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 מפגשים 4-5 משך נושא:

 : הנושאמטרות 

 . הבנה מהו ויסות רגשי ומה הוא כולל:1

 הכרת כל טווח הרגשות. .א

 זיהוי ושיום רגשות במצבים שונים. .ב

 ויסות רגשות. .ג

 ות רגשי.. הקניית מיומנויות לויס2
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 תקציר נושא למורה   

את  סביר תציג את תכני הנושא וכן תתחילה, המורה  .בויסות רגשייעסוק  זהנושא 

 ה והכרת הרגשות שלי.הבנשבהחשיבות 

 בהמשך תתייחס המורה לחשיבה על עוצמות הרגש תוך לימוד שיטות לויסות רגשי.  

 



 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

 41 

 1ויסות רגשי | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסף, יש לבצע מעקב אחר מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 חזרה על הנושאים שנלמדו עד כה. 

 הסבר לגביי ויסות רגשי. 

 היכרות עם הרגשות השונים. 

 מיון רגשות חיוביים ושליליים בטבלה. 

 .מפגשום הסיכ 

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  מעקב אחר מטרות אישיות: 

 קודקודי המשולש: למידה, יחסים בין אישיים ומצב רוח.

 באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו? -

 מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?-אילו תתי -

 שלך? האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא -

 מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך? -

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 האם אתה מבין שיתכן ותתצטרך עזרה בהשגת המטרות? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

 תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע. גם אם קשה או

מייאש, אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית. 

לפעמים יש צורך לעדכן מטרות, לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב. זה חלק טבעי בתהליך. לפעמים 

המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות  כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע 

דרך להשגתן זה מגביר את המידה בה  אתה מכיר את עצמך )המודעות העצמית איפה אתה נמצא ב

 שלך(.

מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות, חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים  למורה:

ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך, איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים 

ה. יש לתת לגימטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור על מנת להתקדם להצלח

ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי 
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שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר. חשוב לנצל את הדיון של עבודה על מטרות כדי לחזק את הקשר 

 .)לימודים, מצב רוח ויחסים בינאישיים בין שלושת תחומי המטרות

האם מישהו רוצה לספר לי על מעשה טוב שהוא עשה "מה שלומכם? איך אתם מרגישים? 

 "השבוע? על חוזקות שהוא גילה בעצמו? עלאיך הוא השתמש בחוזקות?

מהן החוזקות ומהם הקשיים שלנו. יחד, חשבנו כיצד אנחנו יכולים להשתמש  "עד כה למדנו

כדי להתמודד עם הקשיים וכיצד אנו יכולים לעזור זה לזה. בנוסף, למדנו על מהי מודעות  בחוזקות

 עצמית ולמה חשוב שנהיה מודעים לעצמנו".

התלמידים יבינו מהו ויסות רגשי ויכירו את מגוון הרגשות השונים.  נושא זה: בלמורה

וריכוז. לתלמידים עם הפרעת פעילות זו חשובה לכלל ילדי הכיתה ובפרט לתלמידים עם קשיי קשב 

יסות רגשי והם עלולים להגיב שד להפרעה זו, לעיתים יש קושי בוקשב וריכוז או לתלמידים עם ח

יסות, לעיתים יטואציה. בנוסף, כאשר יש קושי בובצורה מוגזמת או בצורה שאינה מותאמת לס

תלמידים שמתקשים זה  מפגשהילד מתקשה להבין את רגשותיו של האחר. לכן, במידה ונצפים ב

יסות, יש שמוכרים לך כתלמידים עם קושי בו להתמודד עם התוכן/אינם מבינים את הנושא או

 להפנותם לקבוצה הקטנה לתרגול המיומנויות.

רגשות ותאפשר לתלמידים סביב המילה יש לצייר על הלוח שמש אסוציאציות  למורה: 

 כל אסוציאציה שעולה להם. לומר

 

לרגשות? אילו סוגי רגשות  הלזהות ולשלוט ברגשות שלנו. מי יכול לתת לי דוגמ נלמד כיצדהיום "

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?)טובים(? רגשות שליליים )לא טובים(רגשות חיוביים  אתם מכירים?

 לאפשר לתלמידים לשתף."מה קורה כאשר אנחנו מרגישים? 

