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 ם קבוצתיים.מפגשי 2כיתתיים +  מפגשים 3-4 :נושא משך

 : הנושא מטרות

הגברת רמת המודעות של התלמידים לחשיבותן של מערכות היחסים והשפעתן  .1

 על מצב הרוח ועל הלמידה.

רכישת מיומנויות יעילות לתקשורת בינאישית שמטרתן לשפר את היכולת  .2

 ליצור קשרים חדשים, לחזק ולשמר קשרים קיימים. 
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 תקציר נושא למורה

. המורה תפתח עם התלמידים את המודעות  יחסים בינאישייםבנושא זה  עוסק 

לחשיבותם של מערכות יחסים בחיינו ותתייחס להשפעתם של קשרים עם אחרים  

על מצב הרוח ועל הלמידה )משולש א.י.ל(. התלמידים ילמדו מיומנויות תקשורת  

שמיועדות לסייע להם בשיפור יכולתם ליצור קשרים חדשים, ולחזק ולשמר  

 קיימים. קשרים
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 1יחסים בינאישיים | 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 ש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות. בנוסף, ימתמודד עם הלמידה. 

 הם.יאת המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינ עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה  

 תרגול ויסות רגשי. 

 מעקב אחר מטרות אישיות. 

 נלמד מהן מערכות היחסים ומה תפקידן בחיינו. 

בתחזוק קשרים טובים עם חברים חדשים ו ביצירתמיומנויות תקשורת דון בתפקידן של נ 

 )חברים, משפחה, מורים(. הקשרים שיש לנו 

 "שמירה על קשר עין".מיומנות  

 מיומנות "לקיחת פרספקטיבה". 

 .מפגשסיכום ה 
 

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

 : אסטרטגיות לויסות רגשי22נספח מס'  

"תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת  שיות:מעקב אחר מטרות אי 

 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 -

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

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

 מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה? -

 למי תפנה במידה ותצטרך עזרה? -

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

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

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

קלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות. כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע המטרות מושגות ב
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איפה אתה נמצא בדרך להשגתן זה מגביר את המידה בה  אתה מכיר את עצמך )המודעות העצמית 

 שלך(.

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

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

על מנת להתקדם להצלחה. יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור 

יבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש / לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי ולהבין את הס

 שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם שמתם לב למצב הרוח שלכם? האם הצלחתם לווסת 

בהמשך  הראשונים למדנו על מודעות עצמית.י א.י.ל מפגשרגשות? איך הצלחתם לעשות זאת? ב

למדנו שיטות לשיפור קודקוד "מצב הרוח" במשולש א.י.ל, למדנו איך לווסת את ההתנהגות שלנו 

שמגיעה בעקבות הרגש ואיך לא לעבור את נקודת האל חזור. מיומנות זו נקראת "ויסות רגשי". 

היום נתחיל ללמוד דברים שקשורים בקודקוד השלישי של משולש א.י.ל, קודקוד העוסק 

לנו עם אחרים, חברים, משפחה ומורים. קודקוד זה נקרא "יחסים בינאישיים". בקשרים ש

 שבעזרתן נוכל ליצור קשרים חדשים י א.י.ל שעוסקים בנושא זה נלמד מיומנויות שונותמפגשב

 עם חברים חדשים ולחזק ולשפר קשרים שיש לנו".

יש לכם? עם מי יש  "לכל אחד מאתנו יש קשרים שונים עם אנשים שונים. חישבו אילו קשרים

 .לאפשר לתלמידים לשתף "?לכם קשרים

"לקשרים בחיינו קוראים מערכות יחסים. מערכות יחסים יכולות להיות עם חבר/ה לכיתה, 

  שכנ/ה, אבא, אמא, אח, אחות, סבא, סבתא, מורה, מנהלת וכו'.

 מי יכול לומר לי מדוע קשרים עם אחרים חשובים בחיינו? על מה הם משפיעים?" 

לפתח דיון בנושא מערכות יחסים ולעודד לגיטימציה למגוון מערכות היחסים הקיימות  למורה:

בחיינו, החל מקשרים קרובים מאוד ועד לקשרים רופפים. אם מישהו מהתלמידים מציין דמות של 

יש תלמיד שחווה אובדן, חשוב להתייחס לכך  כיתהאדם שנפטר )סבים למשל( או אם ידוע לך שב

טימציה לחשיבותם של קשרים עם אנשים אחרים גם אם הם אינם בחיים. חשוב לומר ולתת לגי

"לפעמים יש לנו מערכות יחסים גם עם אנשים שכבר לא בחיים או עם אנשים שאנו כבר לא 

מתראים עמם )למשל, גרים בחו"ל(. קשר עם אנשים אחרים יכול להיות פנימי, ביני לבין הזיכרון 

 . תי אתו בקשר"שיש לי מאותו אדם שהיי

לפתח דיון בנושא חשיבותם ותרומתם של קשרים עם אנשים אחרים. חשוב להתייחס לכך  למורה:

שיש קשרים שמספקים לנו תחושה טובה של הגנה, קרבה, ביטחון וכו', ולעומתם יש קשרים 

 שגורמים לנו להרגשה לא טובה כמו פחד, תסכול, אכזבה. 

