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אזן את הרגשות ואת עוצמתם בהתאם  ל היכולת הוא רגשי ויסות. רגשי בויסות יעסוק זה נושא תקציר נושא:
 מכן לאחר. רגשות ולשיים לזהות ילמדו התלמידים זה בנושא. מהרגש שנובעת ההתנהגות על טהלמצב כולל שלי

  ועל הלמידה על להשפיע יכולה ההתנהגות כיצדילמדו ו, והתנהגות רגשות, ארועים שבין בקשר דויתמק הם
 לויסות דרכים וילמדו שונים במצבים שלהם הרגש עוצמת את לזהות ילמדו התלמידים, כן כמו. יחסים מערכות

 .רגשי

 ילדי הכיתה: נוכחים 

  מפגשים. 5: נושא משך

 :  מטרות
 שונים במצבים רגשות ושיום זיהויב.  רחב רגשות טווח הכרתא.  :כולל הוא ומה ירגש ויסות מהו הבנה.1

 רגשות עוצמת התנהגות ד. זיהוי-רגש-אירוע המעגל הבנתג. 

 א. הרגעה עצמית ב.הסחה עצמית :רגשי לויסות מיומנויות הקניית.ג

 



   
 

  כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
100 

 

 1 מפגש|  ויסות רגשי

 מפגשמבנה ה

  מטרותאחר תהליך הצבת מעקב. 

  מוטיבציה בתהליך השגת המטרותהתייחסות לשימור. 

 ויסות רגשי עלהסבר סרטון ו. 

 תרגולהסבר ו - שיום וזיהוי רגשות והבעות פנים. 

 ברגשות פחות מוכרים דיון. 

איך אתם נעזרים בלו"ז השבועי? עד כמה השתמשתם בכרטיס הניווט להכנה "מה שלומכם? 

  ?"למבחן

 לאפשר לשתף.

אם יש מישהו שמציין : למורהם המטרות שהצבתם? מי רוצה לשתף?" "מה קורה ע

 .סייע לו להשיג את המטרה, לבדוק אם מעוניין לשתף מה התייחסל -התקדמות או שינוי/הישג 

שהמטרה הושגה, המשימה לא הסתיימה, והאתגר הוא להמשיך ולשמור על ההישג כלחדד שגם 

  אפשרי דיון קצר בכיתה בנושא שימור השינוי/ההישג.ענו. אם רלוונטי, אליו הג

"האם מישהו מכם שם לב שנמאס לו לפעול להשגת המטרה שלו או למרות שהוא התקדם הוא 

"חשוב לזכור, שנסיגות, נפילות, לאפשר שיתוף קצר.  המטרה או הולך אחורה?" נתקע עם

 שראינו על התינוק שנופל וקם.בסרטון בדרך להשגת המטרה הן חלק מהתהליך. כמו תקיעויות 

לשתף או . אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי, לכן גם אם אתם מרגישים מיואשים, אל תוותרו

 וותר ולהמשיך בתהליך בדרך למטרה."יחד איך לא ל חברים או משפחה, כדי לחשוב

 "ויסות רגשי. לפני שנתחיל נצפה בסרטון קצר. –חדש "היום נתחיל נושא 

http://bit.ly/2auljc7    

 טריילר של הסרט "הקול בראש"

 פשר שיתוף קצר.חשוב לא "איך בעיניכם הסרטון שראינו מתקשר לויסות רגשי?"

. כל פחות נעימיםוגם  נעימיםגם  ,לכל אחד מאיתנו יש את כל טווח הרגשותשהסרטון מראה "

ילד וכל מבוגר לפעמים שמח, מאושר, מסופק, גאה, מתרגש. אבל גם כל אחד לפעמים מפחד, 

ת להכיר ולזהות את כל הרגשו נלמדיסות רגשי נושא 'וב .כועס, עצוב, מתוסכל, מקנא, מתאכזב

לקרוא להם בשם )לשיים אותם( ואז גם לווסת אותם. זאת אומרת, לא לאפשר , ונהאלו בעצמ

להרגיש  שנאפשר לעצמנו. העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שלנולרגשות לשלוט בהתנהגות 

 ".ולא שהרגש ינהל אותנוהרגש  שאנחנו ננהל את חשוב לוודאגם אבל  ,הכל

http://bit.ly/2auljc7
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רגש  היעזרו ברשימה ואמרו לי איזההפרצופים הבאים.  לרשימת הרגשות וע כעת הסתכלו על

 מייצגת כל הבעת פנים?"

