
 בגן לצוותי החינוךופרקטיקות עבודה  מסרים, עצות מה עושים ? אוסף  –בעיות התנהגות 

 

 כללי:

 חשוב למניעה הוא ח ווידע זה כ  - התנהגותהבעיות בתחום מקצועי ועדכני בידע  כםלהעשיר את עצמ ודאג

 ולהתערבות נכונה. 

 התלמיד שלמשפחתי/חברתי /לקשר בין בעיות התנהגות למצב רגשי יםמודע והי. 

 אפשר להתאמן בכך.  – זה כמו שריר ,יכולת התמודדות עם בעיית התנהגות ניתנת ללמידה 

 ם וסוערים. ייכולה להיות הזדמנות לכולם ללמוד להתמודד עם רגשות שלילי גןהתמודדות עם בעיית התנהגות ב 

 הוריהםלו ילדיםכמודל ל יםמשמש אנשי חינוךכ םאת. 

 

 :רמות מניעה

 שלוש רמות של מניעה:בגן ב העבוד

 של כלל הגןברמה  - ראשוניתמניעה 

 איך מגבירים את הטוב הכיתתי?  - ת אקלים חינוכי מיטביירעל יצ העבוד -

  כל באי הגן.עבודה על יחסי קרבה ואכפתיות בין  -

 קשר רציף ויזום עם ההורים תוך ראיית הילד כשלם על כוחותיו וקשייו.  -

 .ילדשל כל יכולת לזיהוי חוזקות  -

 ערכים. ולביסוס חברתיים-רגשיים לצרכים כמענה ללמידה, התפתחותית בניית תכנית  -

קידום אקלים וכישורי חיים בגן הילדים תכנית לגדילה אישית רגשית -ניתן להשתמש  בתוכנית "מעגל הקסם" -

 ית וחברת

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/maagalHakesem.pdf  

אשר להם קשיים לימודיים/רגשיים/משפחתיים עבודה עם ילדים בסיכון לבעיות התנהגות כמו ילדים  - מניעה שניונית

  .ועוד

  .צרכים שלהםבהתאם לוצרו עמם ועם הוריהם קשר ודיאלוג מתמשך מי הילדים  וזה -

 וברמה האישית.  גניתברמה הה במעגל המניעה השניונית, נעשית העבוד -

  ."תמונות וסמלים בדרך להצלחה"ניתן להשתמש בכלי:  -

 .בעיות התנהגות מפגיניםאשר כבר  ילדיםעבודה עם  - מניעה שלישונית

 בניית תכניות כיתתיות מערכתיות. -

 חינוכית וטיפולית. –בניית תכנית ייחודית  -

סייע ולייעץ ההתנהגות וכל איש מקצוע אחר רלוונטי שיכול ל תמנתח ,תהפסיכולוגי ,קשר רציף עם היועצת -

 . בניית התכניות המוצעותב

ממדי להתמודדות -מוגנות, גבולות ונוכחות: מודל רב –תכנית מג"ן  –***  מצורף מאמר רלוונטי מומלץ להכרות  -

 / ליאת דותן עם בעיות התנהגות בגן

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3851 
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 כללים לניהול מניעתי של קשיי התנהגות

  

 הוא ילד שיכול לחשב את מעשיו ולקבל –ילד שיודע מה עומד לקרות, כיצד ומתי זה יקרה  - צפוי ועקבי סדר יום רוצ 

 .החלטות נכונות יותר

 הצלחה אקדמית וחברתית למיומנויות חברתיות הן משתנה מנבא טוב יותר  –באקלים החברתי בכיתה  ועיהשק

  .בעתיד

 התנועה בגן,  ופעילותם ילדיםפיקוח פעיל על ה וובצע ואות קו)בדפוסים שאינם קבועים מראש(, סר מרחב הגניב ונוע

תקשורות קצרות, לשבח ביצועים נכונים, לשבח התנהלות חברתית נאותה ועוד הרבה  ירתהזדמנות ליצ במרחב הינה

 .תים מתפספסיםלעירגעי נחת חברתיים ולימודיים ש

 עסוקים  ילדים, הוא התוכנית הטובה ביותר להתמודדות עם קשיי התנהגות. ככל שמראש מעולה יוםכי תכנון  רוזכ

 .התנהגותמשמעת ומתאימות ליכולותיהם, כך יורדת התדירות והסבירות של בעיות ה תיותוחבר ימודיותלבפעילויות 

 מעברים ברורים ומהירים תקיימו, כיצד זמן פעילות קבוצתית/מליאהב "המתנות"את זמן ה וכיצד תקצר תכננו. 