עם הרבה אנשים ושלקשרים הללו יש השפעה עלינו. יש "ראינו שלכולנו יש מגוון קשרים  

קשרים שנותנים לנו הרגשה טובה, הרגשת ביטחון, הנאה, שמחה, גאווה ולעומתם יש קשרים 

ו ים הקרובים נלמד איך אנחנמפגשבנעימים כגון פחד, אכזבה, עלבון. שגורמים לנו לרגשות פחות 

זרו לנו לשמור על מערכות היחסים שגורמות נלמד שיטות שיע יכולים להשפיע על הקשרים האלו.
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לנו לרגשות טובים. בנוסף, נלמד איך אנחנו יכולים לשפר ולשנות מערכות יחסים שגורמות לנו 

 לרגשות פחות טובים. השיטה הראשונה שנלמד נקראת שמירה על קשר עין". 

 מיומנות "שמירה על קשר עין"

כשאומרים "שמירה . ב לשמור איתו על קשר עין"כאשר אנו משוחחים עם חבר או עם כל אדם חשו

קשר עין" מתכוונים למצב בו אני מביט בעיניו של האחר בזמן שאני משוחח או משחק איתו.  על

כאשר אנו מביטים בעיניו של האחר, אנו מסמנים לו שאנו מקשיבים לו ומתענינים בדבריו וגם 

זה אומר שהוא מקשיב לנו. לעומת זאת,  ההיפך, כאשר אנו מדברים והאדם שמולנו מביט בעינינו,

אם במהלך שיחה או משחק עם חבר נביט על הרצפה, נסתכל לצדדים או נבדוק את מכשיר 

הפלאפון שלנו, החבר איתו אנו מדברים יחשוב שאנו לא מתעניינים בדבריו ויוכל להיעלב מכך.  

 מצב כזה יפגע בקשר שלנו איתו". 

רי או לקראת המפגש, בעזרת טלפון סלול מוזיקהערך להפעלת יחשוב לה למורה:  

 אם מספר התלמידים אי זוגי, המורה תשתתף ואם זוגי, המורה לא תשתתף. מכשיר אחר.

"אני עומדת להפעיל מוזיקה, בזמן השמעת המוזיקה תסתובבו בחדר, ברגע שאפסיק את 

 המוסיקה, תחפשו בן זוג ותפעלו על פי ההוראות שאתן לכם". 

, הסתכלו שלום אחד לשני אך אל תביט זה לזה בעיניים מדו אחד מול השני,  אמרו"עי :1סבב 

 לצדדים או לרצפה".

 "עימדו אחד מול השני, הביטו אחד לשני בעיניים ואמרו שלום".  :2סבב 

"עימדו אחד מול השני, אל תביטו אחד לשני בעיניים, אך שאלו אחד את השני מה שלומך  :3סבב 

 והקשיבו לתשובה". 

 "עמדו, הביטו אחד לשני בעיניים, שאלו מה שלומך והקשיבו לתשובה". :4סבב 

שאלו מה עבר עלייך בשבוע ת"עימדו אחד מול השני, אל תביטו אחד לשני בעיניים, אך  :5סבב 

 האחרון".

 שאלו מה עבר עלייך בשבוע האחרון והקשיבו אחד לשני".ת"הביטו אחד לשני בעיניים,  :6סבב  

ספות לסבבים: מה הסרט האהוב עלייך? איזה ספר קראת לאחרונה? ספר אהוב? אופציות נו

 תחביבים ועוד. 

"איך הרגשתם במהלך התרגיל? האם היה נחמד לשתף? האם הרגשתם  דיון לאחר הפעילות:

זוג? אילו מחשבות עלו לכם כאשר הבן ם הייתם רוצים להמשיך ולשוחח עם שמקשיבים לכם? הא

ים? איך הרגשתם כאשר הביטו לכם בעיניים? מתי הרגשתם שהחבר מקשיב לא הביטו לכם בעיני

 יותר לדבריכם?

מכיוון שמבט בעיניים מביע הקשבה לדברינו, התעניינות ואכפתיות, חשוב להקפיד לשמור על 

קשר עין בזמן שאנו משוחחים עם אחר. במידה ומישהו אינו מביט בעיניים שלכם ואתם מרגישים 
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להעיר בנימוס ולבקש: "תוכל בבקשה להסתכל עליי כשאני מדבר איתך, זה אי נעימות, אפשר 

 מסמן לי שאתה מקשיב ומתעניין". 

