
  "שליטה עצמית במבחן – "מאבד שליטה

 FREEZE רשתהבסדרת פרק מצגת מלווה ל

 

 : חטיבות הביניים גילאים

 

 :מטרות

  .התלמידים יזהו רמות שונות של שליטה ואיבוד שליטה 

  מרגישים בו אנו שהמחשבות שלנו משפיעות על האופן שהתלמידים יהיו מודעים לכך

 מתנהגים. ו

  מצבי תסכול וכעס.  שונות להתמודדות עםהתלמידים יכירו דרכים  

  .התלמידים יבינו כי תגובת הסביבה יכולה להשפיע על הסלמה של קונפליקט 

 

 רקע:

, הכוללת FREEZEסדרת הרשת " מתוך מאבד שליטה"מלווה את הפרק המצגת שלפניכם 

שישה פרקים העוסקים במצבים חברתיים מגוונים. כל אחד מפרקי הסדרה מלווה במצגת 

שמסייעת לארגן את השיעור, להעלות שאלות ולתת לתלמידים כלים להתמודדות בעזרת 

 התיווך של המורה. 

סרטון המתפרץ באלימות כלפי רועי.  בו תומרשבמקרה  ים צופיםבסרטון "התפרצות" התלמיד

יכול להיקלע כל אחד מהתלמידים/ות. המצגת המלווה את הסרטון עוסקת  ואליש מצבמתאר 

 . וולניהולעם כעס להתמודדות בסיבות להתפרצות ובדרכים 

ולפעמים זה אף  ,חלק מטווח הרגשות הטבעי שלנו. מותר לכעוס הםרגשות של כעס ותסכול 

ו חנ"התפרצות" אנבואולם יע אותנו לפעולה. לנו כי איננו מרוצים והוא מנמסמן רצוי. הכעס 

הכעס הוא שמנהל את ההתנהגות,  ,. במהלך ההתפרצותחווים פרץ רגשות חזק ובלתי נשלט

בלתי א התנהגות ישה ,הכעס לגיטימי אך הוא מוביל לאלימות. בומבלי שאנו יכולים לשלוט 

 מקובלת.

התנהגות בופיזית מילולית או אלימות ב"התפרצות" יכולה להתבטא בהטחת מילים קשות, 

סוערת. במהלך ה"התפרצות" נחוש תחושות פיזיות כגון הזעה, דופק מוגבר ונשימה מהירה. 

ולנהל את הכעס שלנו. "התפרצות"  להפעיל שיקול דעתקשה לנו ו, ההיגיוןהרגש משתלט על 

לפגוע ו נזק להסביכולה להיגרם עקב לחץ, מתח, פגיעה בכבוד העצמי ועוד. "התפרצות" יכולה 

 עם הסביבה, במיוחד אם היא חוזרת ונשנית.  נוביחסי

שהיא החלק  – הל  ד  יג  מ  הא  גוף שינויים הורמונליים והמוח מתעצב. חלים בבגיל ההתבגרות 

מתריעה על סכנות של פגיעה  – להגן עלינוכדי את הגוף  "מקפיץ"י המזהה סכנות ובמוח הלימב  

החלק במוח  ,בעת הבתדירות גבוהה. ב "סוף העולם"בערך, וקטסטרופות של התמוטטות ו

לא סיים את התפתחותו. לכן ומווסת את הסערות הרגשיות )החלק הקדמי של המוח( השולט 

תן , ומכאן גם להופעוסערת רגשותהצפות ל, במצב הרוחתכופים לשינויים יש נטייה בגיל זה 

  של "התפרצויות".

בתהליך  וניתן לחזק אותהנלמדת במהלך החיים  איתםהיכולת לווסת את הרגשות ולהתמודד 

 אימון ורכישת כלים.  באמצעותההתבגרות והבגרות 



. "בסדר"בשלב הראשון צריך שהאדם יכיר בכך שהוא מתפרץ, ולא יאשים אחרים ויחשוב שהוא 

 לשנות את המצב.  , יש בידיואם האדם מכיר באחריות שלו להתפרצות

מרגיז ואותנו, מה מעליב  "מקפיץ"את ההתפרצות. מה  "מפעיל"שני, חשוב לזהות מה הבשלב 

בסיכון "אותנו. כשמזהים את הגירוי שמפעיל את ההתפרצות צריך להתכונן לסיטואציות שהן 

 ולהיערך באמצעות הטכניקות שיפורטו להלן.  "גבוה

במילים במקום בפעולות רצות" היא לבטא את הכעס שלנו אחת הדרכים להימנע מ"התפ

גבולות לאחרים.  לבקש מה שרוצים וגם להציב -הרסניות. המטרה היא לפעול באופן אסרטיבי 

 להצטבר ויכול להוביל להתפרצות בלתי נשלטת.  וסיףמ במיליםמבוטא שאינו כעס 

או חזרה על  10תרגילי נשימה, ספירה עד : דרך נוספת, פנימית, היא הרגעה עצמית. למשל

 משפטים מרגיעים. 

