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?את דעתנומסיחמה  01חלק
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צבעים והטיות חשיבה, מספר על קלפים
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?את דעתנומסיחמה 

?מה גורם לנו להיות מוסחים

?איך ההרגשה לגלות שדעתנו הוסחה

אבל אז ! החלטתי שאני מתחילה ללמוד"

קיבלתי תזכורת שלחברה שלי יש יום  

דיברנו , הולדת אז הייתי חייבת להתקשר

כדי לפייסבוקכך נכנסתי אחר ... דקות20

ועל הדרך החלפתי ... wallה לכתוב לה על 

"תמונת פרופיל



התנסות דיגיטאלית02חלק

בקבלת החלטותנתרגל כלי חשיבה 

Acceliumבאמצעות מערכת 



בקבלת החלטותמושגי חשיבה  03חלק

.  תור הלבן

?מה כדאי לו לעשות

.מסיחהאיום של השחור כאן הוא רק 

לחסום אותו זה לא הדבר הדחוף 

.ביותר שכדאי לעשות



...כשאנחנו לא עומדים בהחלטות שלנו

התמודדות עם מסיחים

.מה מעסיק אתכם ביותרזהו1.

?הדבר המשמעותי ביותרהוא באמת האם נתחו2.

.אם הוא מסיח מהעיקר, אותו בצדהניחו3.



?איך להתמודד עם הסחות בזמן למידה

להקצות זמן מוגדר ללמידה 
ולהקצות גם זמן להפסקות

את הסביבה ככל האפשר"לנקות"
דברים שמרעישים ומפריעים  , להרחיק פיתויים

להגדיר יעד ספציפי ללמידה
מה רוצים להשיג בזמן שהוגדר

ללמוד עם עוד מישהו
כל אחד ידאג למקד את השני ולמנוע ממנו הסחות  



מסיחים נוספים

.דניאל מארגנת מסיבת הפתעה לחברתה תמר

,  היא רשמה את כל מה שהיא צריך לארגן

.  להכין ולעשות לקראת המסיבה, לברר

המסיבה כבר ביום שישי  , יש לה מעט מאוד זמן

.וגם התקציב שלה מוגבל

–נעזור לדניאל להתמקד בעיקר 
,  לסיים את המשימות מהר

.ולא להיות מוסחת בדרך

המשימות של דניאל

להזמין חברים

לקנות כיבוד למסיבה

לקנות מתנה לתמר

לקנות כלי הגשה

http://www.istockphoto.com/il/photo/cheerful-girl-sitting-with-legs-crossed-gm516112154-88839433?st=3d16369


מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות ממתקיםסופרמרקט

תוכן אינטראקטיבי



מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות ממתקיםסופרמרקט

!"יש פה כל מה שאני צריכה! מעולה"

,  דניאל קנתה בסופרמרקט גם כיבוד ושתייה

.וגם כלי הגשה



מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות ממתקיםסופרמרקט

!"כמה ממתקים! וואוו"

קנתה שוקולדים  , דניאל נכנסה לחנות הממתקים

...אבל זה לא מספיק. וסוכריות למסיבה

–היא הייתה צריכה לעשות עוד קניות בסופרמרקט 
...כלי הגשה, שתייה, גבינות, לקנות גם לחמים



מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות בגדיםחנות מחשבים



מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות בגדיםחנות מחשבים

!"אני אקנה לה חולצה אדומה, תמר אוהבת אדום"

ותוך עשר דקות יצאה עם  , דניאל נכנסה לחנות הבגדים

.מתנה לתמר

!" זה היה יעיל"



מסיחים נוספים

.  דניאל הולכת לקניון לקנות ציוד למסיבה ומתנה לתמר

? לאיזה חנות להיכנס

חנות בגדיםחנות מחשבים

!"אני חייבת מחשב חדש! איזה מבצע"

דניאל הסתובבה בחנות המחשבים ושמעה על המבצעים  

.אבל אחרי חצי שעה הבינה שאין לה זמן, שלהם

..."אני הרי לא אקנה לה מחשב, סתם בזבזתי זמן, אוי"



מסיחים נוספים

.דניאל רוצה להודיע לכל החברים על המסיבה

?איך אתם מציעים לה לעשות זאת

ווטסאפפייסבוק



מסיחים נוספים

.דניאל רוצה להודיע לכל החברים על המסיבה

?איך אתם מציעים לה לעשות זאת

ווטסאפפייסבוק

!"שכחתי לשלוח הזמנה לכולם, אוי"

הבינה דניאל שהיא שכחה , דקות40אחרי 

.לפייסבוקלמה בכלל נכנסה 

היא התעסקה בלהחליף את תמונת הפרופיל  

לקרוא סטטוסים של חברים ולאשר  , שלה

...חברים חדשים



מסיחים נוספים

.דניאל רוצה להודיע לכל החברים על המסיבה

?איך אתם מציעים לה לעשות זאת

ווטסאפפייסבוק

תוך עשר דקות יצרה דניאל קבוצה  

.מתאימה ושלחה את ההזמנה

חוגגים  17:00-ביום חמישי ב"

זו  ... ששש! יום הולדתלתמר 

..."לא לגלות לה! מסיבת הפתעה



הכליםארגז -סיכום 04חלק

מסיחיםעםהתמודדות

זהו את הדבר שמעסיק אתכם ביותר
?במה אתם משקיעים את זמנכם ואת האנרגיות שלכם

?האם הוא באמת המשמעותי ביותר–נתחו 
?האם זה הדבר הכי חשוב כרגע

אם הוא מסיח מהעיקר, הניחו אותו בצד
?חשוב ומשמעותי עוד יותר, אולי זנחתם נושא אחר
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