נסו לחשוב ולשתף במקרים שאתם זוכרים שהביטו בעיניכם ובמקרים שהפריע לכם שלא הביטו 

  .לאפשר לתלמידים לשתףבעיניכם". 

 מיומנות "לקיחת פרספקטיבה"

שני וחושבים אחרת, חשוב לנסות ולהבין כל מקרה וכל מצב לא רק "כיוון שאנו שונים אחד מה

)איך  של האחר מנקודת המבט שלנו )איך שאנחנו רואים ומרגישים( אלא גם מנקודת המבט

האחר, חברה או אמא מרגישות בזמן הזה(. כאשר אנחנו מתבוננים מנקודת המבט שלנו, אנחנו 

לנו להבין את נקודת המבט של האחר. בעיקר  מרוכזים במחשבות וברגשות שלנו ולפעמים קשה

כאשר יש ריב או ויכוח, קל לנו יותר להבין למה אנחנו כועסים או נעלבים וקשה לנו יותר לחשוב 

למה הצד השני אמר את מה שהוא אמר ומה הוא בעצם מרגיש. חשוב ללמוד להסתכל על מצבים 

טוב יותר אחד את השני ואז יש יותר גם מתוך נקודת המבט של האחר, כי זה מאפשר לנו להבין 

סיכוי שהקשר שלנו עם האדם האחר יהיה טוב יותר. השיטה הזו בה אנו מנסים להבין את המצב 

ה: מנקודת המבט של האחר נקראת לקיחת פרספקטיבה. כדי להבין את הרעיון, אתן לכם דוגמ

מבחן בחשבון לאחר , ממש רצה לשתף את המחנכת שלו בכך שהצליח ב2-אריאל תלמיד בכיתה ד

שהשקיע מאמצים רבים בלמידה. הוא ניגש אליה בהפסקה לחדר המורים, אך המחנכת אמרה לו 

שהיא לא יכולה להתפנות כרגע וכי הם ישוחחו לאחר ההפסקה. אריאל נעלב מכך ונעשה עצוב. 

בשיטה של "לקיחת פרספקטיבה" אריאל ינסה בדמיון שלו להיות לרגע המורה וינסה לחשוב 

דוע המורה לא יכלה להתפנות אליו באותו הרגע. אולי היא צילמה דפי עבודה לקראת השיעור מ

הבא? אולי בדיוק שוחחה עם מורה אחרת? אולי הייתה זקוקה לכמה רגעי מנוחה לפני השיעור 

הבא? ברגע שאריאל מסוגל לחושב על כל מיני סיבות להתנהגות המורה, הוא יכול להבין את המצב 

בט שלה. דרך החשיבה הזו תעזור לו להבין שלמורה לא הייתה כל כוונה לפגוע בו. מנקודת המ

 הבנה זו תגרום לו לא להיעלב ובכך יישמר הקשר הטוב של אריאל עם המורה".

 אופציות לפעילויות:  

 (. 23נספח מס' . משחק תפקידים )1

 (.24נספח מס' . תיאור מקרה )2

 תלמידים בקבוצה.  6-7של יש לחלק את הכיתה לקבוצות  למורה:

 סיטואציות בין אישיות: 23נספח מס'  

כל קבוצה תקבל סיטואציה חברתית, תבחר שחקנים ותציג את הסיטואציה. הילדים הצופים 

המבט של כל אחת מהדמויות  יתרגלו "לקיחת פרספקטיבה", כלומר ינסו לחשוב מהי נקודת

תלמידים שחקנים. תלמיד אחר  2קבוצה תבחר למידים. כל ת 7-6"התחלקו לקבוצות של  בהצגה.
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יקרא את הכרטיסיה וכולם יחשבו יחד מה חושב התלמיד ומה חושב הצד השני )האמא, המורה, 

 החברה(. לאחר מכן, התלמידים שנבחרו יציגו את המקרה שלה". 

 כתיבת סיפור מנקודות מבט שונות: 24נספח מס'  

שמוצגות ויכתוב את הסיפור מנקודת המבט שלה  "כל תלמיד יבחר דמות אחת מבין הדמויות

  כדי לסייע לתלמידים ניתן לכתוב על הלוח שלבים לכתיבת קטע.למשל...." 

"איך הרגשתם לחשוב כמורה? כאמא?/ ככלב?  כמישהו אחר? האם זה  :לאחר הפעילותדיון 

ם אחר מתנהג יכול ללמד אתכם מה האחר מרגיש? ומדוע הוא מתנהג כך? אם נדע ונבין מדוע אד

אלינו בדרך מסוימת אם רק ננסה ל"התחפש" אליו לרגע ולהבין מה הוא חושב, זה יחסוך מאתנו 

רגשות לא נעימים כמו כעס, עלבון, אכזבה.  ככל שנצליח להבין יותר את הצד השני, הקשר שלנו 

 אתו יהיה טוב יותר".

