
''''יייי    כיתהכיתהכיתהכיתה     

החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    לקבללקבללקבללקבל    יודעתיודעתיודעתיודעת    אניאניאניאני  

 החלטות לקבל יודעת אני

        

  ה"ב

        

        

        

        

        

        

        

 לקחת "לשיעור המשך יחידת הינו זה שיעור

 עסקה הקודמת היחידה". באחריות טותהחל

 מושכלת החלטה בלקיחת בריווח

 יחידה. החלטה לקבלת שונות ובאסטרטגיות

 בקבלת מעשיים כלים תעניק הנוכחית

  .החחלטות

        היחידההיחידההיחידההיחידה        מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

 באופן החלטות קבלת בחשיבות להכיר> 

  .מושכל

 החלטות קבלת שבין הזיקה על לעמוד> 

  אחריות ללקיחת

 תהליכי של מיטבי לביצוע כלים לרכוש> 

 תוצאותיהן עם והתמודדות החלטות קבלת

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    

        החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    לקבללקבללקבללקבל    יודעתיודעתיודעתיודעת    אניאניאניאני
        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    מהלךמהלךמהלךמהלך>>>> >>>> >>>> >>>>  

        '  '  '  '  דקדקדקדק    10101010    ����                     מליאה, אסטרטגיה משחק החלטות בקבלת העוגנים ::::ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

  )1 נספח (עוגנים תלויים עליה מטלטלת ספינה של ציור ובו  דף למידותלת מחלקת המורה

  .בניווט עזרה – שלישי עוגן.  והחוזקים הכוחות -  שני עוגן. היעד -אחד עוגן

 ממנה המורה כן כמו ,קבוצה מכל נציגה ובוחרת קבוצות ילשת הכיתה את מחלקת המורה

  )2 נספח (צפיה ח"דו על שעונה קבוצה לכל" צופה"

  .בקבוצה להיעזר מותר, צפצפה נציגה לכל

 שמצפצת מי)  3 נספח" (תנועה פקק "המשחק של לוח – חידה מראה המורה פעם בכל

 במידה.  'נק 10 הקבוצה תקבל נכונה תשובה כל על. לענות הזכות לה ניתנת ראשונה

  .השניה לקבוצה אוטומטית ניתנות הנקודות – פתרון דרך לה אין אך צפצפה הנציגהו

  .דיון ועורכים. בממצאים משתפות הנציגות

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון    שאלותשאלותשאלותשאלות| | | | 

  ?במשחק להצליח כדי ביותר הטובה הפעולה דרך הייתה מה> 

  ?הנציגות לבטחון תרמה הקבוצה נוכחות האם> 

  ?הפתרון לוילגי בדרך שלכן החשיבה דרך הייתה מה> 

  ?החלטות לקבל כדאי בה הדרך על מהמשחק ללמוד נוכל מה> 

  ?להפסדים להביא עלול רגש מתוך לפעול האינסטינקט בחיים גם האם> 

  ?ומכוון מודע לרגש אינסטינקט בין ההבדל מה>

  ?החלטות קבלות בתהליך הזולת של תרומתו מהי> 

  ?מאחרים ריות החלטות בקבלת לסייע יכולת יש למשפיעה מדוע> 

  ?החלטות בקבלת מסייעת בחיים במטרה התמקדות כיצד> 

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות| | | | 

 בהחלטות. הרגעי והרצון הרגש על ישלוט שהשכל חשוב - והחוזקיםוהחוזקיםוהחוזקיםוהחוזקים    הכוחותהכוחותהכוחותהכוחות    עוגןעוגןעוגןעוגן

 והמידות השכל. מופסדים ונצא ייתכן אינסטינקט מתוך מחליטים כאשר חשובות

 לאחר ורק השכל את עיללהפ -  הנכונה בצורה החלטות לקבל שנוכל כדי לנו ניתנו

 בשקילת לעזור יכולים הזולת  - - - -     בניווטבניווטבניווטבניווט    עזרהעזרהעזרהעזרה    עוגןעוגןעוגןעוגן. דברו את לומר ללב לתת מכן

 כאדם למשפיעה. שונות מבט מנקודות הדילמה את ולהאיר לכאן או לכאן הצדדים

 קבלת את .רגשית מעורבות ללא אך אישית הכרות מתוך לעזור היכולת את יש ניטרלי

 כאשר- היעדהיעדהיעדהיעד    עוגןעוגןעוגןעוגן.  עצמו בכוחות לעשות חייב האדם" םהזמז על ללחוץ "ההחלטה

