
לכיתה2020מאולימפיאדת טוקיו 

ר שרון רחמים  "ד:כתבה וערכה



לכיתה2020מאולימפיאדת טוקיו 

סוגיות וערכים שעלו בעקבות  , ציטוטים, מצורפות כרטיסיות ובהן שאלות

.  2020אולימפיאדת טוקיו 

ניתן להשתמש בכרטיסיות בישיבת צוות או עם תלמידים  .

 בזוגות או  , זו יכולה להיות משימה אישית–ניתן לבחור כרטיסייה ולדון בה

.  בקבוצות

זו יכולה להיות משימת שיח או משימת כתיבה .

או  מפעיל כלוח , אפשר להשתמש בכרטיסיות ככרטיסיות משימה אישיות

.  כמטלות דיפרנציאליות

את השאלות ואת הכרטיסיות המכילות את הכותרות ושאלת העמקת היכרות ,

בקישורהצעות תוכלו למצוא –משחוק גם בתהליכי ניתן לשלב 

:בפייסבוקלחומרים נוספים מוזמנים לעקוב אחרינו 

https://www.facebook.com/pisgalod1

!!!  שנה טובה ומוצלחת 

ה"הפסגמנהלת מרכז -ר שרון רחמים "ד, מאתנו

לוד  ה"פסגוכל צוות מרכז 

https://www.edunow.org.il/article/3414
https://www.facebook.com/pisgalod1


פתיחה מקרבת להעמקת היכרות

(למנחה)קישור לסרטון

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1040943446310368


:שאלות וסוגיות לדיון בעקבות האולימפיאדה

האם הצלחה היא קו ישר  ?

 רק על ביצוע מושלם" מדליה"האם מגיעה לי  ?

 את המשכההדרך או האם קבלת מדליה מציינת את סוף ?

 מנטלי או פיזיחוסן -מה חשוב יותר  ?

הפסד? מה משמעותו של כישלון  ?

 המאמן בדרך להצלחהמה משמעות ?

מה חשיבותם של התמיכה והעידוד  ?

אלו טקסים ואמונות מלווים אתכם בתהליך הלמידה ?

 הצלחה/לבשר על משברלמי תתקשרו  ?

של מי הכישלון? של מי ההצלחה ?

 או דרךתוצאה -מה חשוב יותר  ?

 נכשלתי? בהכרח הפסדתי–אם לא הצלחתי  ?

מה לא? מה באחריותי ?

ממוטיבציה פנימית או ממוטיבציה חיצונית-מונעת /ממה אני מונע ?

קובע הצלחה או כישלוןמי /מה ?

 קבוצתית או אישיתמדליה -מה נחשב יותר ?

 מעכבת או מקדמת-תחרות ?

מה חשיבות העידוד והפרגון? מה חשיבותו של הקהל  ?

 בכבודאיך להפסיד  ?

 או עבודה קשהתוצאה של כישרון –הצלחה ?

 זו החלטההאם להצטיין  ?

מה ההבדל בין הצטיינות למצוינות ?

 מהבעבור ? מי נרצה להצליחלמען ?

 את היריב או את עצמךלנצח -מה חשוב יותר  ?

 למה? מי הגורם? מה מניע? מעכבמה -הצלחות  ?



כל מה שילד צריך הוא מבוגר  "
(הרב קרליבך" )אחד שיאמין בו

 מדוע? עם הציטוט של הרב קרליבךה.מסכימה.אתהאם ?
אחר שמאמין בך/האם יש מבוגר ?
כיצד בא הדבר לידי ביטוי ?
ממנה בשנה הקרובה/מה הציפייה שלך ממנו ?
 לאחריםת.משמעותיכיצד באפשרותך להיות  ?



ראשיתו בחלום –כל ניצחון 
והמשכו בהתמדה   

 להגשים בשנה הקרובהת.שואפה.שאתמהו החלום ?
 על עצמך כדי להגשים אותות.לוקחה.אתמה  ?
  באיזה אופן ביכולתך לעורר אחרים לחלום ולהגשים את

? חלומותיהם



להתמודד  של האדם יכולתו -חוסן 
ומשבר ולהסתגל  עם מצבי לחץ 

החדשותלנסיבות 

התמודדות עם מצב לחץ או משבר שנאלצת לצלוח בשנה  י.תאר
. שעברה

מי סייע לך להתמודד/מה ?
 לתת לאחריםי.תוכללהתמודדות מיטבית " טיפ"איזה  ?