מודל מתאר תהליך של תגובת אדם לאירוע: הניהול רגשות הוא מודל אפר"ת. של מודל מוכר 

רגש   <פרשנות )תרגום האירוע והבנתו באופן סובייקטיבי(   <אירוע )הגירוי האובייקטיבי( 

ההנחה  בה )הפעולה שהאדם מבצע(.תגו <)התחושה שמפתח האדם בעקבות הפרשנות( 

היא שפרשנויות לא רציונליות יכולות להביא להתפרצות כעס, לעומת פרשנויות ודיבור פנימי 

תרצו אם  כלי נוסף עבור התלמידים.שמש לשימוש במודל זה יכול מתון שיכולות להרגיע כעס. 

", מתוך ל שאלה של פרשנותוהכלרשותכם קישור למצגת " ,נושא הפרשנות בכיתהבלהרחיב 

 אתר פרזנטציה בריבוע. ה

 

 

 :מסרים להעברה בכיתה בעקבות הצפייה בפרק

  אך לא כל התנהגות כועסת היא לגיטימיתלגיטימירגש  הואכעס , . 

  .התפרצויות זעם שאינן בשליטה יכולות להיות הרסניות לסביבה וליחסים 

  .חשוב לדעת כיצד לבטא כעס 

  .נזכור כי להתפרצויות זעם יש מחיר 

 פרשנויות שונות מובילות להתנהגויות שונות. .ישנן דרכים שונות לפרש אירועים 

  כל אחד יכול למצוא דרך  – היא מיומנות נרכשת, שדורשת תרגולשליטה עצמית

 לא להתפרץ.  כדי ,שתסייע לו להירגע

 :מבנה המצגת

 

  הפתיחה: שקופית

 שקופית זו מציגה את שם המצגת. 

 

 

 

 

 

 

http://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/


 

   מאבד שליטה –סרטון ב: צפייה 2 שקופית

 תוכלו לצפות בסרטון.  Playבלחיצה על כפתור 

לאחר הצפייה תוכלו לשאול את התלמידים בדיון 

 פתוח: 

 ?מה רואים בפרק 

 ?מה דעתכם על מה שקרה בסרטון 

  מדוע לדעתכם תומר התפרץ באלימות כלפי

  ?רועי

 

 

 

 

 שתי נקודות מבט: 3 שקופית

תוכלו לצפות בסרטון בחלקי  Playבלחיצה על כפתור 

 הרפלקציה של עידו וליאב. 

"עם מי אתם  :השאלה עלערכו סקר בין התלמידים 

 ". ?מסכימים

  :תוכלו לשאול את התלמידים הסקרלאחר 

 ?מה דעתכם על תוצאות הסקר 

 ?מדוע בחרתם כפי שבחרתם 

 ?האם הפרשנות של ליאב מצדיקה התפרצות 

 לא חייבתשלנו התגובה  ,שגם אם מישהו מכעיס ומתסכל אותנו מאודולהדגיש אפשר לחדד 

 להיות אלימה. 

 

 

 שנייה לפני  – : בראש של תומר4 שקופית

 :לשאול את התלמידים ותוכל

  האם יש משהו משותף לכל המחשבות

 מה? –? אם כן או לחלק מהן שכתבתם

  כיצד מחשבות אלו משפיעות על הרגשות של

 תומר?

 

להסביר לתלמידים כי כאשר אנו נמצאים במצב  ותוכל

כל  עולות בראשנומתסכל של קונפליקט או קושי, 



חלק מהמחשבות מגבירות אירוע. ל מהפרשנות שלנוהמחשבות שלנו נובעות מחשבות. מיני 

 לנהל את הרגשות שלנו, לשלוט בהם. מהמחשבות עוזרות לנו את סערת הרגשות וחלק 

אנחנו לא יכולים "למחוק" רגשות של כעס ותסכול, רגשות  – התלמידיםכדאי להדגיש בפני 

יכולים . הרגשות, גם אם הם שליליים, אם העליבו או תקפו אותנולגיטימיים, במיוחד הם אלו 

שנלמד  בתנאי, על עצמנו נגןועל זכויותינו  נעמוד אמצעותהשבלהניע אותנו לפעולה חיובית 

 תוקפנות. באלימות או ב לפעולולהביע אותם בלי  את הרגשות שלנולנהל 

 

    בראש של תומר : 5 שקופית

פרשנות לתרגל מוזמנים התלמידים  שקופית זוב

לתומר להתמודד טוב יותר עם  שיסייעוודרכי חשיבה 

בשדות הכתיבה התלמידים יכולים לכתוב המצב. 