לרגש שמוביל  ה. תוכלו לתת לי דוגמכאשר אנו חווים רגש כלשהו, הוא מוביל להתנהגות מסוימת

להתנהגות? למשל, כשאנחנו חווים רגש של שמחה, אנו מחבקים, צוחקים ומחייכים יותר. אלו 

הן ההתנהגויות שנובעות מרגש זה. לעומת זאת, במצבים שבהם אנו כועסים, לעיתים אנחנו לא 

קים ועוד. היום נלמד ויסות ושבים בצד בשקט, לא צוחמעוניינים לדבר עם האדם שהכעיס אותנו, י

האם אתם  היכולת לווסת או לשלוט ברגשות של עצמנו ובהתנהגות שנובעת מהרגש.רגשי, שזוהי 

מכירים את המושג ויסות? נסו להבין את המילה הקשה על פי השורש שלה. מה השורש של 

גמאות המילה ויסות? אילו מילים נוספות אתם מכירים ממשפחת המילים? תוכלו לתת לי דו

לויסות שאנו מבצעים: אם אני רוצה במקלחת לכוון את הברז למים פושרים אז  הלויסות? דוגמ

ים: קרים עד שאני מגיע לחום המים הרצוי. דוגמא נוספת, רכיבה על אופני/אני מוסיף מים חמים

את קצב הדיווש בכדי לנסוע באותה מהירות שנסעתי במישור אם אני רוכב בעליה עלי להגביר 

 בירידה עלי לדווש פחות כלומר, אני מוסתת את המהירות. ,הפךוה

 רגשות 
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רחב של רגשות ומותר להרגיש כל סוג של רגש, גם אם מדובר ברגש יש לכל אחד מאיתנו טווח 

שלילי. חשוב מאוד, לא לתת לרגש לגרום לנו להתנהג בצורה שאינה רצויה באותו הזמן ולדעת 

ד, זה בסדר להרגיש מאוכזב אבל אם בגלל האכזבה לשלוט בו. למשל, אם אנחנו מאוכזבים מאו

אנחנו רבים עם מישהו אחר או מקללים אותו, זו התנהגות שחשוב שנלמד לשלוט בה ולא לעשות 

  לאפשר לתלמידים לשתף ולהגיב בהתאם לשיתוף.אותה. 

 כפי שאמרנו קודם,  לכל אחד מאתנו יש את כל טווח הרגשות, חיוביים ושליליים. כל ילד וכל

מבוגר לפעמים שמח, מאושר, מסופק, גאה ומתרגש אך כל אחד גם לפעמים מפחד, כועס, עצוב, 

מתוסכל, מקנא ומתאכזב. בויסות רגשי כל אחד לומד להכיר ולזהות את כל הרגשות האלו בעצמו, 

החיוביים והשליליים, לקרוא להם בשם )לשיים אותם( ואז גם לווסת אותם. זאת אומרת, לשלוט 

ת שנובעת מהרגש. העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל חשוב בהתנהגו

 לוודא שהרגש לא גורם להתנהגות לא יעילה או התנהגות שפוגעת במישהו אחר או בעצמי".

יש לפתח דיון על מגוון הרגשות שאנו חווים. המטרה שהילדים יעלו בצורה חופשית את כל  למורה:

 .11בנספח מס' להיעזר וניתן לבצע זאת בזוגות או בקבוצה הגדולה. אפשר הרגשות שהם מכירים. 

 רשימה אפשרית לרגשות.: 11נספח מס'  

, לרגשות חיוביים 11שבנספח מס'  דים יתבקשו לנסות לחלק את הרגשותלאחר מכן, התלמי

 .12שבנספח מס' בטבלה  ומעורבים שליליים

 יים ומעורבים.טבלת רגשות חיוביים, שליל: 12נספח מס'  

בטבלה, אך חשוב להבין שמותר ורצוי  חיוביים, שליליים ומעורביםמנם מיינו רגשות א"לסיכום, 

להרגיש גם רגשות שליליים. מותר וצריך להרגיש את כל הרגשות, אך צריך וחשוב לשלוט 

 הנובעות מהם". בהתנהגויות
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 1| מפגש קבוצתי ויסות רגשי 

המורה תבחר לקבוצה הקטנה תלמידים הזקוקים לתרגול וחזרה בנושא וויסות רגשי.   למורה:

 הסימנים שיכולים להעיד על הצורך בתרגול נוסף הם: 

 לספר מה הם מרגישים.תלמידים אשר מתקשים להביע רגשות ו -

תלמידים אשר מתקשים לווסת רגשות, למשל מגיבים בתוקפנות כשכועסים, בוכים,  -

 לחוצים יותר מהמצופה לגילם. משתוללים או 

קשיים בלימודים מקשים עליהם ביחסים עם חברים ועם התלמידים אשר המורה יודעת כי  -

 ההורים.