  לעשות.  הםמה עלילהם  הזכירום, מן העבר כי הם מאתגרים עבור יםיודע םלקראת מצבים שאתהכינו את הילדים

 .מתכנסים למפגש עוד כמה דקות, עכשיו מסיימים את המשחק ומתחילים לאסוף"אני מזכירה כי אנו " :לדוגמה

 

האירו את התנהגותם המתאימה, הנאותה, החיובית ו וחפש .ילדים: חשוב "לחגוג" את הצלחות ה בכל רמות המניעה

 )ההתנהגויות הירוקות ברמזור( . להתנהגויות החיוביות כםותשומת ליב כםאת מרבית התייחסות ועיאותה בזרקור. השק

 

 עבודת צוות:

 וואל תהסס כםורגשותי כםלשתף בחוויותי ודאג .יחד-בצוותתמיד לעבוד  ודאג. לבד דואל תעבבכל רמות המניעה, 

 .לבקש עזרה

ואנשי  פסיכולוגים, עם יועצים גננותשיתוף הפעולה של ה. יםמוכללא  יםחש ,אנשי חינוךכ ם,קשה להכיל תלמיד כשאת

 הנו קריטי להתערבויות השונות.מקצוע נוספים 

 

 עבודה עם הורים:

 בעיות התנהגות. להתמודדות עם עבודה עם הורים הנה קריטית 

ובושה  יש בעיות התנהגות. רגשות אשמה ילדםלהבין ולקבל שללא פשוט להורים  .ממקום לא שיפוטי והתנהל -

 הכחשה. הוביל לעשויים ל

מומלץ לעבוד עם הורים מתוך נקודת הנחה של שותפות, בתהליך מתמשך של למידה, הכנה לקראת הקשיים,  -

הצטברות המביאה גם ל ת סמוך לקושי ולא לאחר הצטברות של קשיים ערוץ תקשורת פתוח וקבוע ופתרון בעיו

 של תסכול. 

 עבודה עם הורים לילדים עם קשיי התנהגות הינה עבודה תהליכית ולא מפגש חד פעמי.  -

 צרו קשר רציף עם ההורים ותקשרו מתוך עמדה שרואה את הילד כשלם עם כוחותיו וקשייו.  -



אור בהתנהלותו של ילדם/תם, חוזקות וכישורים שאתם מזהים ולא  ודותהקפידו להביא לפתחם של ההורים נק -

  לשיפור.מוקדים קשיים ו רק 

 

 לגיטימציה לכל רגש + שליטה בהתנהגות

 .לחלוטיןטבעי וזה  בקרב הצוות החינוכימעוררת רגשות רבים ומגוונים  ילדהתמודדות עם בעיית התנהגות של 

ישלוט איש חינוך וכיוב'. עם זאת, הדרישה היא כי , עלבון אוש, בדידות, עצב יתסכול, יאכזבה, כעס,  - להרגיש הכלמותר 

 .לתרגל ויסות רגשי ושליטה עצמיתיש בתגובתו ההתנהגותית ולכן 

 .תכנון מוקדםבאמצעות  גןתקדימו לטפל בקושי ההתנהגותי באם  מיטבי אופןשליטה ברגש ובהתנהגות תוכלו להשיג ב

לטפל בו בצורה בפעם הבאה,  ,מקושי התנהגותי. לאחר שנכחתם בו, תכננו כיצד תוכלו אחת בלבדפעם היו מופתעים 

 שקולה, מידתית, וככל האפשר מניעתית. 

 

 :להתמודדות עם בעיית התנהגות מיומנויות נדרשות

, קוגניטיביותרגשיות, )עם בעיית התנהגות באופן מיטבי להתמודד למספר מיומנויות על מנת  תנדרש גננת

  .להכיר מה הן ואיך לפתח אותן ו. דאגהתנהגותיות, גופניות ובינאישיות(

שליטה עצמית  .אל מול בעיית התנהגות גננתמיומנות קריטית של  -יסות רגשי ודוגמא : יכולת לו  - מיומנויות רגשיות -

  .כםלשלוט בהתנהגות יםנדרש םאת ויחד עם זאתאומרת שמותר להרגיש מאד נסער 

למועד מאוחר  כםאת תגובת ומדי מכדי להגיב בצורה רציונלית, השה יםנסער יםכיצד להגיב, או מרגיש יםיודע כםאם אינ

 שיקול דעת.  מתוךלטפל בבעיה שנוצרה ו . ההשהיה מאפשרת לכם להירגע, או סוף יום(מפגשיותר )כגון סוף 

במקום סימן על המחשבה שאלה סימן יכולת לשים  - יטיביתהיכולת לגמישות קוגנ דוגמא:  - מיומנויות קוגניטיביות -

  . נקודות מבט שונותאת הסיטואציה מולבחון  על מנת להתבונן קריאה

לתגובה מספר דרכים יש כל סיטואציה ל ה.ת לפתור בעיות בצורה יעילה ובריאלמשל היכול - מיומנויות התנהגותית -

