
ר ענת ברונשטיין קלומק"ד  
המרכז הבינתחומי הרצליה, בית הספר לפסיכולוגיה  

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, רפואה פסיכולוגית  



 ההרצאה היום

  

עקרונות מתוך הגישה הבינאישית בלמידה 

מיומנויות בינאישיות 

ויסות רגשי -מיומנויות רגשיות 

 



 IPT -אנשי ה 
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 למידה ויחסים בינאישיים

 למידה

מיומנות  
בינאישית  
 וחברתית

 מצב רגשי



  -יחסים בינאישיים

 מעגלי קרבה ותחקור בינאישי

 שרון

 חווה,  אמא

 ירון, עלמה

 לאה, אבא



 מיומנויות בינאישיות

 

 :תקשורת אפקטיבית•

 הורים •

 מורים  •

 חברים•

 

 

 

 

 

 

 

 



 תקשורת בינאישית
המטרה: 

  הגברת רמת המודעות של התלמידים לחשיבותן של מערכות היחסים
 .והשפעתן על מצב הרוח ועל הלמידה

  רכישת מיומנויות יעילות לתקשורת בינאישית שמטרתן לשפר את
 .  לחזק ולשמר קשרים קיימים, היכולת ליצור קשרים חדשים

 



 המיומנויות
קשר עין 

לקיחת פרספקטיבה 

 אמרות אניI statements 



 תקשורת בינאישית לא אפקטיבית

ישירה לא/ברורה לא בתקשורת שימוש 

בבטן דברים שמירת ,הסתרה ,הימנעות 

התפרצות 

האשמות 



 תקשורת בינאישית אפקטיבית

תקשורת ישירה ובהירה 

לקיחת פרספקטיבה 

בנושאי למידה ובכלל -הבהרת הציפיות בקשר בינאישי 

התפשרות 

אסרטיביות 

 



גיוס עזרה-סנגור עצמי  

 תסביר מה אתה רוצה -להסביר צורך. 1

  

 לתאר את הקושי. 2

 

 להציג פתרון אפשרי. 3



 אני אסנגר על עצמי בפני____________ 

יעזור לי להצליח  ____________? 

האדם שאסנגר בפניו יכול להגיד ש ? מה יכול לא לעבוד
________________ 

אני אענה לו ש? איך אתמודד______________ 

 

מי האנשים שיכולים לעזור לך ואיך בתחומים הבאים -טבלה :
 חברים, בית, לימודים

 



 ויסות רגשי
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 ויסות רגשי
  אחת המשימות ההתפתחותיות המרכזיות של התינוק בשנות

 החיים הראשונות  

עוררות ורגש, רכישת יכולת ויסות של התנהגות 

עצמי רגשי-אסטרטגיות נרכשות של ויסות 

מהווה בסיס לתפקודים בסיסיים חיוניים ולהתפתחות לימודית  ,

 חברתית ורגשית תקינה
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 יכולות הויסות הרגשי מתפתחות ומשתכללות

 במהלך הילדות וההתבגרות  

מושפע משני כיוונים: 

 (  תהליכים פנימיים)מאפיינים של התינוק 

 (תהליכים חיצוניים)אספקטים של הורות 
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 התפתחות הויסות הרגשי
תינוק עובר ממצב של תלות והסתמכות על ההורים לויסות  ,

 עצמי-למצב שבו מסוגל לויסות

י  "הביגוד וההרגעה הפיזית הנעשית ע, אספקת המזון, בתחילה

 ההורים  

לשלוט , עם הזמן מלמדים את הילד להתמודד עם מצוקה
 בדחפים ולדחות סיפוקים



 ויסות רגשי
מודעות לרגשות 

 (משניכעס כרגש )זיהוי 

שיום 

ויסות 



 טכניקות לויסות 
הרגעה עצמית 

חמשת החושים 

נשימות 

 אמרהמלך  -שריריםהרפיית 

 

הסחה עצמית 



 סיכום
מודל משולש 

  מיומנויות בינאישיות וחברתיות וכן ויסות רגשי חשובים ליכולת
 הלמידה של תלמידים

  חשוב שאנחנו נהיה מודעים ונתרגל את המיומנויות לפני שנצפה זאת
 מתלמידים