ולהקרין על  (1)מצורף כנספח מס'  לשכפל לתלמידים דף עם טבלת הרגשותיש  :למורה 

צביעי על אחד הפרצופים ובקשי ה. בכל פעם (2)מצורף כנספח מס'  הלוח המחיק את הפרצופים

רגשות שעלו. בסיום הפעילות  3-2בע בפרצוף. רשמי ליד כל פרצוף מהתלמידים להגיד איזה רגש מו

כיתתי, שמטרתו שיום מספר רב של רגשות, בדיקת יכולת התלמידים לזהות הבעות ש לאפשר דיון י

  פנים ודיון בשונות הפרשנות בין התלמידים.

 טבלת רגשות:

 דאגה הערצה אהבה

 רחמים חיבה אהדה

 שנאה ייאוש אומץ

 שמחה כעס אושר

 שעמום מבוכה אכזבה

  תדהמה מרירות אשמה

 בושה תיעוב בוז

 תסכול עלבון בלבול

 תקווה  עצב פחד

 צער ציפייה גאווה

 קנאה חוסר אונים גועל

 הפתעה דכאון עגעגו
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 פרצופים:

 

 

 

 

 

 

 

 

"ראינו שיש מילים רבות לתיאור רגשות, יש מילים שמאוד מוכרות לנו כמו עצב, שמחה, געגוע, 

 ,גועל, פחד, אבל יש גם מילים פחות מוכרות כמו עלבון, תיעוב, תדהמה, מרירות, חוסר אונים

בואו נעבור על כמה . הות אותן ואנחנו לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהןשאולי קשה לנו לז

 ." יחד וננסה לחשוב על דוגמאות מתאימות מהן

כרות למעלה, בחרי מספר מילות רגש שפחות משתמשים בהן, כמו אלו המוז :למורה 

היום דיברנו על ".חייך ובהמשך בקשי גם דוגמה משלהםסבירי אותן לתלמידים תוך הדגמה מה

קד ברגשות ונתמהבא נמשיך לעסוק  מפגשבסוגים שונים של רגשות, מוכרים ומוכרים פחות. 

 ., ובעוצמות של רגשותכעס -ברגש שמציף אותנו פעמים רבות 
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 2 מפגש|  ויסות רגשי

 מפגשמבנה ה

 דיון ברגש כעס. 

 ן בקשר בין אירוע לבין כעסדיו - סרטון. 

 הקשר בין רגשות שונים לכעס - סרטון. 

 הקשר בין רגשות שונים להתנהגות - סרטון. 

 ש שלו עכשיו ברגע זה במילה אחת?"יכול לשתף ברג"מה שלומכם היום? האם מישהו 

  .יש לאפשר שיתוף קצר :למורה 

הקודם למדנו לזהות רגשות. היום נתמקד בקבוצת רגשות אחת שהרבה פעמים מלווה  מפגש"ב

קבוצת הרגשות שקשורה בכעס. נערוך תחרות שבה כל זוג ירשום על נייר הכי הרבה  –אותנו 

בדקי בהצבעה את מספר המילים שכתבו הזוגות. כתבי על הלוח  :ורהלמ ".כעסשמייצגות מילים 

 זעם, חימה, זעף, חרון את רשימת המילים של הזוג המנצח, תוך כדי דיון כיתתי. רשימה אפשרית:

 רוגז, עצבנות )עצבים(, רתחנות. ,קצף, ֶעְבָרה ,ף(חרון א)

עכשיו נצפה  למשפחת מילות הכעס. , יש לנו בשפה הרבה מילים ששייכותכפי שאפשר לראות

 בסרטון קצר".

https://www.youtube.com/watch?v=KzEVI_FT9tc 

 קדימון )טריילר( לסרט "אנגרי ברדז"  

 לאחר הסרטון יש לקיים דיון כיתתי תוך התייחסות לנקודות הבאות: :דיון 

 ? את רד והכעיסש ם, לדעתכם, האירועיםמה" .1

להתייחס לאפשרות שכעס גם על עצמו מאחר ולא  :למורה) "בכל אירוע?על מי הוא כעס  .2

 הבין כראוי את הסיטואציה הרומנטית(.

 ? הרגיש חוץ מכעס הוא מה עוד" .3

כאשר אתם תם מתוסכלים ולא מצליחים במשימה? מתי אתם כועסים? האם כשא .4

ייחס חשוב להת :למורה נעלבים? כאשר מישהו מאכזב אתכם ולא עונה על הציפיות?"

