
מטרותמטרות

המדריכים הצעירים ילמדו וידעו להגדיר את המושג גמישות המובנת. 
המדריכים ידעו ליישם את גישת הגמישות המובנת בבואם לפתור בעיות במסגרתם. 

המדריכים יוכלו להעזר בתפיסה המחשבתית של גמישות מובנת במהלך האינטראקציות עם
משתתפים במסגרתם. 

מדריך השילוב - חומרי עזרמדריך השילוב - חומרי עזר

מדריך השילוב לעמוד הבית לחצו כאן  

סרטוני הכשרה לצפייה בסרטון גמישות מובנת לחצו כאן

מצגת הוראה לחומרי דיון בנושא גמישות מובנת לחצו כאן

שימו לב: במצגת תמצאו את הציטוט של אלברט אינשטיין והתצלום עבור פעילויות 3 ו-4.

הציוד הנדרשהציוד הנדרש

גמישות מובנתגמישות מובנתגמישות מובנת

גומיות (אחת לכל משתתף)
 

עותקים מודפסים של תצלום הילד הקורא בספר

הציטוט של אלברט אינשטיין

מרקרים

פתקיות

לוח מכל סוג או דף נייר גדול

הטכנולוגיה הנדרשת להקרנת סרטון (מחשב, מסך וכו')
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פעילות #1 מבוא

גומיות: נחלק את הגומיות למדריכים וננחה אותם לשחק איתן (למתוח, לכווץ, ללוש וכדומה). תוך כדי משחק, ערכו
סיעור מוחות קבוצתי והעלו מילים שונות לתיאור הגומיות. במידה והמילה גמישות לא עלתה בדיון, הוסיפו אותה

לרשימה בעצמכם. 
בקשו מהמדריכים לתת דוגמא למשהו לא גמיש דווקא.  

הסבירו שהמונחים גמיש ובלתי-גמיש ישמשו מעתה לתיאור דפוסי המחשבה שלנו. ציירו קו לאורך הלוח כדי
להפריד אותו לשתי עמודות. כתבו בראש עמודה אחת את הכותרת "גמיש", ובראש העמודה השנייה את הכותרת

"בלתי-גמיש". כיצד נתאר מחשבה גמישה או בלתי-גמישה? כתבו בכל עמודה את התיאורים המתאימים. 
 הסבירו שהיום נדון בדפוסי מחשבה באמצעות התיאורים שכתבנו תחת הכותרת "גמיש". את צורת החשיבה הזו אנו

מכנים גמישות מובנת.

פעילות #2 צפייה בסרטון  

מערכי פעילויותמערכי פעילויות

גמישות מובנתגמישות מובנתגמישות מובנת

גמישות מובנת - מהי? חלקו למדריכים פתקיות ובקשו מהם לכתוב תשובות אפשריות לשאלה במהלך הצפייה
בסרטון. 

צפו בסרטון גמישות מובנת מבית שותף. 

לאחר הצפייה, הסבירו את רעיון הגמישות המובנת. כאשר מוביל הקבוצה מתכנן פעולה או שיעור, יש לתוכנית
מבנה מסוים: מטרה, סדר פעילות, צורת חלוקה לקבוצות, ההנחיות שהמוביל נותן למי שאמור לסייע עם

הפעולה וכדומה. זה האופי של תכנון מראש. אבל מה אם לא הכל מתנהל כמתוכנן? למשל, אחד המשתתפים
לא רוצה לקחת חלק, המדפסת לא עובדת ולא נוכל להדפיס את דפי העבודה שרצינו, ברגע האחרון המנחה של

הפעילות המיוחדת שתוכננה לא מגיע ומשאיר חלון ריק בלוז, שני משתתפים צוחקים ומשתוללים ומפריעים
למהלך השיעור. גמישות מובנת היא היכולת לחשוב בגמישות מתוך המבנה שיצרנו. כאשר משהו לא צפוי קורה -

עלינו לעבוד עם המכשול על מנת להגיע למטרות שהגדרנו על ידי שימוש בחשיבה יצירתית. 

כעת בקשו מהמדריכים לשתף את הקבוצה בתשובותיהם לשאלה גמישות מובנת - מהי? כתבו את התשובות
על פתקיות והדביקו על הלוח. 

נקודה למחשבה. "אנחנו לא חייבים לוותר לגמרי על התוכנית או להרגיש תקועים. באמצעות מחשבה יצירתית
נוכל לפתור בעיות ועדיין להשיג את מטרת הפעולה. עלינו לצפות לבלתי-צפוי ולחשוב על הצרכים השונים של

כל אחד מהמשתתפים". 

שאלו "מתי הרגשתם תסכול מול משתתף במהלך התוכנית שלכם?" 

כלים לפתרון בעיות. "היום תלמדו כלים שיעזרו להפחית את התסכול ולחזק את תחושת היכולת שלכם". 
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פעילות #3 תרגול    

 כיצד גמישות מחשבתית תעזור לנו בתוך מבנה התוכנית?
 איך נוכל להיות יצירתיים?

איזו הזדמנות יש לנו להציע לג'ייקוב אפשרות בחירה? 
האם יש מקום להתחשבות (התאמת צורכי התוכנית בצורה טובה יותר לצרכיו של המשתתף)?

האם יש לנו אלטרנטיבה? פעילות חלופית למקרה הצורך? 

תצלום: חלקו בין המדריכים את עותקי התצלום של הילד הקורא והסבירו "זה ג'ייקוב. כל שבוע הוא מגיע לתוכנית עם
הספר שלו ולא רוצה לקחת חלק בפעילות עם כולם. השבוע מוביל הקבוצה ביקש מכם להתחבר איתו ולשכנע אותו

לקחת חלק". 
 

המטרה שלנו היא לשכנע את ג'ייקוב להשתתף בפעילות. (כתבו את המטרה על הלוח ומתחתיה כתבו את
השאלות הנ"ל)
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.4
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השתמשו בשאלות הללו לפירוש התצלום. תוכלו לעשות זאת תוך דיון קבוצתי או בחלוקה לזוגות. אם תבחרו לעבוד
בזוגות ציידו את המדריכים במרקר ודף על מנת שיכלו לרשום הערות ולהציג אותן לאחר מכן לשאר הקבוצה. 

פעילות #4 לימוד בעקבות טקסט

מה משמעותו של המשפט הראשון לדעתכם? "הפתרון לא יגיע מהתודעה שיצרה את הבעיה".
מה משמעותו של המשפט השני לדעתכם? " יש להביט בעולם מנקודת מבט חדשה".

מה המסר של אינשטיין לדעתכם? 
האם אתם מסכימים איתו? למה?

כיצד מתקשר המסר הזה לגמישות מובנת? 

טקסט: קראו בפני הקבוצה את הטקסט הבא.
 

 הפתרון לא יגיע מהתודעה שיצרה את הבעיה. יש להתבונן בעולם מנקודת מבט חדשה.
 - אלברט אינשטיין

שאלות לדיון:

 

פעילות #5 לסיכום/רפלקציה  

חשבו על דבר אחד חדש שלמדתם היום שאותו תוכלו לנסות בתוכנית שלכם. כתבו על פתקית ושתפו עם הקבוצה. 

גמישות מובנתגמישות מובנתגמישות מובנת
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