 – דרכי ואת עצמי את לראות הייתי כיצד? שלי האמיתי הרצון מהו – במטרה ממוקדים

  .לפעול כדאי כיצד לברר יותר קל

  

  .העוגנים בתוך המסקנות את כותבות הבנות

<<<<
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        דידקטיתדידקטיתדידקטיתדידקטית    הגדרההגדרההגדרההגדרה| | | | 

 לקבל ובוחרת, להחליט שלי ליכולות מודעת אני

  .נכונה בצורה החלטות

  

        הדידקטיתהדידקטיתהדידקטיתהדידקטית    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה    בתבתבתבתהרחהרחהרחהרח| | | | 

 את קבלתי    להחליטלהחליטלהחליטלהחליט    שלישלישלישלי    ליכולותליכולותליכולותליכולות    מודעתמודעתמודעתמודעת    אניאניאניאני

 בהם נשתמש. ומידות מוח, הבחירה כוח

. החלטות בקבלת נכונה אסטרטגיה בבחירת

 בהם וביטחון כוחותיי של נכונה הערכה

    ובוחרתובוחרתובוחרתובוחרת    .ההחלטה עם שלמה להיות לי יסייעו

 ולא, חיי את המנווטת להיות    החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    לקבללקבללקבללקבל

 ההחלטה. להובילם ייםחיצונ לגורמים לתת

 בתוצאות ונישא מודעת תהיה להחליט שלא

 הלב על שולט המוח שבה    נכונהנכונהנכונהנכונה    בצורהבצורהבצורהבצורה    .לכך

 מהו נבחן ההחלטה בקבלת. עליו ומפקח

 מידע נאסוף, רגעי פיתוי ומהו האמיתי הרצון

 בכל הפסדים מול רווחים נשקול, רלוונטי

, ההחלטה תוצאות את לאמוד ננסה, אפשרות

 החלטות בקבלת יעהמשפ עם נתייעץ

  .משמעותיות

        

  

        

        

 

          '    '    '    '    דקדקדקדק    10101010    ����                                                                        מליאה , כדאי להחליט ולא להסחף: : : : השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    גוףגוףגוףגוף| | | | 
    ::::1111    פעילותפעילותפעילותפעילות| | | | 

  )4 נספח(  המרשמלו מבחן את לבנות מראה המורה

  :לראות שעומדים מה את לפני לבנות להסביר כדאי

, מישל וולטר החוקר ידי על סטנפורד אוניברסיטתב ניסוי החל שנים עשרות כמה לפני

 עד שנתיים בני ילדים על נערך זה ניסוי. 'המרשמלו ניסוי 'וייקרא יתפרסם שלימים מחקר

 על כאשר כסא על התיישב, ריק לחדר בתורו נכנס ילד כל. פשוטות היו והוראותיו ארבע

, מה לזמן החדר את יעזוב הוא כי לילד הסביר הנסיין. בודד מרשמלו הונח שמולו השולחן

 יזכה הוא יחזור שהנסיין עד יחכה אם, אולם, המרשמלו את לאכול הילד יכול זה ובזמן

 .מרשמלו חתיכות שתי לקבל

 אחדים. המרשמלו את ואכלו להתאפק הצליחו לא ילדים שלושה כל מתוך שניים כי התברר

  את רפוט וכבר החדר את עזב שהנסיין לאחר שניות מכמה יותר חיכו לא

 להתפתות לא כדי והתאמצו, רב בקושי חלקם, התאפקו מהילדים שליש, לעומתם.הממתק

 לאכול לא העיקר, במרשמלו ובוהים ממששים, מריחים תועדו הם. המרשמלו את לאכול

  .הזמן לפני אותו

 בינתיים לגדול שהספיקו לילדים החוקרים חזרו בו, המשך מחקר נערך מכן לאחר שנה 14 

 הילדים קבוצת מתוך כי התברר. מרתקים היו הגילויים. תיכון סיום ראתלק ועמדו

 ולימודיות חברתיות יכולות הראו מאוד גבוהים אחוזים סיפוקים לדחות שהצליחו

. הזמן לפני המרשמלו את ואכלו התאפקו שלא הילדים קבוצת מאשר יותר הרבה, מפותחות

 עם יותר טוב שהתמודדו בוגרים תלהיו גדלו סיפוקים לדחות שהצליחו הילדים, בנוסף

  .ולחץ תסכול

        