 לכך שלרוב חשים כעס בעקבות רגש אחר, למשל בעקבות תסכול, אכזבה, עלבון, בושה.

 

 

https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94#.D7.A2.D6.B6.D7.91.D6.B0.D7.A8.D6.B8.D7.94
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94#.D7.A2.D6.B6.D7.91.D6.B0.D7.A8.D6.B8.D7.94
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A3
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A3
https://www.youtube.com/watch?v=KzEVI_FT9tc
https://www.youtube.com/watch?v=KzEVI_FT9tc
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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 ."נוסף בסרטון נצפה כעת"

http://bit.ly/2aJDDK3  

   .קטע מסרטון הסבר על רגשות חבויים

 דרך כתוביות להוסיף ניתן, בעברית כתוביות איןו האנגלית בשפה הסרטון: למורה 

youtube בסרטון צפיה כדי תוך פה בעל לתלמידים להסביר או. 

, יש סיכוי גדול שנוכל לתת או לקבל מענה מאחורי הכעס שנמצא רגשאם נזהה ונהיה מודעים ל"

אני כועסת על  אם ,ופחות נרחיק אנשים מאיתנו. לדוגמהלרגש המסתתר. כך פחות נתנהג בכעס 

לא נחמדה אליה ואז היא תתרחק ממני. אם אבין שאני כועסת כי נעלבתי  חברה, סביר שאהיה

העלבון יפחת ואיתו גם לפנות אליה ולהסביר מדוע נעלבתי. סביר שהיא תתנצל,  ממנה, אוכל

 הכעס."  

 "."כעת נצפה בסרטון נוסף

.com/watch?v=eIm2SQTqOekhttps://www.youtube 

 כעס - "הקול בראש" מתוך הסרט 

"הכעס של ריילי היה  לאפשר לתלמידים לענות." איזה רגש קדם לתחושות הכעס של ריילי?"

מרגישים האם קרה לכם מקרה דומה?  בעוצמה כזו שהביאה אותה לאבד שליטה על התנהגותה.

ספרו לי על אירועים בהם כעסתם ? יכמו שהשתלט על רייל לפעמים שהכעס משתלט עליכם

  ".ואיבדתם שליטה

חשוב לא להתמקד  .תוך התייחסות לדוגמאות ואירועים מחיי התלמידים יש לפתח דיון: דיון 

 .ואובדן שליטה בהתנהגות במתן פתרונות, אלא בהבנה שהיה אירוע שהוביל לרגש

של עצב, תסכול, אכזבה, עלבון  רגשות בבסיס שלו יש"לסיכום, כאשר מדובר בכעס, הרבה פעמים 

וכדומה, אבל הכעס משתלט כל כך מהר שלא תמיד מזהים את הרגש שהתעורר לפניו. בנוסף, 

רוע או יאלא קשורים באיזה שהוא א ,הרגשות שאנחנו מרגישים הם לא סתם ולא פתאום

של, למ .מסוימת התנהגותלמוביל אותנו שבנו רגש  מעוררהאירוע  .התרחשות שקדמו לרגשות

יד הפך י התמוטט, זה עורר אצלה תסכול שמבסרטון האחרון שראינו, מגדל הקלפים של רייל

לכעס, והיא הגיבה בהתנהגות של הרס, העיפה את הקלפים מהשולחן ומוטטה את החלק של 

ים הבאים נמשיך לדבר על הקשר בין אירועים שקורים לנו מפגשבמגדל הקלפים שנשאר יציב. 

 "רים בנו ובין ההתנהגות שלנו.לבין רגשות שמתעור

 

 

 

http://bit.ly/2aJDDK3
https://www.youtube.com/watch?v=eIm2SQTqOek
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809
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 3 מפגש|  ויסות רגשי

 מפגשמבנה ה

 .מטרותאחר תהליך הצבת מעקב  

 .הקשר בין אירוע, רגש והתנהגות -ן תמונות ודיו 

 .התנהגות והסלמתו-רגש-מעגל אירוע - פעילות 

 וקישור למפגש הבא. סיכום 

שמתחבאים מתחת לכעס  "מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם יצא לכם לשים לב לרגשות

  .שיתוף קצרלאפשר לפעמים?" 

 אבל לפני כן אני רוצה והתנהגות, "היום נמשיך לדבר על אירועים שמעוררים בנו רגשות

אם יש מישהו שמציין התקדמות או מי רוצה לשתף?"  לשאול מה קורה עם המטרות שהצבתם.

