכליים משאבים הקצאת: בחייהן המטרות

  .התיכון

  

  :החלטה לקבלת הבסיסי המודל את מציגה המורה

 האלה המילים של התיבות ראשי פי על לו שניתן )באנגלית שרת  (gofer נקרא הוא

 :באנגלית

 Goals   מטרות 

 Options   אפשרויות 

 Facts    עובדות 

    Effects    אותתוצ 

 Review   מחדש בדיקה 

  .שלב כל של המשמעות את ומסבירה

  ?ייעודי ואת עצמי את רואה אני כיצד? להשיג רוצה אני אותה המטרה מהי – מטרות

  .אלטרנטיבות בדיקת, מהאפשרויות אחת כל על מידע איסוף: אפשרויות

  .מהאלטרנטיבות אחת בכל הפסד מול ריווח מיון: עובדות

  והארוך הקצר לטווח אלטרנטיבה בכל התוצאות צפיית: אותתוצ

 מערכות על שלה ההשפעה תהיה מה? בחיים אותי תוביל  הזאת ההחלטה להיכן: חשיבה

  ?שלי האישיות עיצוב על? יחסים

  .הבחירה ובדיקת ההחלטה תוצאות בחינת: מחדש בדיקה

        

 משאבים קצאתה לגבי ההחלטות קבלת תהליך את מדגימה המורה הבנות עם ביחד

  )4 נספח. (הלוח על כלכליים

        

        בחברותאבחברותאבחברותאבחברותא    דיוןדיוןדיוןדיון

 הפנימי במעגל הבנות פני כאשר, השני בתוך אחד. מעגלים  בשני יושבות התלמידות

 החלטות קבלת  תרשים תלמידה לכל.  החיצוני במעגל היושבות הבנות כלפי מופנות

  .התיכון אחרי לימודים מקום בחירת על) 5 נספח(

 דנות זו מול זו היושבות בנות זוג כל ,ההחלטות קבלת בתהליך השלב על מכריזה המורה

  מכן לאחר.  התרשים את את ממלאות הן ביחד, הנושא כלפי עמדתן את לזו זו ומציגות

 בקבלת הבאה לשלב וממשיכים – ימינה אחד כיסא אחת כל זזות הפנימי המעגל בנות

  .ההחלטות

  

        ''''יאיאיאיא    כיתהכיתהכיתהכיתה
????שלישלישלישלי    הגבולהגבולהגבולהגבול    מהמהמהמה  
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''''אאאאיייי    כיתהכיתהכיתהכיתה     

????שלישלישלישלי    הגבולהגבולהגבולהגבול    מהמהמהמה  

 ?להחליט מה

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        ואביזריםואביזריםואביזריםואביזרים    הכנההכנההכנההכנה| | | | 

  1 נספח את להדפיס .1

 2 נספח את יסלהדפ .2

 3 נספח את התלמידות'  כמס לשכפל .3

 4 נספח את להדפיס .4

 5 נספח את התלמידות' כמס לשכפל .5

 6 נספח את ולהגדיל להדפיס .6

 7 נספח את ולהגדיל להדפיס .7

 

        

        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים| | | | 

  ירוק תמרור .1

 הקראה .2

 מבוך .3

 למורה - החלטות קבלת תהליך .4

 לתלמידה -החלטות קבלת תהליך .5

 מילים מחסן .6

 תמרורים .7

 

        

  

        '  '  '  '   דק דק דק דק����15151515סיכום  במליאה                                                                                            סיכום  במליאה                                                                                            סיכום  במליאה                                                                                            סיכום  במליאה                                                                                            | | | | 

  ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות     

 ולאחר כלכליים משאבים להקצאת בנוגע) 6 נספח (מילים מחסן הבנות בפני מציגה המורה

  .לימודים מקום לבחירת בנוגע מכן

 את וחותמת המילים מחסן מתוך מילים בעזרת עמדתה את מציגה בתורה תלמידה כל

  .השתמשה בהן המילים תחת שמה

::::2222    פעילותפעילותפעילותפעילות  

 לבחור תלמידה כל כל) 7 נספח. (שונים תמרורים של תמונות הבנות מול מניחה המורה

 כלכליים משאבים הקצאת על ההחלטה קבלת של בצומת להציב יש שלדעתה אחד תמרור

  . לימודים מקום בחירת ועל
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