 תלמידים אשר מגיבים באופן לא פרופורציונלי לציונים, מבחנים, יחסים עם חברים וכו'. -

ספר ים הקודמים? האם תוכלו למפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב 

אתם לי מה תכננתם כדי להשיג את המטרה שלכם? האם אתם חושבים ומיישמים לפי שלבים? 

 לאפשר לתלמידים לשתף.? עוקבים אחר טבלת המטרות האישית

היום נשוחח על רגשות. אילו רגשות אתם מכירים? מה קורה לנו כשאנחנו חווים רגש מסוים? 

 היכן מרגישים את זה? מתי אנחנו מרגישים? 

  : יש לגזור את שמות הרגשות לכרטיסיות ולפזרן על השולחן.11נספח מס'  

כרטיסיות: כרטיסיה אחת של  שתי"לפניכם כרטיסיות עם שמות של רגשות. כל תלמיד יבחר 

רגש שהוא מרגיש לעיתים קרובות וכרטיסיה אחת של רגש שהוא לא מכיר או לא הרגיש אף פעם. 

 ו על הרגשות שהוא בחר".נעשה סבב וכל אחד בתורו יספר לנ

 שאלות לפעילות:

"מדוע זה הרגש הכי נפוץ אצלך? האם תוכל לשתף במקרה שבו הרגשת ככה? האם   :הרגש הנפוץ

 אתה אוהב את הרגש הזה? מרגיש נוח איתו? היית רוצה להרגיש ככה יותר? פחות? 

 להרגיש אותו? האם אתה יודע מהו הרגש? מתי מרגישים אותו? האם תרצה  :הרגש הלא נפוץ

א.י.ל הקודם בכיתה, בדרך כלל יש אירוע שגורם לנו לרגש מסוים, ואז אנו  מפגש"כפי שלמדנו ב

 . "התנהגותשמוביל ל רגשל מוביל מתנהגים בהתאם לרגש זה. אירוע

 : קוביית רגשות13נספח מס' 

צא לו לפי הבעת י לפניכם קובייה של רגשות. כל אחד בתורו יזרוק את הקובייה, יאמר איזה רגש"

 למשל: הזה, ואיך זה גרם לו להתנהג. רגשאת האירוע שעורר אצלו  עלפרצוף ויספר הפנים/

חזרה". בקיללתי  -אליה  כעס, ההתנהגות שהרגש הוביל אותי - חבר קילל אותי, הרגש - האירוע

 לאפשר לתלמידים לעשות סבב של שיתוף. 
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עשית כאשר הרגשת כך? האם פעלת נכון?  מה"מדוע הרגשת ככה? איך פעלת/שאלות מנחות: 

  האם היית פועל אחרת היום?

? ממה נהניתם? מה היה קשה? למדנו היום על רגשות, על כך שיש מפגש"לסיכום, מה למדנו ב

המקרים והאירועים השונים בחיינו. למדנו שמקרים  בעקבותרגשות רבים שאותם אנו חווים 

 ביל אותנו להתנהגות".מסוימים מובילים אותנו לרגש והרגש מו

 סיכום מפגש.דף : 14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה 
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 2ויסות רגשי | מפגש 

למורה: יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל 

וכיצד הוא  אחריםחסיו עם אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים י

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 פעילות "פרצופוני רגש". 

 זיהוי עוצמת הרגש. 

 חזרה על מה שנלמד עד כה. 

 .פגשמסיכום ה 

 

"מה שלומכם? האם בשבוע האחרון שמתם לב לרגשות שלכם? ספרו לי אילו רגשות הרגשתם 

רגש  ואילו התנהגויות נבעו מהרגש? מי יכול לספר לי על מקרה שבו הוא הבחין כי הוא מרגיש

 ?להתנהג בחרת? באילו התנהגויות כלשהו

גיש קצת אחרת. בנוסף, כול להרתנו ייהקודם למדנו שיש לנו רגשות שונים וכל אחד מא מפגש"ב

אנחנו מרגישים, אנחנו מתנהגים בהתאם לרגש. אירוע מוביל לרגש שמוביל למדנו שכאשר 

 ."להתנהגות

 תהליך הרגש.: 15נספח מס'  

גזרו והדביקו תמונות ונסו ליצור אירוע, שהוביל  )יש להביא עיתון(. "לפניכם עיתונים ותמונות 

 ". השמתואר בדוגמ לרגש, שהוביל להתנהגות כפי

יש להביא גזרי עיתונים ולאפשר לילדים לגזור או לצייר. לאחר מכן, כל ילד יציג את התוצר  למורה:

 שלו.