        הבאותהבאותהבאותהבאות    מסקנותמסקנותמסקנותמסקנותהההה    אתאתאתאת    מחדדתמחדדתמחדדתמחדדת    המורההמורההמורההמורה| | | | 

 בחינה . היצר של רגעי פיתוי מול האמיתי הרצון את לנו מטשטשות בחיינו רבות דילמות

 הרצון מהו נפש וחשבון הקצר הטווח מול הארון לטווח הרווחים של ושקולה אמיתית

 תוצאות עם להתמודד עלינו כי לזכור עלינו. כונהנ בבחירה לנו יסייעו שלנו האמיתי

  .מושכלת בצורה החלטות לקחת כדאי ולכן ההחלטה

  

)       5 נספח(. הקודם שיעורב בה שעסקנו  דילמה אחת לכל ונותנת בנות 3 מזמנת המורה

 המורה. מהדילמות אחד בכל הרגעי הפיתוי ומהו האמיתי הרצון מהו אומרת בתורה בת כל

  . רגעי לפיתוי אמיתי רצון בין נוספות דילמות על שיספרו ותמהבנ מבקשת
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 ואביזריםואביזריםואביזריםואביזרים    הכנההכנההכנההכנה| | | | 

 התלמידות כמספר 1 נספח שכפלל .1

  .פעמיים 2  נספח את להדפיס .2

 .אחד בעותק 3 נספח את להדפיס .3

 בריסטול ג"ע משחק לוח להכין – כדאי .4

 ריבוע בכל, 6X6 מריבועים מורכב

 מכוניות 11 להכין.  'סקוצ להדפיס

 אוטובוסים 4ו ריבועים 2 של לבגוד

  מאחורנית ולהדביק ריבועים 3 בגודל

 כך' הסקוצ של הנגדי החלק את

 .הלוח ג"ע המכוניות את להזיז שאפשר

 פעילות( -סרטוןה להקרנת ומחשב מקרן .5

4( 

  ולגזור 5 נספח את להדפיס .6

 6 נספח את להדפיס .7

 כדאי 7 נספח את אחד בעותק להדפיס .8

 טולבריס על ולהדביק להגדיל

 8 נספח את להדפיס .9

 9 נספח את להדפיס .10

 

 

        

        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים| | | | 

  שלי העוגנים .1

 צפייה ח"דו .2

 "תנועה פקק "המשחק לוחות .3

 )סרטון (המרשמלו מבחן .4

 קודם משיעור הדילמות .5

 חני של הדילמה .6

  הברקה כרטיסיות .7

 דילמות .8

 הרבי מכתב .9

 

 

        

'    '    '    '    דקדקדקדק    20202020    ����                                                                        ומליאה תקבוצו / נכונה החלטות קבלת אסטרטגיית הקניית            ::::2222    פעילותפעילותפעילותפעילות| | | | 

  

 את מחלצים הסיפור ומתוך )6 נספח( חני של הדילמה את לבנות מקריאה  ורההמ

 הלוח על מדביקה המורה – מעלה  שהכיתה שלב כל .ההחלטה קבלת אופן של המרכיבים

  )7 נספח (.הברקה כרטיסיית

  :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    תוצאות 

 Review   מחדש בדיקה 

  .שלב כל של המשמעות את ומסבירה

  ?ייעודי ואת עצמי את רואה אני כיצד? להשיג רוצה אני תהאו 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: תוצאות

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

  ?שלי האישיות עיצוב על? יחסים

  .הבחירה ובדיקת ההחלטה תוצאות בחינת: מחדש בדיקה

  

  .לקבוצות הכיתה את מחלקת המורה

 ההחלטה קבלת תהליך את כותבת הקבוצה )8 נספח( מתוך דילמה מביאה היא קבוצה לכל

  .ומכוונת וצותהקב בין מסתובבת המורה. שבידיהן המודל לפי

   

        '  '  '  '   דק דק דק דק5555    ����סיכום                                                                                                  סיכום                                                                                                  סיכום                                                                                                  סיכום                                                                                                  | | | | 
      

    .שלהן הדילמה ניתוח את במליאה להציג קבוצה לכל נותנת המורה

' מה  "-  פרטית בהשגחה היא החלטה כל כי דבר לש בסופו כי מזכירה המורה לסיום

                  )9 נספח (הרבי מכתב את מקריאהו "כוננו גבר מצעדי

 

        

        

        

<<<<

 

 באחריות החלטות לקבל| 

 