היום? מהן המיומנויות  "מה למדנו היום? על איזה קודקוד של המשולש דיברנו  :לסיכום

שלמדנו? ממה נהנתם? ממה פחות? למדנו היום את הקודקוד של קשרים עם אחרים/יחסים 

בינאישיים. הבנו שהקשרים שלנו עם אחרים משפיעים עלינו, הם משפיעים על מצב הרוח שלנו 

ים ועל ההרגשה שלנו לגבי עצמנו ולגבי אחרים. למדנו שיטות שיעזרו לנו ליצור קשרים חדש

ולשפר ולחזק את הקשרים שיש לנו עם אנשים אחרים. למדנו היום שתי שיטות: "שמירה על 

"לקיחת פרספקטיבה". למדנו להביט בעיניים של האחר כשאנחנו מדברים או -קשר עין" ו

משחקים איתו, כי זה נותן לו תחושה טובה של עניין בו ובדבריו. בנוסף, למדנו איך אפשר לרגע  

ר כדי להבין מה הוא חושב ומדוע הוא התנהג כפי שהתנהג. הבנה כזו עוזרת לנו "להתחפש" לאח

 להרגיש יותר טוב עם עצמנו ומשפרת את הקשר שלנו עם אנשים אחרים." 

 : סיכום מפגש.25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 
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 1יחסים בינאישיים | מפגש קבוצתי 

 מעורבים בהצקות.  זמין תלמידים היש להזה  מפגשל למורה:

 סימנים לאיתור תלמידים לקבוצה זו:

 תלמידים המגלים אי נוחות בסיטואציות חברתיות. -

 תלמידים המתקשים לרכוש חברים חדשים ו/או לשמר חברויות קיימות. -

 תלמידים אשר משתמשים בכוחנות מול אחרים. -

 להעליב תלמידים אחרים בכיתה.תלמידים שנוטים להציק/ -

 תלמידים שנוטים לריב. -

 תלמידים שאינם סבלניים לאחר.  -

 תלמידים שהינם קורבנות לבריונות. -

 

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

 : אסטרטגיות לויסות רגשי.22נספח מס' 

ונה? האם "איך אתם מרגישים? האם תוכלו לספר לי במה הרגשתם שאתם משתפרים לאחר

י מפגשמישהו שם לב לשיפור הזה? ההורים? חברים? מורים? אולי חל שיפור בתחומים שלמדנו ב

א.י.ל? למשל, האם מישהו מרגיש שהוא מסודר יותר, מרוכז יותר, מתוכנן יותר, בודק את עצמו? 

ים הקודמים למדנו כיצד להיות מסודרים יותר גם במחשבות, איך לחשוב לפי שלבים מפגשב

יצד להיעזר בתמרורים כדי לעצור, לחשוב ורק אז להגיב. האם אתם עושים שימוש בשיטות וכ

האלו שלמדנו? מי יכול לספר על מקרה בו עשה שימוש באחת מהשיטות הללו? כל מה שלמדנו 

 ."יעזור לנו גם בנושא שעליו נדבר היום. זה עד כה

חרים. ספרו לי מדוע אנו צריכים הנושא שעליו נשוחח היום הוא קשרים שיש לכם עם אנשים א"

 לאפשר לתלמידים לשתף. "?קשרים עם אנשים סביבנו? מדוע זה טוב לנו? במה זה עוזר

"האם אתם מקפידים להביט לאדם שאליו אתם מדברים בעיניים בזמן שאתם מדברים? האם 

אתם מקפידים להביט בעיניים גם כשמדברים אליכם? נסו לחשוב מה מרגיש מישהו שמדבר 

? או שאתם מסתכלים על משחק בחצר? האם אתם יאליכם ואתם באותו זמן מביטים בסלולר

 מביטים לכולם בעיניים או רק לאנשים מסוימים? מדוע?

כאשר אנו מביטים בעיניו של האדם שמדבר אלינו, אנו משדרים לו שאנו מקשיבים לו ומתעניינים 

 שלנו עם אותו אדם.  בדבריו, מסר זה נותן לו הרגשה טובה ומחזק את הקשר

הכיתתי. במידה  מפגשבמידת הצורך ניתן לתרגל שמירה על קשר עין בעזרת התרגיל מה למורה:

והנושא מובן ע"י התלמידים, ניתן לעבור לתרגיל הבא )שמהווה הקדמה למיומנות "לקיחת 

 פרספקטיבה"(.
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במקום "האם אתם מכירים וזוכרים את המשחק "טלפון שבור"? נשחק אותו, אבל  

המורה תצייר או תראה תמונה של להעביר את המילה או המשפט בסוד, נעביר זאת בציור". 