"היום נתקדם עוד ונלמד איך מזהים רגשות. לפעמים יש רגש מסוים שאנו מרגישים, למשל כעס, 

לפעמים יש שני רגשות  , למשל תסכול או הרגשה של עלבון.אבל מתחתיו מסתתר בעצם רגש אחר

 סותרים אחד את השני כמו שמחה ועצב או התרגשות טובה שנדמה שהםשמופיעים יחד אפילו 

מתח או פחד. נלמד גם שחשוב לשלוט בהתנהגויות שאינן יעילות לנו או פוגעות בנו או יחד עם 

 במישהו אחר".

רשימה של סיטואציות  בפעילות הבאה, התלמידים יתחלקו לקבוצות ובכל קבוצה תהיה למורה:

ומקבץ פרצופונים. הפעילות נועדה להדגיש את ההבדל בין הרגשות השונים אצל אותו ילד ואת 

  ההבדל ברגשות בין הילדים.
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 פרצופוני רגשות.: 16מס' נספח   

 סיטואציות. :17נספח מס'    

ואז כל אחד  "כעת נתחלק לקבוצות. לכל קבוצה רשימה של מקרים, תלמיד אחד יקריא מקרה, 

יסתכל על פרצופוני הרגשות ויחשוב איזה רגש מעורר אצלו המקרה שהקריאו. ברגע  מכם

שהחלטתם כקבוצה איזה רגש המקרה עורר, רשמו על הדף שלכם את מס' המקרה ואת הרגש 

 עצב. - 1ונציג הקבוצה יאמר לכולם מה הרגש שבחרתם. למשל מקרה מס' 

רגיש בכל אחת מהסיטואציות, יש לקיים דיון בכיתה, הוא ה לו רגשותילאחר שכל תלמיד ציין א

להציג כל סיטואציה ולשמוע מה התלמידים מרגישים. חשוב לומר להם שברגשות אין תשובה נכונה 

 או לא נכונה. כל אחד יכול להרגיש אחרת ביחס לאותו מקרה וזה בסדר וטבעי. 

שנמצאים באותו מצב או אירוע,  "כפי שראינו, הרבה פעמים, אנשים דיון בעקבות המטלה:

מרגישים אחרת. כפי שאנו שונים זה מזה במראה החיצוני, ויש לכל אחד אף אחר, פה אחר ועוד, 

ב. בנוסף, לרגשות יש וכל אחד מרגיש רגשות שונים אפילו באותו מצ ,ברגשות גם כך אנו שונים

 גם במידת העוצמה אנחנו שונים אחד מהשני".  עוצמה שונה.

 .100-0 להאבסק שימוש – הרגש עוצמת רוגיד

 מד הרגשות.: 18נספח מס' 

 

נלמד  כעת נדבר על עוצמות שונות של רגשות.  שונים, רגשות יש שונים שבמצבים שראינו "לאחר

כדי לשלוט  .100-0-מ להאבסק נשתמשלשם כך . הרגשות של עוצמתם את להעריך שניתן

 אני מה ולזהות, נתון רגע בכל הרגש עוצמת את להעריךבהתנהגות שלנו שנובעת מהרגש, חשוב 

 להימנע כדי לעשות יכול אני ומה שלי הרתיחה נקודת מהי: 100-ל 0 בין השונות בנקודות מרגיש

האם קורה לכם לפעמים שאתם מגיעים למצב שמרוב שאתם עצובים או . נקודה זו אל מלהגיע

 "?ר קורה מצב כזהשמחים קשה לכם להתרכז ולתפקד בכיתה? מה אתם עושים כאש

 

 ,האל חזור נקודת ומהי הרגש של שונות עוצמה בדרגות מרגיש הוא איך לזהות צריךאחד מכם  "כל

 תלמיד למשל,. להתפרצות, 100-ל קופצת עוצמת הרגש אוטומטית כבר אליה שכאשר הוא מגיע 

 תפקדל ממשיך אך כעס מרגיש הוא 20-10 של כעס בדרגות כי יתאר מסוים במצב כעס שמזהה

 ובדרגת מפגשב להקשיב לו מאפשרת שאינה ברמה כועס כבר הוא 50-40 של כעס בדרגות, כיתהב

 שסביר כועס כל כך הגיע לנקודת האל חזור, כלומר בעוצמת כעס זו הוא כבר הוא 80-70 של הכעס

 .    "100 עוצמה המקסימלית, כלומר הגיע למפגשמה יצא או/ו יקלל ,שיתפרץ להניח

 

 על עבודה אצל התלמיד והתחלת האל חזור נקודת זיהוי הוא הרגשי בויסות יבותהחש למורה:

 שליטה על לעבוד התלמידים את ללמד נרצה, אחרות במיליםלנקודה זו.  שמגיעים לפני הויסות
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  האל חזור, זה לנקודת קרובים הם שכאשר כיון) להאבסק לעלות מתחילים רק כשהם עצמית

 (.מידי מאוחר

זיהוי ושיום רגשות, יש להרחיב ולציין שויסות רגשי כולל את היכולת לשלוט  לאחר הדיון על

ברגשות כדי לשלוט בהתנהגות. כאמור הרגש הוא לגיטימי, כל רגש ובכל עוצמה, אבל המטרה היא 

 שאנחנו לא נתנהג בצורה קיצונית בעקבות הרגש. לכן, נלמד לשלוט בהתנהגות שנובעת מהרגש.