מסלול ההצלחה אינו קו ישר 
,  והוא מלווה בעליות ובמורדות

ובכישלונותבניצחונות 

איך נראה מסלול ההצלחה שלך בשנה שחלפה?
 עם אי הצלחהת.מתמודדה.אתכיצד?
 לעשות טוב יותר השנהי.תוכלמה?
שהצלחתי.תדעאיך ? לסייע לךה.יכולמי /מה?
 לסייע לאחרים להתקדםי.תוכלכיצד  ?



עבודת צוות
אבל אף אחד  , מאתנומסוגלים יותר מכמה רבים מאתנו "

(  טום וילסון" )כולנואינו מסוגל כמו מאתנו 

 מדוע? בקבוצה/לעבוד בצוותת.אוהבה.אתהאם?
את ( לעשות ולהתמודד טוב יותר)מה יכול לסייע לך לטייב /מי

?  בקבוצות בשנה הקרובההעבודה שלך/עבודת הצוות
כיצד באפשרותך לסייע לאחרים לעבוד טוב יותר בצוות?



,  כדי לשכפל ולשדרג הצלחה
צריך להמשיך , מדליה או ציון טוב

לשאוף ולתרגל, לחלום

מה הייתה החוויה המוצלחת ביותר שלך בשנה  ? במה התקדמת
?שחלפה

 לעשות כדי לשמר את ההצלחה הזו או להתקדםי.תוכלמה עוד
?בה יותר

איך באפשרותך לסייע לאחרים? לסייע לךה.יכולמי /מה?



תחרותיות מאופיינת /מצוינות
בתשוקה להיות תמיד ראשון

 טיפוס תחרותיה.אתהאם  ?
במה תכונה זו באה לידי ביטוי  ?
האם תחרותיות מקדמת אותך או מעכבת אותך?
 למה  ? הספר-עם תחרותיות בביתת.מתמודדה.אתבאיזה אופן

? בעניין זה לשנה הקרובהה.זקוקעוד ה.את



על מנת להצליח צריך לדעת ליפול 
לדעת להיכשל או לטעות  –ולקום 

ולהבין שזו תחנה בדרך להצלחה

חווית כישלון או אי הצלחה שחווית בשנה שחלפהי.תאר.
 טוב יותר השנהעימהלעשות כדי להתמודד י.תוכלמה?
 שהצלחתי.תדעאיך?
לסייע לךה.יכולמי /מה  ?
 לסייע לאחרים להתמודד עם כישלונות ולצמוח מהםי.תוכלאיך ?



תפקידו המרכזי של הקהל באירועי ספורט 
להלהיב  , להעלות את המורל–הוא לעודד 

ולהעניק רוח גבית למשתתפים  

 מה לדעתך חשיבותו ותרומתו של העידוד והפרגון בבית
?  בכיתה/הספר

 לפרגון/זקוק לעידודה.אתבאילו תחומים ?
ה.זקוקה.אתפרגון /לאיזה סוג של עידוד ?
ה.זקוקה.אתהמפרגן שלך או מי הקהל לו /מי הקהל המעודד ?
 אחריםת.מפרגנ/ת.מעודדה.אתבאיזה אופן  ?



הדרך לא פחות חשובה מהניצחון הסופי  
,  יש לתכנן ולקבוע מטרות אפשריות–

להתקדם צעד צעד ולחגוג הצלחות בדרך  

לעצמך תחנות בינייםי.ונסחי יעד לשנה הקרובה .בחר  :
לאן ? לאן ארצה להגיע עד יום ההורים הראשון? איפה אני עכשיו

מה  ? לאן ארצה להגיע עד יום הורים שני? ארצה להגיע עד המחצית
?  ייחשב בעיני הצלחה בסוף השנה



 בו תרצו להשתתף" הענף האולימפי"מהו ?
(.  חברתי או רגשי, יבחרו ענף לימוד)
מהו היעד אליו אתם שואפים  ?
תחנות הצלחה ליעדנסחו.
מה תלוי בכם?
אלו תכונות ומיומנויות נדרשות מכם על מנת להצליח   ?
מה עוד דרוש? מה כבר יש לכם  ?
מה חשוב שיביא עמו? מי עוד יוכל לסייע לכם?
  באיזה תחום באפשרותכם לסייע לאחרים להפוך אותם