לומדים יחד וכו'( לאחד התלמידים. אותו ואציה חברתית )שני חברים משחקים/מתווכחים/סיט

תלמיד יתבקש לצייר מה שהוא ראה והבין ויתבקש להראות את הציור שלו רק לילד שלידו שגם כן 

 ייר את מה שראה ולהראות לזה שלידו וכך הלאה.יתבקש לצ

תוך כדי המשחק . ""כל אחד יאמר מה הוא ראה בתמונה ומה העביר הלאה דיון לאחר המשחק:

 התלמידים יבינו שכל אחד ראה את הדברים וצייר אותם קצת אחרת לפי תפיסותיהם השונות.

בצורה קצת שונה. לכן,  הסיטואציהלמיד חושב אחרת ומתרגם את המקרה/כפי שראיתם כל ת

ש" אליו ולנסות להבין כדי להבין איך האחר חושב ומדוע הוא מתנהג כפי שמתנהג, צריך "להתחפ

 .)מאפשרים לתלמיד להסתכל דקה ולצייר שתי דקות( מה הוא חושב

 : דף עבודה. 26נספח מס'  

 . "פניכם מקרים שונים. לאחר שתקראו את המקרה, ענו על השאלה שאחריו"ל

? אילו שיטות יכולות לסייע לכם ביצירה ושמירה על קשרים מפגש"מה למדנו היום ב סיכום:ל

 "עם האנשים סביבכם? מאיזה חלק נהנתם? מאיזה פחות?

היום למדנו את חשיבות הקשרים בחיינו. למדנו וחזרנו על טכניקות שתסייענה לנו לשפר את "

ן וכן למדנו לחשוב ולהיות בנעליו של הקשרים שלנו עם אחרים, למדנו על שמירה על קשר עי

ככל שנצליח להבין יותר את הצד השני, האחר: לחשוב מה הוא מרגיש ומדוע התנהג כפי שהתנהג. 

 ."הקשר בינינו יהיה חזק וטוב יותר

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה
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 2יחסים בינאישיים | מפגש 

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

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.ידעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים בינאת המו עליםמוהמעקב 

 : מפגשסדר ה 

 תרגול ויסות רגשי. 

 חזרה על הנושא: מהן מערכות היחסים ומה תפקידן בחיינו. 

 מיומנות "לדבר בשם עצמי". 

 מיומנות שנקראת "סנגור עצמי". 

 

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

 רטגיות לויסות רגשי: אסט22מס' נספח 

הקודם למדנו שתי שיטות/מיומנויות  מפגש"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע האחרון? ב

 שחשוב להשתמש בהן כדי לחזק ולשפר את הקשרים שלנו עם אנשים אחרים.

לאפשר לתלמידים לשתף ולעודד זוכרים את השיטות שלמדנו? מה זה "שמירה על קשר עין"?  

  הם הבחינו שאינם שומרים על קשר עין עם האחר ושינו זאת.אותם לתאר מקרים ב

"שמירה על קשר עין" זה מצב בו אנו מקפידים להביט בעיניו של האחר כאשר אנו משוחחים או 

 משחקים איתו. המבט בעיניים מעיד על כך שאני מקשיב לו, מתעניין בו ואכפת לי ממנו. 

לאפשר לתלמידים  "?י זוכר מהי השיטה הזומשיטה שנקראת "לקיחת פרספקטיבה".  למדנו גם

לשתף ולעודד אותם לתאר מקרים בהם ניסו לקחת את נקודת המבט של האחר ואיך הדבר השפיע 

"לקיחת פרספקטיבה" היא מצב בו אני מנסה להיכנס לנעליו של האחר ולהבין   על הקשר ביניהם.

הוא חושב? מה הוא מרגיש? ככל מדוע הוא התנהג אליי כפי שהתנהג, מה הוביל אותו לכך, מה 

שנצליח להבין טוב יותר מה חושב האחר ונבין את ההתנהגויות שלו, הקשר בינינו יהיה טוב יותר 

 וחזק יותר.

ולשפר את הקשרים נוספת אשר תסייע  לנו ליצור קשרים חדשים, ולחזק  היום נלמד מיומנויות

 חברים, משפחה, מורים...(". שלנו עם אחרים )

. כאשר אנו פונים לדבר עם חבר, "(I statements)"לדבר בשם עצמי נקראת  ראשונה מיומנות

הורה, מורה או כל אדם אחר, חשוב שנאמר את הדברים תוך כדי שאנו מדברים בשם עצמנו: מה 

אני מרגיש, מה אני רוצה לומר, לדבר בשם עצמי ולא להאשים אחרים גם אם אנחנו יודעים שהם 

"אתה ממש מעצבן שאתה מאחר" נאמר לו: "אני נפגעתי כשאיחרת כי  היו לא בסדר: במקום
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מה אני הרגשתי כשאתה  -" אני"נאמר  "אתה" – במקום .חיכיתי וחיכיתי ולא ידעתי מה לעשות"

ר ועשית את המעשה. כך אנו מסבירים לחבר איך הרגשנו ובפעם הבאה לפני שהוא יאחר הוא יזכ

המתין. בשיטה זו אנו מסבירים מה הרגשתנו ולא מחפשים מה הרגשנו וכמה היה לנו לא נעים ל

 אשמים".