 הרגש, נפעל לפי שלבים:כדי להחליט על עוצמת 

  .יבחר" שהוא שלילי אחד רגש על רגשי ויסות יתרגל אחד כל "כעת

 .לעבוד תרצה עליו רגש : בחר1שלב 

 : סמן מהי עוצמת הרגש שלך כרגע.2שלב 

כדי להירגע ולעבור למצב שאתה  ויסות של מיומנויות להפעיל תצטרך באיזה מספר : זהה3שלב 

 לא פועל מתוך הרגש.

 .  בטלפון או פתק על אותן לעצמך וכתוב איך הצלחת להירגע זהה :4שלב 

 בדוק האם פעלת נכון, הגבת נכון ומה למדת לפעם הבאה. -בקרה : 5שלב 

 

"נתחלק לזוגות. אחד התלמידים יבחר סוג של רגש והתלמיד השני יתבקש לספר  

 ו בתפקידים".פמתי הרגיש ככה לאחרונה ומדוע. לאחר מכן התחל

 בשלב זה עוברים ללמד את הילדים מס' מיומנויות של ויסות רגשי.   :למורה 

"לאחר שהבנו את סוגי הרגשות שקיימים, ואת עוצמות הרגש השונות ננסה לחשוב באילו דרכים 

 נשלוט בהתנהגויות שנובעות מהרגשות". 

עליהם  כדי לסייע לתלמידים לשלוט ברגשותיהם, צריך להבין איתם מהי הדרך המועדפת למורה:

 כדי להירגע.

אתן  עצמכם. את להרגיע כדי לתרגל לנסות שאתם יכולים לדברים הכוונה: עצמית . "הרגעה1

לכם כעת כמה דרכים להירגע ותנסו לחשוב מה הכי נכון בשבילכם. ניתן לכתוב את הדרכים על 

הלוח או לחלק כרטיסיות עם הדרכים המומלצות להירגע, כך שהתלמידים יוכלו להשתמש 

 בכרטיסיה גם בבית.

 דברים שאתם עושים בעצמכם: 

. הכוונה להרפיה )קפיצה, ריצה( גופנית פעילות, למוסיקה הקשבה, הרפיה, נשימות 

 כדי להירגע. מפגשכפי שאנחנו עושים בתחילת כל 

 במבוגר או בחבר להיעזר: 

 חשוב לפנות למבוגר לשוחח עם חבר או עם אחד ההורים פנים מול פנים או בטלפון.

 בכבוד וברוגע וללא כעסים.

 להירגע כדי החושים מחמשת אחד בכל להשתמש ניתן: 
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למשל להסתכל על  משה, לראות , ציוץ ציפורים ועוד.למשל מוזיקהו, משה לשמוע 

 . להריח או משהו לטעום, , בכדור גומי למשלבמשהו לגעת, הנוף

 מרגיעה אמירה/מחשבה לעצמכם לומר: 

 שלמדתי לעצמי להזכיר יכול אני, מחר שיגיע בחןמהמ מפחד מאוד כשאני, למשל

 אלא טיפש לא שאני לעצמי מזכיר אני במבחן נכשל כשאני.  המקסימום את ונתתי

 ל.קושי שיש לי בקריאה למש בגלל זה

 את להסיח כדי לעשות שאתם יכולים דברים כוללת עצמית הסחה :עצמית הסחה 

 צפייה הינם םפיינייאו הסחה אמצעי. אתם מרגישים אותו דעתכם מהרגש

, ספורט פעילות, חברתית משחק במחשב, פעילות, למוסיקה האזנה, בטלוויזיה

   ."מרגיעה אמירה/מחשבה

הטכניקות השונות יכולות לשמש או להרגעה עצמית או להסחה או לשניהם. לא חשוב מהי 

  תנסות.הטכניקה, חשוב לבקש מהתלמידים לתרגל בבית ובפגישה הבאה לשאול איך הייתה הה

למדנו גם מספר שיטות  .100עד  0-את עוצמת הרגש שלנו מ זה למדנו כיצד לדרג מפגש"לסיכום, ב

י להתמודדות עם הרגש. איך לדעתכם תוכלו ליישם את מה שלמדנו בבית? מה תוכלו לעשות כד

 לווסת את עצמכם כדי שלא תגיעו לנקודת האל חזור? האם היה קושי?"

