
אתגרי התנהגות ופתרון בעיותאתגרי התנהגות ופתרון בעיותאתגרי התנהגות ופתרון בעיות

מדריך השילוב: לדף הבית לחצו כאן

סרטוני הכשרה: לסרטון התנהגות מאתגרת: איך לפתור בעיות? לחצו כאן

מצגת הוראה: לחומרי דיון בנושא התנהגות מאתגרת לחצו כאן

המדריכים ילמדו שיטות להתמודדות עם בעיות שונות במצבים פוטנציאלים מול המשתתפים. 

המדריכים יוכלו להרגיש בנוח ולקחת יוזמה במקרה של התנהגויות מאתגרות.

המדריכים הצעירים יבינו מה כולל תחום האחריות שלהם לעומת תחומי האחריות של מורים או מובילי קבוצה,
ויישמו את השיטות לפתרון בעיות בהתאם. 

מדריך השילוב - חומרי עזרמדריך השילוב - חומרי עזר

חומרים והכנות לסדנאת ההכשרהחומרים והכנות לסדנאת ההכשרה

שאילת שאלות. אילו שאלות יעזרו לי לפענח את תעלומת התנהגות המשתתף (האם

מדובר בעניין סנסורי, תרופתי, חברתי, סיבה אחרת)?

הבחנה בדפוסי התנהגות: היכן ומתי? האם מדובר בהתנהגות שחוזרת על עצמה בזמן

מסוים ביום? במהלך פעילות ספציפית? ליד מי נמצא המשתתף?

בקשו ממוביל הקבוצה מידע נוסף על המשתתף. עם קבלת המידע, זכרו להיות דיסקרטים

ולכבד את פרטיות המשתתף. 

חומרים: פתקיות; לוח עליו ניתן לתלות/להדביק את הפתקיות; נייר דבק

שלט 1 : דרכים לאיסוף מידע.  (הדפיסו 3 עותקים ותלו על הקיר עם הפנים כלפי מטה.)
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שלט 2: פתרון בעיות (הדפיסו 3 עותקים ותלו על הקיר)

שלט 3: רמזור (הדפיסו 3 עותקים ותלו על הקיר)

דיאגרמות ון (הדפיסו אחת לכל משתתף)

תצלום של ילד ומבוגר (הדפיסו אחד לכל משתתף)

מטרותמטרות
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https://shutafinclusionprograms.org/teaching-inclusion/?lang=he
https://shutafinclusionprograms.org/challenge-behaviors/?lang=he
https://shutafinclusionprograms.org/wp-content/uploads/2021/06/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA.pdf


פעילות #1 מבוא  

 אחד המשתתפים מדבר שלא בתורו ומבלי שביקש את רשות הדיבור
 במהלך פעילות הדורשת כתיבה, העיפרון של אחד המשתתפים נשבר

 שני משתתפים צוחקים ומשתוללים בזמן שמוביל הקבוצה מדבר
 בזמן תפילה, אחד המשתתפים לא מצליח למצוא את העמוד הנכון בסידור

רמזור: נשתמש בשלושת שלטי הרמזור שתלינו ברחבי החדר על מנת להתייחס לתרחישים המפורטים למטה. בכל פעם נקרא
בקול את אחד התרחישים ונשאל את המדריכים: אם תתקלו במצב כזה בתוכנית, כיצד תפעלו? הדגימו את תשובותיכם

באמצעות שלטי הרמזור. 
 

אדום (עצירה והתעלמות), צהוב (האטה והמתנה לתגובה ממוביל הקבוצה), ירוק (תגובה ופעולה בהתאם). בקשו מהמדריכים
לעמוד ליד הצבע שתואם את ההתמודדות ההולמת לדעתם.

 
 תרחישים

 
לאחר כל תרחיש נבקש מהמדריכים לשתף במחשבותיהם - מה הוביל אותם לבחירת הצבע?

לאחר הפעילות, נסביר: "בתוכנית אנחנו נתקלים בכל מיני צורות התנהגות, חלקן מאתגרות ולעיתים מאתגרות מאד. כמדריך
צעיר, כיצד עליי להגיב? היום נדבר על דרכים לפתרון בעיות וגם על היכולת לאבחן מה שייך לתחום האחריות שלנו, מה שייך

לתחום האחריות של מוביל הקבוצה, ומה מתאים לפתור יחד. הרי לא תמיד זה ברור ולפעמים זה יכול לבלבל". 