 : לדבר בשם עצמי 27נספח מס'  

 .ברים בשם עצמםעזרו לתלמידים לומר את דבריהם כאשר הם מד 

"לאחר שהבנו כיצד לדבר בשם עצמנו נלמד מיומנות של "סנגור עצמי" הכוונה  במיומנות זו היא 

 יש דרך לפנות לאדם לבקשת עזרה".שאנחנו צריכים לבקש עזרה, אך 

סנגור עצמי זו היכולת שלכם להסביר  ."סנגור עצמי" שיטה/מיומנות שנקראת היום נעבוד על"

בצורה טובה ויעילה למה אתם זקוקים. כך אתם מדברים בשם עצמכם, מבקשים מה שאתם רוצים 

תרצו, יש סיכוי טוב ומסבירים מדוע זה חשוב לכם. אם תבקשו בצורה מכובדת וברורה את מה ש

 שתוכלו לקבל מענה לבקשותיכם". 

 : כרטיסיות לסנגור עצמי 28נספח מס' 

ישנן כרטיסיות המתארות מצבים שונים. על התלמידים להציע דרכים בנספח זה  למורה:

"מה להתמודדות עם המצבים המתוארים. המורה תקריא את המקרה ותשאל את התלמידים: 

ד ניתן לפתור את הבעיה? במי ניתן להיעזר? איך כדאי לפנות אליו? אתם ממליצים לעשות? כיצ

בשלב הדיון יש להתייחס ליתרונות  "?מה אתם מציעים לבקש? מה תעשו אם לא תמצאו פתרון

 ולחסרונות של כל אחת מדרכי ההתמודדות המוצעות ע"י התלמידים.

הצלחתם? למשל רציתם  "האם תוכלו לספר לי על מצב בו ניסיתם לבקש משהו ממישהו אך לא

שההורים יעשו עבורכם משהו אבל הם לא עשו זאת? איך הרגשתם במצב זה? תסכול? חוסר 

הצלחה? אכזבה? תחושה אחרת? לפעמים אנחנו לא מצליחים להעביר את המסר בצורה יעילה.  

יש דרכים שיכולות לעזור לנו להסביר באופן ברור מה אנו מבקשים. כאשר אנחנו משתמשים 

רכים האלו, יש יותר סיכוי שהצד השני ירצה לעזור לנו ולתת לנו את מה שאנו מבקשים ממנו. בד

זוהי המטרה של השיטה שנלמד היום שנקראת "סנגור עצמי". ככל שנשלוט בשיטה הזו, נדע 

 להסביר לאחרים בצורה יעילה ונעימה מה אנו רוצים".

 מרכיבי הסנגור העצמי

עזרה ממישהו אחר. יש כמה חלקים לפניה לאדם אחר כשאתה  לגייס יעילה"עכשיו נלמד דרך 

 תדגיש כי אתה מעוניין להצליח. .מה אתה רוצהכדאי שראשית תסביר ך בפניה של מבקש עזרה:

בשלב וחשוב שתסביר באופן ברור מהו הקושי.  .הקושיבשלב הבא אתה צריך לתאר בפירוט את 

מה סביר שיעזור , פתרון הטוב ביותר עבורך. לומר מהו האת הפתרוןהאחרון אתה צריך להציג 

 . "לך
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אני רוצה שהמורה תאפשר לי להגיש עבודה כמה ימים אחרי המועד שבו היא ביקשה  לדוגמה:"

 דרך הפניה בעזרת סנגור עצמי תראה כך:להגיש את העבודות". 

 מאוד חשוב לי לבצע את העבודה שנתת בצורה טובה ויסודית. : רוצה נימה א"

אני חושש שלא אצליח להשקיע בעבודה מספיק זמן כי בשבוע הבא אנחנו חוגגים : ושהקפירוט 

 בר מצווה לאחי.

זה מאוד יעזור לי אם תוכלי לתת לי עוד זמן ולאפשר לי להגיש את העבודה בעוד : הפתרון הצגת

 .עשרה ימים"

 : שלבים לסנגור עצמי. 29נספח מס'  

לבקש משהו ממישהו. משתמשים בדוגמה קרה בו רצו מבקשים מכמה תלמידים לספר על מ למורה:

השלבים בפניה. מבקשים מהתלמידים להגדיר מה הם רוצים, מהו הקושי לצורך המחשת שלושת 

, כפי שמופיע בנספח מס' את הפניה על שלושת מרכיביהורושמים על הלוח מנסחים ומה הפתרון. 

29. 