 מפגש. דף סיכום :14נספח מס' 

  ".מפגשכעת סכמו במילים שלכם את ה"
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 2| מפגש קבוצתי  ירגשויסות 

זה יישארו אותם תלמידים שנבחרו לקבוצה בנושא ויסות רגשי ויצטרפו תלמידים  מפגשב למורה:

 השני הכיתתי כי הם זקוקים לתרגול נוסף בנושא זה. מפגששהיה ניכר ב

 פיה של מספר דקות. יתחיל בהר מפגשה למורה:

 אסטרטגיות לויסות רגשי. :22נספח מס' 

הקודם? אילו רגשות יש לנו? למדנו עד כה  מפגש"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו ב

להכיר את מגוון הרגשות השונים ואף חילקנו אותם לרגשות חיוביים ושליליים. דיברנו על 

שמוביל להתנהגות. כדי לשלוט שמוביל לרגש  ירועהתהליך שקורה לנו לפני שאנו מתנהגים. יש א

 להרגעה?" על ההתנהגות שלנו אנו יכולים לפעול במספר דרכים להרגעה. תוכלו להזכיר לי דרכים

 : רמזורים.46נספח מס'  

ים הקודמים השתמשנו ברמזורים שסייעו לנו להבין כי לפני שאנו מגיבים יש צורך לעצור מפגשב

לנו רגש מסוים והוא בעוצמה גבוהה, נשתמש ברמזורים כדי להירגע ולווסת ולחשוב. גם כאשר יש 

כעסה עליי. אירוע זה גרם לי לכעוס, כיוון שאמי חדר ולכן אמי : לא סידרתי את הלדוגמהאותו. 

יודעת שהיו לי שיעורי בית רבים ולא נותר לי זמן כדי לסדר את החדר. מאוד רציתי לכעוס על אמי 

מר ר, לאחר מכן, הרמתי רמזור צהוב שאוהרמתי רמזור אדום שאומר לי לעצו בחזרה, אך בתחילה

להודיע לאמי שלא הספקתי  צריך לי לחשוב: אולי הייתי קודם צריך לסדר את החדר? אולי הייתי

חדר? ולבסוף הרמתי לסדר את החדר? אולי הייתי צריך לוותר על משחק המחשב ולסדר את ה

 לאמא ברוגע מדוע לא הספקתי לסדר את החדר". מר לי להסביר רמזור ירוק שאו

"חשבו על מקרים שבהם הגבתם בהתאם לרגש שלכם ולאחר מכן, הצטערתם או הבנתם שלא 

פעלתם נכון. ספרו לנו על המקרה וננסה לחשוב ביחד האם זה היה נראה אחרת אם היינו מפעילים 

 את הרמזורים". 

 . יה יכול להראות אחרתהזה יש לדון בכל מקרה ולחשוב איך   למורה:

 תרגיל בלונים.: 19נספח מס'  

 (.בבלונים בבית הספר מאושר להשתמשובמידה פוח בלונים כאמצעי לויסות רגשות )ני

"כיצד הרגשתם במהלך הפעילות עם הבלונים? באיזה דרך אתם יותר  דיון לאחר הפעילות:

זכור שהבלון עלול להתפוצץ? האם מעדיפים לנפח: לבד או בעזרת ההוראות? מדוע? מדוע חשוב ל

אתם זוכרים את עוצמת הפיצוץ? מה הרגשתם כשהבלון התפוצץ? נסו לחשוב על רגע שבו מישהו 

 ."הכעיס אתכם או העליב אתכם עד שהרגשתם כמו הבלון לפני שהוא התפוצץ
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מנת הם פעלו על וכן כיצד  ,את עוצמת הפיצוץ מפגשחשוב להזכיר לתלמידים אלו מחוץ ל למורה:

 .שהבלון לא יתפוצץ

? ממה נהניתם? מה היה לכם קשה היום? מדוע ואיך חשוב לווסת מפגש"מה הרגשתם ב לסיכום:

 את ההתנהגות שלנו כאשר אנו חווים רגש מאוד חזק?".

 : סיכום המפגש.14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה
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 3ויסות רגשי | מפגש 

יל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל. כלומר, כל למורה: יש להתח

וכיצד הוא  אחריםאחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש, כיצד מתנהלים יחסיו עם 

הדירוג העצמי בנוסף, יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. מתמודד עם הלמידה. 