 .להתמודדות מיטבית עם האירועלחשוב מה האופציה הטובה   נועליוהתמודדות, 

 ילדלהגיב או לא להגיב לבעיית התנהגות ש כםאופן עלי מיומנויות ניהול התנהגות נוספות כוללות גם החלטות באיזה

  ועוד.  באיזו אינטונציה, להשתמש, מה לומר פיזית  הדגים, באופן שתגרום לבעיה זו להיפסק, באיזו מידת קרבה

ת ואלו דברים שניתן לעש .הרגעה עצמיתצורך למשל שימוש בנשימות או כיווץ והרפיית שרירים ל - מיומנויות גופניות -

  שאף אחד יבחין בכך.בלי מול הכיתה 

היכולת לבקש עזרה, היכולת  ,למשל היכולת לתקשורת ישירה, אסרטיבית ואמפתית - /חברתיותמיומנויות בינאישיות -

אמפתי ו לעבוד ממקום מכיל, חם גננתשל הנה היכולת ית קריטית הימיומנות בינאיש .'וכיוב כלל הגןלקחת אחריות מול 

"אני מבינה הצבת גבול  לביןתיקוף אמפתיה ו. דוגמא טובה לכך היא השילוב בין ואסרטיביות יות סמכות של ילובבש

אלטרנטיבה כדי . חשוב לתת "בגןאבל אני לא מוכנה לקבל אלימות פיזית כלפי ילד אחר  /כועסשאתה מאוכזב

 אבל לא להכות"(. גשת לפינת משפחהאו כועס )"אתה יכול ל בשהתלמיד ידע מה הוא כן יכול לעשות כשהוא מאוכז

בפיתוח  כםהרבה מהאנרגיות של ומקדדרך תקשורת ישירה ואמפתית.  ילדבטיפוח יחסים משמעותיים עם ה ועיהשק

שניות עד  30להתקיים לאורך היום, בנקודות מגע קצרות של . פיתוח אמפתיה וקשר צריך הילדיםקשרים חיוביים עם 



במשקפיים החדשים שהוא מרכיב, בתספורת  ניםלשלומו, מבחי ים, שואלכים, מחייילדמבט ל יםמישיר םדקה, בה את

 השנה.  כל בו, בכולם, בקצרה, לאורך היום, לאורך  ניםחדשה, מתעניי

  . ילדי גנוול וות לחשוביבחר במיומנויות ש כל איש חינוך, יחד עם זאת כל המיומנויות הנ"ל מאוד חשובות

 

  :מעבר לבעיית ההתנהגות ילדר את היהכל ונס

ישירות  ילדכדי להבין את הרקע לבעיית ההתנהגות ואיך ניתן לעזור לו. ניתן לשאול את ההילד להכיר את  ונס -

 "איך אפשר לעזור לך למנוע את ההתנהגות ומה יעזור לך תוך כדי ההתנהגות האלימה?" 

  שלושת הדברים.בין ואת הקשר  ילדהתפקוד הלימודי, הרגשי והבינאישי של האת  וריהכ -

  ?לו משפיעים על תפקודו הלימודיהלעולמות הואיך  הילדהעולם הרגשי והבינאישי של  תלהבין א ונס -

בעולם  ?הילדאיך התפקוד/קושי לימודי משפיע על עולמו הרגשי והבינאישי של  - גם את הקשר ההפוך וברר -

עולם ב להרגיע את עצמו? ?לבקש עזרהלהמליל רגשות? יודע להביע קושי?  הילדהרגשי למד האם 

האם עבר משברי חיים  ?? האם יש בני משפחה תומכיםבגןחברים  לילדהאם יש  והבינאישי/חברתי למד

 משמעותיים?

 

 בבעיית ההתנהגות שלו? הילדללמוד ולהבין מה מבטא  ונס

 האם בבעיית ההתנהגות הוא מבטא מה הוא מרגיש?  -

 משיג מעמד חברתי דרך בעיית ההתנהגות? הוא האם  -

 ?האם בעיית ההתנהגות היא דרך להשיג שליטה כשאין לו כזאת בתחומים אחרים -

ירועים/פריטים/זכויות/הקלות שהוא מעוניין א? האם היא מזמנת לו הילדללמוד מה משרתת ההתנהגות עבור  וסנ -

 בהן? האם היא מרחיקה ממנו דרישות או מטלות שהוא חווה כקשות, מתסכלות, מאיימות או משעממות? 