רגלו מקרים אישיים דים ולבקש מהם שיתלתלמי 29 מס' נספח, יש לחלק את אחרי כמה דוגמאות

 יתכוננו לקראת משהו שהם רוצים לבקש.שקרו להם/

כדי שיהיה זמין להם במצבים שונים בהם ירצו לבקש  לתלמידים לצלם את המודל אפשר להציע

 מאחרים דברים באופן יעיל. 

 סנגור לפי שלבים: 

 _______________________________אני רוצההרצון להצליח: 

 _: אבל _______________________________________הקושי

 אני מציע ש___________________________________ :הפתרון

י שתחשוב מראש מה עשויים להיות הקשיים שתתקל בהם א"לפני שתיגש לסנגר על עצמך, כד

 ה.תוכל להיערך לקראתם ולתכנן תגובה מתאימ שבמהלך הסנגור העצמי, כך

מה תהיה  וב: מה יכול לעזור לך במהלך הסנגור העצמי? במה אתה יכול להיעזר?חשוב וכת

  ?"התגובה שלך לכל הצלחה? מה יכול לאפשר הצלחה

ים לצלם את הפתרון )דרך לכתוב על הלוח את השלבים והפתרונות ולהציע למשתתפ למורה:

 הטלפון(.
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 המורה תדגים את השלבים על אחת מהדוגמאות שבכרטיסיה. 

  "?"בוא נחשוב מול מי תסנגר

 אני אסנגר על עצמי בפני ___________________________________

 מה יכול לעזור לך להצליח?_________________________________ 

 האדם שאסנגר בפניו יכול להגיד ש ___________________________

 ___אני אענה לו ש_______________________________________

"מה למדנו היום? על איזה קודקוד של המשולש דיברנו היום? מהן המיומנויות   לסיכום:

זה למדנו שיטה נוספת  מפגששלמדנו? ממה נהניתם? ממה פחות? האם היה משהו שהיה קשה? ב

שזוהי דרך יעילה  'סנגור עצמי'כדי לשפר את מערכות היחסים שלנו. השיטה שלמדנו נקראת 

רוצים ואת העזרה שלה אתם זקוקים. איך אתם מרגישים עם המיומנות של  לבקש את מה שאתם

 סנגור עצמי? האם היא ברורה לכם? 

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 
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 2יחסים בינאישיים | מפגש קבוצתי 

 ם.הקוד מפגשאת אותם תלמידים שנבחרו ל זה יש לבחור מפגשל למורה:

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

 : אסטרטגיות לויסות רגשי. 22נספח מס' 

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם תוכלו לומר לי באיזה נושא אנו עוסקים? באיזה 

יחסים שלכם עם ים האחרונים שוחחנו על הקודקוד של מערכות המפגשקודקוד של המשולש? ב

האנשים בחייכם. תרצו לספר לי מי האנשים הקרובים אליכם? האם חשוב לכם לשמור על קשרים 

אלו? מדוע חשוב לכם? מה תוכלו לעשות כדי לשמור על מערכת יחסים טובה עם האנשים 

הקרובים לכם? האם זכורות לכם שיטות שלמדנו ויכולות לעזור לכם? זוכרים מה הכוונה לקשר 

מצב בו אנו מקפידים להביט בעיניו של האחר כאשר אנו משוחחים  ו"שמירה על קשר עין" זה עין?

 תו. המבט בעיניים מעיד על כך שאני מקשיב לו, מתעניין בו ואיכפת לי ממנו. יאו משחקים א

לאפשר לתלמידים  "?למדנו גם שיטה שנקראת "לקיחת פרספקטיבה". מי זוכר מהי השיטה הזו

פרספקטיבה" היא מצב בו אני מנסה להיכנס למחשבות של האחר ולהבין מדוע "לקיחת לשתף. 

הוא התנהג אליי כפי שהתנהג, מה הוביל אותו לכך, מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? ככל שנצליח 

להבין טוב יותר מה חושב האחר ונבין את ההתנהגויות שלו, הקשר בינינו יהיה טוב יותר וחזק 

 יותר".

די לשמור על קשרים טובים חשוב שנשתמש גם בשיטות הרגעה שלמדנו "חשוב שנזכור שכ

בנושא של ויסות רגשי. אם אנחנו כועסים על חבר, כדאי שנירגע קודם, ננסה לחשוב מה הוא 

 חושב, נביט לו בעיניים ונירגע. 

". כאשר אנו פונים לדבר (I statements)"לדבר בשם עצמי המפגש הכיתתי, למדנו את השיטה של

חבר, הורה, מורה או כל אדם אחר, חשוב שנאמר את הדברים תוך כדי שאנו מדברים בשם  עם

אם אנחנו עצמנו: מה אני מרגיש, מה אני רוצה לומר, לדבר בשם עצמי ולא להאשים אחרים גם 

 יודעים שהם היו לא בסדר.

