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 רעיון מרכזי| 

 אסטרטגיה רתבבחי בהם שתמשהעלינו ל. קבלנו את כח הבחירה בהסתמך על מח ומידות בכל אחת היכולת להחליט.
 . ההחלטה עם שלמה להיות לי יסייעו בהם הכוחות האישיים יחד עם בטחון של נכונה הערכה . החלטות בקבלת נכונה

עצמי של החיים האישיים למול האפשרות שכוחות חיצוניים אחרים יוכלו רה לקבל החלטות מגלמת את הניווט ההבחי
 . עליו ומפקח הלב שולט על המוח שבה נכונה בצורה לכך .מודעתלהיות  להחליט שלא ההחלטהגם על . להובילם

 בכל הפסדים מול רווחים נשקול, רלוונטי מידע נאסוף, רגעי פיתוי ומהו תיהאמ הרצון מהו דע לזהותנ ההחלטה בקבלת
 .משפיעה עם נתייעץוכמובן, , ההחלטה תוצאות את לאמוד ננסה, אפשרות

 

 . משמעותיות

 
 מהלך השיעור:

 ' דק   10 דרכים צומתב עמידה:  פתיחה| 

 אחת מכל ומבקשת (1נספח ר ירוק )רמזו של תמונה הבנות בפני מציגה המורה :1פעילות 
 מכן לאחרמעכבים. שנה לולא היו מכשולים  30ה בעוד כיצד היא רואה את עצמ פתק על לכתוב
 2(  נספח) ההקראה אה את מקרי המורה

 הן הבנות את שואלת היא דקות כמה לאחר 3(  נספח) מבוך לכל בת מביאה המורה: 2פעילות 
 כאשר. הסוף דרך להתחלה להגיע מנסים כלל שבדרך רואים. המבוך את לפתור מנסות כיצד

 . ברורה יותר הרבה הדרך – המטרה מה יודעים

  לדיון שאלות| 

 ? בחיים מטרות להציג חשוב מדוע ?בעיגול אותו להקיף החץ ואז את לירות – הכוונה מה< 

הדרכים האפשריות ואז לסמן  את לראות או הדרכים על לחשוב ואז מטרה להציב מוטב האם< 
 מטרות?

 '  דק  20 תוחברותו מליאה,  מושכלת בצורה החלטה לקבל :3פעילות | 

 המטרות השגת על מכרעת לטההח לקבל עומדות בהן הן נושאים 2 הבנות בפני מציגה המורה
 לאחר התיכון. לימודים מקום ובחירת? מטרות לאילו – כלכליים משאבים הקצאת: בחייהן

 (ההסבר המפורט במערך, ומסבירה אותו )החלטה לקבלת הבסיסי המודל את מציגה המורה

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

 מחדש בדיקה,  Effects אותתוצ,  Facts עובדות,  Options אפשרויות,  Goals מטרות
Review  

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

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

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

 בנות  מכן לאחר. התרשים את את ממלאות הן ביחד, הנושא כלפי עמדתן זו לזו את ומציגות
 5( על נספח) בקבלת הבאה לשלב וממשיכים – ימינה אחד כיסא אחת זזות כל הפנימי המעגל
 . ההחלטות. התיכון אחרי לימודים מקום בחירת

 'דק  15: במליאה סיכום| 

 לקבלת החלטות באמצעות מילה מתוך מחסן כל תלמידה מציגה את עמדתה בנוגע: פעילות א
 .מילים

 תלמידה 7( כל כל נספח. )שונים תמרורים של תמונות הבנות מול מניחה המורה :ב פעילות
 משאבים הקצאת על ההחלטה קבלת של בצומת להציב יש שלדעתה אחד תמרור לבחור

 כלכליים
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