 הם.יהעצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ את המודעות עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי. 

 חזרה והפנמה של הנלמד בנושא ויסות רגשי. 

 שלבים בויסות רגשי. 

 סרטון. 

 דיון לאחר הסרטון. 

 מפגש.סיכום ה 

 בצע הרפיה. המורה ת

 למורה: יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

 אסטרטגיות לויסות רגשי. :22נספח מס' 

האם בשבוע האחרון שמתם לב לרגשות שלכם? להתנהגויות שנובעות מהרגשות? "מה שלומכם? 

האם הצלחתם לדרג  .לו רגשות היו לכם בשבוע האחרון ואיך התנהגתם כתוצאה מהרגשיספרו לי א

תם להרגעה לו כלים השתמשיבא ך עשיתם את זה? מה עזר? מה הקשה?את עוצמת הרגש שלכם? אי

 עצמית?" 

מדנו שרגש מוביל ים הקודמים למדנו מהו ויסות רגשי. האם תוכלו לומר לי למה הכוונה? למפגש"ב

להרגיש את כל הרגשות,  בסדר שיש מגוון רחב של רגשות, חיוביים ושליליים ושזה להתנהגות. למדנו

התנהגות, למדנו כיצד אך לעיתים אנחנו צריכים לשלוט בהתנהגות שנובעת מהרגש. כדי לשלוט ב

לזהות את עוצמת הרגש ולהכיר את נקודת האל חזור שלנו. למדנו דרכים להירגע בטווח שלפני נקודת 

חזור ומה עלינו לעשות כדי לא להגיע לנקודה זו. האם ניסיתם לתרגל במהלך השבוע את שיטות -האל

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?ההרגעה וההסחה שלמדנו

שיש שונות טבעית בין תלמידים מבחינת עוצמות הרגש וכתוצאה מכך מידת  חשוב לציין למורה:

יסות רגשי. אם בדיון תלמידים משתפים כי כמעט מידת התדירות של שימוש בשיטות לוהצורך ו

שיך ולבחון ואין להם צורך לבצע ויסות רגשי, יש לתת לכך לגיטימציה ולצד זאת לעודד אותם להמ

רגשי. חשוב להדגיש שויסות רגשי אינו חשוב רק להתפרצויות זעם  יסותאת התועלת שבשימוש בו

או התנהגות תוקפנית, הוא חשוב גם במצבים בהם ילד מאוד חרד או מתבייש ומתקשה לווסת רגש 

 זה.
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ניתן לבקש מתלמידים שיכתבו את שלבי הוויסות הרגשי על פלקט גדול, יקשטו ויתלו בכיתה. ניתן 

 או אחר הצהריים.לעשות זאת בשיעור אומנות 

"כפי שלמדנו אודות שלבי חשיבה ושלבים להשגת מטרה, כעת נשתמש בשלבים גם   

 כדי ללמוד לווסת את הרגש ואת ההתנהגות הנובעת מרגש זה. 

 שלבים לויסות רגשי ולשליטה בהתנהגות:

 לזהות ולתת שם לרגש. :1שלב 

 להחליט מהי עוצמת הרגש.  :2שלב 

 .ברגש זה חזור שלי-האל : להכיר את נקודת3שלב 

, האזנה למוסיקה, עזרה של מבוגר ועוד. לתכנן באיזו הרפיהלבחור דרך להרגעה עצמית:  :4שלב

 דרך אני מרגיע את עצמי. 

להפעיל את הדרך  חזור, יש-צמת רגשות רחוקה מנקודת האלבעועדיין בזמן שאנחנו  :5שלב 

 .שבחרנו להרגעה עצמית

)לאחר ההרגעה( ולהפעיל פיקוח. האם אני מגיב בהתאם? האם אני להגיב במידת הצורך  :6שלב 

 צריך לדבר על זה? האם אני שולט בהתנהגות שלי או שהרגש שולט בה?

 האם פעלתי נכון? האם בפעם הבאה אתנהג אחרת?  - בקרה :7שלב 

 : חשוב שהשלבים יהיו כתובים על הלוח במהלך הקרנת הסרטון. למורה

שלבים ננסה לתרגל אותם על הסרטון הבא שנראה. נסו לבצע את "כעת לאחר שהבנו את ה

השלבים שלמדנו על הסיטואציה של בן. כאשר אתם צופים בסרטון, חשבו אילו רגשות מעורבים, 

מהי עוצמת הרגש של בן ונקודת האל חזור שלו? האם הוא הגיע אליה? רשמו לכם בצד כל מה 

 לך הסרטון.שחשוב לרגשות ולהתנהגות שנובעת מהרגש במה

http://bit.ly/1ifaKZ2 

 שאלות על הסרטון.: 20 נספח מס' 

 "?"מהם לדעתכם הרגשות של בן? מה מרגישים חבריו לכיתה דיון לאחר הסרטון: 

לאחר שהתלמידים ענו על השאלות, "כעת אחלק לכם דף עבודה שמתייחס לסרטון שצפיתם בו". 