ם עם האם אתם חושבים שזה חשוב לדבר בשם עצמנו? מדוע? איך זה יכול לסייע לנו בקשרי

 לאפשר לתלמידים להביע את דעתם ולפתח דיון בנושא.אחרים?" 

כלומר,  "לאחר שהבנו את החשיבות של לדבר בשם עצמנו, נדבר על המיומנות של "סנגור עצמי".

 כשאנו זקוקים לעזרתו של מישהו, יד דרך לבקש את העזרה".
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ליח במבחן, אני רוצה להצליח למשל, אני רוצה להצ - מה אתה רוצהצריך להסביר  לב ראשון:ש

 . בלימודים, אני רוצה לעזור לחבר

: קשה לי עם תרגילי כפל, קשה לי להבין מה לדוגמה - הקושיצריך לתאר בפירוט את  שלב שני: 

 . אני קורא, קשה לי לדבר בשקט

מה סביר שיעזור , . לומר מהו הפתרון הטוב ביותר עבורךאת הפתרוןצריך להציג  שלב שלישי: 

 ".. למשל: אני מציע שתעבירי אותי מקום, אני מציע שאקבל עזרה בקריאהךל

השלבים ובכל שלב הילד ירים את הסמל  שלושתניתן להכין סמלים חזותיים שייצגו את  למורה:

ויציג את השלב למשל: שלושה דגלונים בצבעים שונים. צבע אחד ייצג רצון, צבע שני ייצג קושי 

ו לחילופין שלושה כדורים בצבעים שונים. הכנסת אופנות נוספת תסייע א פתרוןוצבע שלישי ייצג 

 להם בזכירת השלבים.

"נחשוב כעת על סיטואציות שבהן ביקשנו עזרה וננסה לחשוב באילו שלבים נפעל כדי לקבל עזרה 

 יש לאפשר לתלמידים להעלות דוגמאות ואם הם מתקשים המורה תוכל להציע רעיונות.. זאת

יחה לסיים מבחנים בזמן. בכל מבחן, כאשר המורה אוספת את המבחנים, למיכל "מיכל לא מצל

יש השלבים שאתם ממליצים למיכל כדי לפתור את הבעיה? מהםנשאר עוד חלק שלא סיימה. 

 לאפשר לתלמידים להציע דרכי פתרון למיכל.

 להלן השלבים שמומלץ למיכל לבצע כדי לפתור את הבעיה:   

 החלטתי לפנות למורה. - אני פונה לעזרה:  להחליט למי 1שלב 

 :  להביט למורה בעיניים.2שלב 

 : לדבר בשם עצמה ולא להאשים אחרים.3שלב 

 "אני רוצה להצליח במבחנים". - :  להסביר מה היא רוצה4שלב 

 "אבל אני לא מצליחה לסיים את המבחנים בזמן". - : להסביר את הקושי5שלב 

ציעה שלאחר שכולם מסיימים את המבחן, אקבל עוד מספר דקות "אני מ - : להציע פתרון6שלב 

 כדי לסיים אותו ולכתוב את כל מה שלמדתי".

הבעיה. אני אציג את הבעיה ולפי סבב ננסה לחשוב יחד מהם השלבים לפתרון  "לפניכם מקרים:

 כל אחד מכם יאמר לי שלב".

ובכל פעם להניח את הכרטיסייה יש להציג את המקרים על כרטיסיות מקרים לבחירתה של המורה: 

 כך שכל התלמידים יראו אותה.
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 . קשה לי עם הכנת שיעורי הבית ואני רוצה לבקש מאמא עזרה.1

 . אני לא מצליח לבנות מטוס צעצוע שקיבלתי ואני רוצה שאבא יעזור לי לבנות אותו. 2

 .. נעלבתי כאשר חברי הכיתה לא בחרו אותי לקבוצות הכדורגל בשיעור ספורט3

 . כשיש טקסט ארוך, אני מתקשה לקרוא אותו ולא מבין מה קראתי.4

מערכות יחסים/קשרים עם  - הקודם שוחחנו על קודקוד המשולש מפגש"היום וב לסיכום:

הקשרים שלנו סייע לנו לשפר את מערכות היחסים/אחרים. למדנו שיש שיטות שונות שיכולות ל

 םטות? במה תשתמשו ובמה לא? ממה נהניתים אלו? אילו שימפגשעם אחרים. מה למדנו ב

? למדנו שצריך לשמור על קשר עין כדי שיבינו שאנחנו מקשיבים םים? ממה פחות נהניתמפגשב

, למדנו שצריך לחשוב במקרים מסוימים מה האחר חושב ומרגיש ומדוע הוא מתנהג םומתענייני

 אני צריך... וחשוב שנדע לבקש אני רוצה, - בצורה מסוימת, דיברנו היום שחשוב לדבר בשם עצמנו

 ."עזרה על פי השלבים שלמדנו

 : סיכום מפגש. 25נספח מס'  

 במילים שלכם". מפגש"כעת סכמו את ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