 

 בזמן ארוע של בעיית התנהגות בכיתה )שאינו מצב סיכון( 

אני לא מרשה אבל )אני מבין שאתה כועס( ובו זמנית לשים גבול באסרטיביות ) פיםומתק יםלהיות אמפתי ולמד -

 .לקלל אותי(

( ומה מצופה מן התלמיד ספרנוכיצד התקיימה הפרת ההתנהגות )לדוגמה, קללות לא מקובלות בבית  נוציי -

 (. תבקש בצורה מנומסת)לדוגמה, 

משפטים המסתיימים בנקודה,  ותרגל .תגובות אסרטיביות ורגלת - אסרטיביות היא טווח בין פסיביות ואגרסיביות -

או בסימן קריאה )לדוגמה, נא לאסוף את הזבל שפיזרת ולזרוק לפח( ולא משפטי תיקון התנהגות שנאמרים 

 בגמגום, נשמעים כסימן שאלה, או מותירים ברירה עבור התלמיד )לדוגמה, אתה מוכן לאסוף ולזרוק לפח?(

 ות בצורה אסרטיבית, פרטית, קצרה ומיידית.באירוע התנהג וטפל -

 . בתגובות לבעיות התנהגותככל האפשר  יםעקבי והי -

אני אגיב בהמשך " - מרולהשהות תגובה כדי לא להגיב באימפולסיביות. ניתן ל ומדי, דאג יםסערנ כםהנאם  -

להכות על "הכלל הוא . "אני אטפל בכך בסוף השיעור .כשארגע. אני מעדיף כרגע לא לענות כדי לא לאבד שליטה

 .תגיב ממקום רגוע ומווסת -"הברזל הקר



 

 דוגמאות לשימוש במיומנויות במהלך ארוע:

 כםאת עצמ ושאל"הוא עושה זאת נגדי! "למשל: במקום  .ודיבור עצמי כדי לשמור על ויסות בנשימות והשתמש -

 ם".  אפילו אם הגעת?קשורה אלית שאינה באמת יהאם הוא עושה זאת נגדי או שיכולה להיות סיבה איש"-

אני דיבור עצמי שאומר : "אני המבוגר האחראי ולכן  ו, תרגלכםלמסקנה שהתלמיד התכוון שההתנהגות תפגע ב

 ששולט בסיטואציה ולא שהסיטואציה שולטת בי". איש חינוךעל תפקידי כ אשמורכנס למאבק כוחות אלא אלא 

כלל המפתח   -דרכים  אפשרות להגיב במספר כםת התנהגות יש לבעייכל סיטואציה של בש רוזכ - פתרון בעיות -

 . יםנתקל ם, למגוון בעיות ההתנהגות שבהן אתבמרחב הגן כםאת טווח התגובות האפשרויות של נוהוא : תכנ

אך עלולות להיות לא הילד( הקצר )למשל, ציניות ועוקצנות כלפי  טווחלפעמים קיימות תגובות שעשויות להקל ב

 (.גןב ויעילות בטווח הארוך )למשל, פוגעות בסגנון התקשורת שתוביל

 

 רוע:ילאחר הא

לקחת אחריות  ,םגם את ,ודאגאם יש צורך,  ,לבקש התנצלות ואל תהסס שיחה וסגירת מעגל לאחר האירוע, קייםחשוב ל

את ההתנהגות האחרת, כשהיא  וחזקלהתנהג אחרת בפעם הבאה.  ילדמה וצפוו במקביל לכך, בקש ולהתנצל.

המודל  םכולה כדי להפוך את זה לתהליך למידה כשאת כיתת הגןלסיכום גם עם  רוחז מתרחשת בסיטואציה דומה. 

 קים חיוביים על התנהגות שהשתפרה.וזבחי ובמעקב והרב המשיכו  להתמודדות עם קושי

 

 

 

 : טיפולי-שאלות להתייעצות עם הצוות החינוכי

להפנות להערכה של הפרעת התנהגות או הפרעות רגשיות אחרות כמו האם יש צורך  -

 חרדה/דכאון/טראומה/הפרעת קשב?

האם יש צורך לקיים הערכת תפקוד כדי לאבחן מה משמר את ההתנהגות, מה מגביר את ההסתברות שתקרה  -

 ומה יכול לגרום למניעתה?

 ההסתברות שתקרה ומה יכול לגרום למניעתה? -

האם התוכנית הייחודית שנבנתה עבור הילד ברורה ומוכרת לכל המעגלים הבאים במגע עם עימו )הורים, בני  -

 משפחה משמעותיים, צוות חינוכי, (. האם כולנו מדברים עימו בשפה אחידה ועקבית ? 

 באיזו מידה הילד שותף לציפיות ממנו, לכלים המוצעים לו להתמודדות והתנהלות אחרת ?  -

 

 ע" :המסמך נכתב 

אורלי  ,רונית גושן, צביה שמעוני , אדחוח –יסמין אלמקייס , זדביל – , הילה סגל ברונשטיין –פרופ' ענת קלומק 

 קרשטיין ד"ר שירי אייבזו , ורד טבול, אורנה נעים, מיכל אנגלרט, 
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