רו להם לשתף, לזהות ולשיים את הרגש, לזהות את סף הרתיחה של בן, את הרגשות של חבריו אפש

 לכיתה ועוד.

http://bit.ly/1ifaKZ2
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מתחת לכעס היה רגש של תסכול.  עוצמת  כפי שראינו בסרטון לבן היה קושי שהוביל לכעסו"

אם בן היה מרגיע את הכעס שלו לפני  מאוד ובן עבר את נקודת האל חזור.תה גבוהה יהרגש הי

 ,  ייתכן שהוא לא היה מתנהג כך".ודת האל חזורנק

התעצבנתם, הייתם גאים, "חישבו כעת על מקרה שקרה לכם וממש ממש כעסתם, שמחתם, 

אפשרו שתמש בשלבים שלמדנו לפני שהגבתם? חישבו האם היה עוזר לכם לה .ומתוסכלים

. אפשר להמליץ לתלמידים לשתף ובעזרת המקרים שהם מעלים ניתן ליישם את השלבים השונים

רגשי להחזיק בכיס דף עם השלבים/לכתוב את זה בטלפון יסות לתלמידים שיש להם קושי בו

 רי או כל דרך אחרת שהפתק יהיה נגיש להם בזמן אמת.הסלול

"בנושא זה למדנו להכיר את הרגשות שלנו, לזהות אותם ואת עוצמתם וכיצד לפעול כדי  לסיכום:

היום תרגלנו את יישום השלבים לוויסות רגשי על בן גיבים. רגיע את עצמנו לפני שאנו מלה

? האם הכל היה ברור? האם מפגש? מה היה קשה במפגשמהסרטון ועל עצמנו. ממה נהניתם ב

 לכולם ברור כיצד מבצעים את השלבים? 

 דף סיכום מפגש. :14 נספח מס'

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה 
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 3קבוצתי | מפגש  ויסות רגשי

רגשי והשתתפו זה יישארו אותם תלמידים שנבחרו לקבוצה בנושא ויסות  מפגשב למורה:

 במפגשים הקודמים.

 בתחילת המפגש, יש להנחות את הלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי. למורה:

 אסטרטגיות לויסות רגשי :22נספח מס'  

י א.י.ל? האם אתם מרגישים פגשמ"מה שלומכם? איך עובר השבוע? איך אתם מרגישים עם 

ארגון שלכם, החשיבה והתכנון? האם אתם זוכרים מה למדנו השאתם משתפרים ביכולות הסדר ו

 ים הקודמים? מה למדנו על רגשות? מפגשב

 אני מבקשת שכל תלמיד יראה לי איך הוא מרגיש היום מבלי לדבר, רק באמצעות פרצוף או תנועה

וא מרגיש, ובהמשך התלמידים שכבר אזהה את הרגשתם, יעזרו מסוימת. אני אנסה לזהות מה ה

 לי לזהות את הרגשתכם".

הקודם דיברנו על שיטות להרגעה כאשר עוצמת הרגש שלנו ממש גבוהה. כל אחד יספר  מפגש"ב

 בבקשה באילו שיטות הרגעה הוא משתמש ואף ינסה להציג לנו אותן".

על כל קבוצה לבחור ברגש אחד התחלקו לשתי קבוצות כאשר " :משחק תפקידים 

בלבד ולתאר מקרה שבו רגש זה היה מעורב בעוצמה גבוהה. בנוסף, עליכם לתאר את התמודדותו 

 ."של התלמיד )השחקן( עם רגש זה

 שלבים בויסות רגשי. :21נספח מס' 

רשמו מהם  )מומלץ שהמורה תכתוב מקרה שלקוח מאירוע שהתרחש לאחרונה(. "לפניכם מקרה

 להתמודדות עם מקרה זה. מלאו את התרשים המצורף".השלבים 

"האם הבנתם את השלבים להתמודדות עם המקרה? האם לדעתכם תוכלו לפעול לפי  :לסיכום

 עסים, עצבניים או מאוכזבים מאוד?"שלבים אלו כאשר אתם כו

 : סיכום המפגש14נספח מס' 

 בדף הסיכום". מפגש"סכמו את ה

 

 

 