"אני רוצה להזכיר להשיג את המטרה. שינוי/הישג להתייחס, לבדוק אם מעוניין לשתף מה סייע לו 

אם אתם מרגישים מיואשים, אל תוותרו. אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי, לשתף חברים לכם, ש

. לפעמים צריך לחשוב שוב על להמשיך בתהליך בדרך למטרהאיך או משפחה, כדי לחשוב יחד 

 ."המטרות ואולי לשנות אותן או לפרק אותן לתתי מטרות חדשות

הקודם ראינו את הסרטון על ריילי ומגדל הקלפים, והתחלנו לדבר על כך שאירועים  מפגשב"

עכשיו אני אראה לכם תמונות ונחשוב ביחד מה האירוע, מהם מעוררים רגשות והתנהגות. 

 הרגשות שהתעוררו בעקבותיו, ומהי ההתנהגות האפשרית."

מה קרה "פה. שאלות אפשריות: הקריני על הלוח כל תמונה בנפרד, ונהלי דיון בעל : למורה 

לפני כן? מה הם מרגישים עכשיו? מה גרם להם להרגיש כך? אילו רגשות נוספים הם יכולים 

 "להרגיש? מה לדעתכם הם יעשו אחר כך?
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http://bit.ly/2ad76e7 

מעלים רגשות או סיטואציות מורכבים ושנראה שאולי מתקשים ש תלמידיםל לב יש לשים 

רגשי, ולכן מומלץ לסיוע נוסף בתחום ה זקוקים כאלו תלמידיםמאוד בויסות רגשותיהם. יתכן ו

 .התלמיד הורי כולל שיתוף, תלמידכים שיכולות לסייע לרדעל ולחשוב  לשתף את היועצת

שפיע על "אפשר לראות מהדיון שיש קשר בין אירוע, רגשות והתנהגות. התנהגות זו יכולה לה

אירוע שיכול לעורר רגשות הוא ירידה לדוגמה,  , וזה יכול ליצור כדור שלג. היחסים עם אחרים

, ואלו להיות אכזבה, תסכול, דאגה יםיכול יםרמתעורש ותגשלחט"ב. הרבעקבות מעבר בציונים 

 ויכוחים עם חברים, ויכוחים עם ההורים לגבי ציונים - יכולים להשפיע על היחסים עם אחרים

עצב וייאוש שדברים לא יסתדרו לעולם.  חשים, יםעוד יותר רגישכתוצאה מהויכוחים אנחנו . ועוד

לפעילויות אחר  ללכת, לא יעורי ביתלעשות ש פסיקלה: התנהגות נמנעתל זה יכול לגרום לנו

, כמו כדור ולגדולוכך המעגל יכול להמשיך ויכוחים עם ההורים. התדירות לעלייה בהצהריים ו

 ."שלג
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  להקרין את משולש א.י.ל על הלוח ולעשות חיבור לקודקודי המשולש. :למורה 

 

 

 

 

 

 

התנהגות משפיע על כל -רגש-זה בין אירוע"בואו נסתכל על משולש א.י.ל ונראה כיצד הקשר ה

קודקוד במשולש. ירידה בציונים )יש להצביע על קודקוד הלמידה( מעוררת רגשות של אכזבה, 

תסכול וכדומה )להצביע על קודקוד מצב הרוח(, שיכולים להביא לויכוחים עם חברים ועם ההורים 

 "צביע על קודקוד היחסים החברתיים()לה

  .(3מצורף כנספח מס' ) הבאשנמצא בעמוד ראש דפים עם התרשים הדפיסי מ: למורה 

"כעת אחלק לכם דפים עם תרשים דמוי תהליך של כדור שלג, כפי שתיארתי לכם קודם. התחלקו 

לזוגות ומלאו ביחד את התרשים עם דוגמה של אירוע שעורר רגשות, שעוררו התנהגות, שבתורה 

מי רוצה לשתף אותנו במה " -סיום מילוי הדפים לאחרהעצימה רגשות, שהעצימו התנהגות." 

: הקריני על הלוח המחיק את התרשים על מנת שתוכלי לכתוב על גבי התרשים את למורה שכתב?"

 הדוגמאות של התלמידים.

התנהגות. נתתם דוגמאות מצוינות לכדור השלג -רגש-"לסיכום, היום דיברנו על המעגל של אירוע

הבא נדבר על עצירת המעגל לפני הפיכתו לכדור שלג, כלומר ויסות  שמפגשמעגל זה יכול ליצור. ב

 הרגשות לפני שהם מועצמים ולפני שההתנהגות פוגעת בתפקודינו."

 

  

 

 

 

 

 

 