לתומר  שיעזרושבענני המחשבה את המחשבות 

 עם המצב. טוב יותר להתמודד 

בלחיצה על הכפתור "שאלות לדיון", יעלו השאלות 

 :אלהה

  מדוע לדעתכם המחשבות שגררתם יעזרו

לתומר להתמודד טוב יותר עם המצב, בניגוד למחשבות האחרות שבמאגר או 

 ?מתהקוד שקופיתלמחשבות שכתבתם ב

 ?כיצד מחשבה שונה מובילה להתנהגות שונה 

 

 

 

 בנעליים של תומר :6 שקופית

הצעות להעלות מוזמנים התלמידים  שקופית זוב

 :למשל יכול לנקוט.היה תומר שפעולה דרכי שונות ל

 ;ולצאת מהכיתה ,לרועי שהוא לא מתכוון להגיב ומרל

לעצמו "רועי מנסה עכשיו להתגרות בי כדי  ומרל

התגובה הכי טובה שלי תהיה  .להוכיח שהוא חזק

 ;מצליח"ולהראות לו שהוא לא  קור רוחלשמור על 

אז אני אלך לשבת "לספור עד עשר ולהגיד לרועי 

 ;"לא מתאים לי הוויכוח הזה עכשיו .במקום אחר

מול רועי עד שיזיז את בתקיפות להמשיך ולהתעקש 

 ... את העוקץ הוציא ממנוללהתייחס בהומור לעניין וכך  ;הרגל

 :נשאל את התלמידים לאחר עריכת הסקר

 ?מה דעתכם על תוצאות הסקר 

 סרון/יתרון של דרכי ההתמודדות השונות?יהח מה 

 

הרגעה עצמית. התמודדות וכי כל אחד יכול ללמוד ולתרגל דרכי  תלמידיםלנעביר את המסר 

 מדובר במעין "שריר" שצריך לאמן אותו. 



 התנהגות בסופו של דבר.בין ההקשר הישיר בין המחשבות על האירוע ללהצביע על חשוב 

 

  צופים מהצד: 7 שקופית

השפעת בעם התלמידים תוכלו לדון  שקופית זוב

 . ויכוחהסלמתו של  הסביבה על מהלך

את הדיון והרחיבו על הכפתור "שאלות לדיון" לחצו 

  :עם התלמידים

 ויכוח שבמהלכו אירעה והאם הייתם עדים ל

 התפרצות? 

 אחרת  פועליםפעלתם? האם בדיעבד הייתם  איך

 ?התפרצותהלמנוע את  כדי

 תגובות הסביבה משפיעות על ההתפרצות? תוכלו להביא דוגמאות מהסרטון.   איך 

 

גירויים מסוימים "מוציאים אותנו משיווי משקל" וגורמים לנו להתפרץ. כיוון חשוב להדגיש ש

 תגובות נכונות יותר. יישום ולהתאמן על  אפשר ללמוד מהם -שמצבים אלו חוזרים על עצמם 

  

 

  מצבי תסכולהתמודדות עם : 8 שקופית

להעלות בכיתה מוזמנים התלמידים  שקופית זוב

בהם נדרשו להתמודד עם רגשות תסכול שמצבים 

העלאת מקרים אישיים נת מזמ שקופיתופגיעה. ה

 . נקטו התלמידיםשודרכי התמודדות 

 תוכלו לעבור לאפליקציית סל"ב בכיתה. 

בלחיצה על כפתור "הצעות" יעלו דרכים נוספות 

 להתמודדות. 

 לזהות את האופן שבו המחשבות והרגשות שלנו מפעילים אותנו. 

 לנקודות התורפה שלנו יםלהיות מודע.  

 לקחת נשימה, להחליט 10לספור עד  :ליצור מרחק בין האירוע לתגובה )למשל ,

 (.להגיב מאוחר יותר אחרי שנרגעים

  מהמעשה המתסכלהעוקץ את  כדי להוציאאו בביטול  בהומורלהגיב. 

  לעמוד על שלנו בצורה רגועה אך תקיפהלהמשיך.  

  האירועלהתרחק ממקום. 

  לעזרת חבר טוב שירגיע אותנולפנות.   

 להתחבר למחשבות שעושות לנו טוב. 

 

 



 