פעילות #2 צפייה בסרטון  
חלקו את הפתקיות למדריכים. "כעת נצפה יחד בסרטון. במהלך הצפייה, חשבו על דרכים אפשריות לאיסוף מידע שיעזור לנו

לפתור בעיות ולהתמודד עם התנהגויות מאתגרות. המפתח: התבוננות, תשומת לב והבחנה". 

את דרכי איסוף המידע שהם מזהים מהסרטון, בקשו מהמדריכים לכתוב על הפתקיות. בנוסף בקשו שיכתבו דוגמא  לדרך
אחת נוספת העולה בדעתם ולא מוזכרת בסרטון. 

הקרינו את הסרטון, התנהגות מאתגרת: איך לפתור בעיות?

על השלטים התלויים על הקיר עם הפנים כלפי מטה רשומות הדרכים השונות לאיסוף מידע. בקשו מהמדריכים לשתף אילו
דרכים לאיסוף מידע הם זיהו בסרטון. הפכו כלפי מעלה את השלטים התואמים לזיהוי, כתבו את הדרכים הנוספות שהעלו

המדריכים ובקשו שידגימו כיצד בעיניהם הן יכולות לבוא לידי ביטוי. 

הדגישו שוב את המטרה, "איסוף מידע נוסף יאפשר לנו לפתור בעיות בהתמודדות עם התנהגות מאתגרת. המפתח:
התבוננות, תשומת לב והבחנה".  

קראו עם המדריכים את שלטי "דרכים לאיסוף מידע". 

 

מערכי פעילותמערכי פעילות
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פעילות #3 מה בתחום אחריותי?     
בקשו מהמדריכים לתת דוגמאות להתנהגויות מאתגרות בהן נתקלו במהלך התכנית ורשמו אותן על הלוח. 

התחלקו לחברותות או לשלישיות וציידו כל צמד או קבוצה בדיאגרמת ון. מיינו את סוגי ההתנהגות שרשמתם על הלוח.
בעיגול אחד כתבו את סוגי ההתנהגות שאליהן אתם, כמדריכים צעירים, יכולים להתייחס באופן עצמאי. בעיגול השני כתבו
את סוגי ההתנהגות שאותן יש להפנות למובילי הקבוצה. בנקודת החפיפה בין שני העיגולים, כתבו לאילו התנהגויות תוכלו

להתייחס מתוך שיתוף פעולה (מדריכים צעירים ומובילי קבוצה יחד). 
בפורום המלא, שוחחו יחד על החלוקה שערכתם. 

פעילות #4 דיון בתצלום
הציגו את התצלום של הילד והמבוגר היושבים על הרצפה. הסבירו את התרחיש. "במהלך שיעור או תוכנית, אתם
מבחינים בילד היושב על הרצפה בפינת הכיתה. זה הזמן לפתור בעיות. בהתבסס על הדרכים שעליהם דברנו, מה

ביכולתכם לעשות? המציאו תשובות לגבי המידע שאספתם. האם הבחנתם בדפוסי התנהגות? שמתם לב להתנהגות כזו
בעבר? מה מאפייני הסביבה? אולי רועשת מידי? מוארת יתר על המידה? האם הגישו חטיף בפעילות הקודמת? ממי תוכלו

לבקש מידע נוסף? 

פעילות #5 לימוד בעקבות טקסט  

 הרבי שמעון בן אלעזר אומר: על כל אדם להיות זהיר בניסוח תגובותיו (תלמוד 25ב).
איזה אפקט יש למילים והפעולות שלנו במהלך התמודדות עם מצב מאתגר? כיצד הן משפיעות על מוביל הקבוצה?

על המשתתף?

"אין מחובתך להשלים את המשימה, אך גם אינך חופשי לחדול ממנה" (פרקי אבות 2:21).  
נגדיר מה הכוונה במילים "חובה" ו-"לחדול" (להימנע, לוותר, להתייאש). מה ההבדל בין ההגדרות? 

מה המסר? כמדריכים צעירים, מהי האחריות שלנו? ומה עלינו לעשות במקרה והסיטואציה המאתגרת מרגישה יותר
מידי עבורנו (אולי עלינו רק לזהות את מצב, אולי עלינו רק לעדכן את מוביל הקבוצה).

הציגו את שני הציטוטים הנ"ל. שאלו את המדריכים מה המסר/השיעור/ההשראה שהם יכולים לקחת מהציטוטים במקרה
של התמודדות עם התנהגות מאתגרת? מהי האחריות שלהם? 

 

פעילות #6 לסיכום  
שתפו דבר חדש אחד שלמדתם היום ושאותו תוכלו לנסות בתוכנית שלכם.
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