?  כיצד תסייעו? למדליסטים

,  בעקבות היעדים
נסחו מודעת דרושים למאמן שיסייע לכם  

להפוך למדליסטים אולימפיים  
ב "בשנת הלימודים תשפ



ראשיתו בחלום –ניצחון כל "
" בהתמדהוהמשכו 

?מהו החלום הכי גדול שלך



מסלול ההצלחה אינו קו ישר 
,  והוא מלווה בעליות ובמורדות

בניצחונות ובכישלונות

?מהי ההצלחה הכי גדולה שלך



,  מדליה או ציון טוב, כדי לשכפל ולשדרג הצלחה
ולתרגללשאוף , צריך להמשיך לחלום

מהו השיפור הגדול ביותר שהצלחת להשיג בשנה שעברה ואיך  
? להשתפר בו גם השנהת.נערכה.את



לדעת –על מנת להצליח צריך לדעת ליפול ולקום 
להיכשל או לטעות ולהבין שזו תחנה בדרך 

להצלחה

...  בכישלון מפוארי.שתפ



יכולתו של האדם להתמודד עם מצבי לחץ -חוסן 
ומשבר ולהסתגל לנסיבות החדשות

?  טיפ שלך להתמודדות יעילה במצבי לחץ



"  כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"
(הרב קרליבך)

? הספר-בבית/האחר המשמעותי עבורך בבית/מיהו המבוגר
?  מה הופך אותו לכזה



עבודת צוות
אבל  , מאתנורבים מאתנו מסוגלים יותר מכמה "

(  טום וילסון)" אף אחד מאתנו אינו מסוגל כמו כולנו

?  מדוע? עבודה בקבוצותת.אוהבה.אתהאם 



יש –הדרך לא פחות חשובה מהניצחון הסופי  
להתקדם צעד  , לתכנן ולקבוע מטרות אפשריות

צעד ולחגוג הצלחות בדרך 

?  ת.משתפה.אתאת מי ? הצלחותת.חוגגה.אתאיך 
?  ה.מצליחה.כשאתעושה ה.אתמה 



תחרותיות מאופיינת בתשוקה להיות /מצוינות
ראשוןתמיד 

? טיפוס תחרותיה.אתהאם 
?   איך הדבר בא לידי ביטוי



תפקידו המרכזי של הקהל באירועי ספורט הוא  
להלהיב ולהעניק רוח , להעלות את המורל–לעודד 

גבית למשתתפים  

?איך בא הדבר לידי ביטוי? מי הכי מפרגן לך
?  לאחריםת.מפרגנה.אתאיך 



(:משתתפים3)מהלך הפעילות בקבוצה 

 קלפים3כל אחד מקבל אקראית .

(. קלפים הפוכים)כל אחד לוקח קלף מהקופה , לפי התור

או להניח את  , באפשרותו להחליף את אחד הקלפים שבידיו מהקלף שלקח מהקופה

.הקלף על השולחן גלוי

הבא אחריו יכול לקחת קלף מהקופה או להחליף קלף שברשותו עם הקלף הגלוי.

סבבים עד שכל הקלפים גלויים על השולחן.

בסופו של דבר עם שלושה קלפים המבטאים באופן מיטבי את  שכל משתתף יישאר :המשימה

.בעיניו להצלחההערכים החשובים ביותר 

.  מציגים ומנמקים את בחירתם, את הקלפים חושפים חברי הקבוצה, בסוף

:  שיח בקבוצהמומלץ לקיים לאחר מכן 

?  להכיר את הערכים להצלחה/קל לזהות/האם היה לי ברור1.

?   מה עוד חסר לי, אם לא? לי נמצאים בידיהחשובים האם כל הערכים 2.

? חינוך לשנה הבאהת.כאיש/ה.כתלמידאיזה ערך הייתי רוצה לחזק אצלי 3.

?  עוד יכול לסייע לימי /מה? איך אדע שהצלחתי? אופן אעשה זאתבאיזה 4.

? איך אוכל אני לסייע לאחרים להצליח ולהגשים את מטרותיהם.     5

שרית חדד  –מתוך פעילות באתר שאיפה ערכים אולימפיים 

https://www.sheifa.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%94


דבקות  

במטרה  

מאמן  
ליפול  

ולקום  

מחדש  

פרגון  

תכנוןריכוז 



תחרותיות  תרגול  התמדה 

הצלחה כישלון  שיא  



יושרה  משפחה  התמודדות  

עזרה 

הדדית  
אתגר

פניה 

לעזרה 



רף חדש  כחביטחון  

יצירתיותסבלנות 
גאווה



גלוי אמונה 

ונסתר 

הוקרת  

תודה 

היום 

שאחרי  
אחריות

בחירה


