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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 CBT - התנהגותיתה-תוהתערבות בגישה הקוגניטיביניתוח התנהגות  :תמיכותפירוט 

 מקצועי בהרכב הסל האישי של התלמיד )פילוח תמיכות( -צורך הדיון בצוות הרבמידע ל

או /ו מנתחי התנהגות על ידית וניתנ עם קשיי התנהגות לתלמידים עם מוגבלויות שונות המתמודדים ותתמיכ
ות אלה נכללות במערך תמיכ .CBT - התנהגותיה-הקוגניטיבי הטיפול מתחום כיםמוסמ הוראה יעובדעל ידי 

הרב מקצועי, הכולל את -הצוותשל בדיון  והן נקבעות ,יכול לקבל בהתאם לצרכיותלמיד התמיכות שה
 התלמיד ואת הוריו )פילוח תמיכות(. 

-כדי לסייע לצוות הרב בתחומים שפורטו לעיל ניתנות לתלמידהות תמיכאת ההיא לתאר  מטרת מסמך זה
קשיים השלהלן כוללות פירוט של הטבלאות צרכיו. מקצועי בבחירת מענים המותאמים למאפייני התלמיד ול

  .התמיכותמ תהמקבלים מענה על ידי כל אח עיקרייםה

בהחלטה על סוג התמיכה יש לקחת בחשבון שכדי להחליט על מענה זה או אחר די בכך שרק חלק מהקשיים 
תחליף להערכה המתוארים להלן יבואו לידי ביטוי אצל התלמיד. חשוב להדגיש כי הפירוט שלהלן אינו 

 .התערבותהמקצועית שיש לקיים בתחילת ה

 

 התערבות בגישה של ניתוח התנהגות באמצעות התמיכ

 דוגמאות לקשיים יתחינוכההתערבות ה מיתחו

בנייה והפעלה של תוכניות 
התערבות לקידום מיטבי של 
מיומנויות אישיות וחברתיות 

המקדמות את היחיד 
ומאפשרות לו התנהלות 

 ;בה החינוכיתתקינה בסבי
פרופיל ה של ניתוחהערכה ו

 ;תפקודי של התלמידה
הנחיית הצוות החינוכי 

את והטיפולי המלווה 
 מניעה שלהפחתה ו ;התלמיד

ביסוס אקלים ; קשיי התנהגות
 בי בסביבת התלמידמיט

 

 

לשינוימצבים שכיחים להופעת התנהגויות מאתגרות   

 יפרונטלמפגש/שיעור  בעת זמן לאורך בישיבה קושי -

 קושי בהתמודדות עם משימה בזמן עבודה עצמאית -

 פעילות מהנה  ה שלקושי בהפסק -

 האבזרים הנדרשיםשל והלמידה סביבת של קושי בארגון  -

 קושי במצבים מתסכלים ובמצבים הדורשים איפוק -

כיחות גבוההבשהתנהגויות מאתגרות המופיעות   

מלל ב, בהתפרצויות זעםהמתבטאת משתנה בעוצמות קיצוניות התנהגות  -

 בריחה מכיתת הלימודוב  בסרבנותלמבוגרים,  בהתחצפותשאינו מותאם, 

  או באחרים בעצמו של התלמיד גופנית ו/או מילולית העיפג -

בתדירות גבוהה במהלך  הכיתהה מאיאו יצ ה לכיתהסימכנ ותמנעהי -

 השיעור

-פעילויות ביתבבלמידה ואו הימנעות מהשתתפות  פותב להשתתוריס -

 ות פסיבית(סרבנ) תקופות ארוכות בשנת הלימודיםספריות במהלך 

צוות הוראות  לש תקיצוניהפרה ו פרסת הי ביכללהתנהגות בניגוד ל -

 החינוכי

 באופן סדיר  ממנה ותמנעהי ואלהגעה לבית הספר ב ורסי -
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 דוגמאות לקשיים יתחינוכההתערבות ה מיתחו

קידום מיומנויות חברתיות 
וערכים והפנמת נורמות 

 ית הצוותהנחיבאמצעות )
 אישית(כיתתית ו התערבותו

בים שכיחים להופעת התנהגויות מאתגרות לשינוימצ  

כגון הפסד וניצחון, המתנה בתור, צורך  ,מצבים חברתיים מתסכלים -

 בשיתוף פעולה עם חברים 

כיחות גבוההבשהתנהגויות מאתגרות המופיעות   

ש במלל ומי, שעוצמההמבחינת  הקשרל מתמותא-או בלתי תקיצוני הבוגת -

ה של אלימות פעלהאו ו/ רועהאי מקוםתרחקות מ, ההולםשאינו 

 פיזיתמילולית/

 ושימורבו בקשר התמדהקשרים חברתיים, ב של וםזייובביצירה  קושי -

 קההפסהשיעור וה ןבזמוהתבודדות חברתיים  ממצבים הימנעות -

 האחר של רגשותמו צרכיםמ, רצונותהתעלמות מ -

 מותאמת לפעילות-והתנהגות בלתי בפעילויות חברתיותקושי בהשתלבות  -

במהלך סיטואציות  אלימות תמשחק והפעלעל מהלך  ות כוחניתטהשתל -

 חברתיות רבות

 במהלך משחק  םעם חבריעימותים מרובים  -

 פעילויות מובנות או בזמן משחק חופשי במהלך באחרים מרובה התגרות  -

פיתוח מיומנויות עצמאות, 
ניהול עצמי והתארגנות 

)הנחיה לסביבה, התערבות 
 אישית(

ופעת התנהגויות מאתגרות לשינוישכיחים לה מצבים  

 הפסקות במהלך היום בין השיעורים לקושי במעבר בין השיעורים השונים ו -

   ובביצוען קושי במעקב אחר ההוראות הניתנות בכיתה -

   קושי בפתרון בעיות -

כיחות גבוההבשמאתגרות המופיעות  התנהגויות  

 איחורים, פאסיביות, סרבנות לעבודה בכיתה -

ת שאינה מותאמת התנהגו, הקשרל מותאמת שאינה בעוצמה הבוגת -

 הבעיה לפתרון
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 CBT -התנהגותית ה-תהתערבות בגישה הקוגניטיבי באמצעות התמיכ

 דוגמאות לקשיים יתחינוכתחום ההתערבות ה

פיתוח תגובות התנהגותיות 
שגרה מותאמות למצבי 

והקניית  מצבי מצוקהלו
 שליטה עצמית של מיומנות

 לסובבים ברור גירוי ללא לעיתים, שקט-לאי מרגיעה משתנהה תהתנהגו -

כגון התפרצויות זעם,  ,למצב תאמותמובעוצמות רגשיות שאינן  הבוגתו/או 

, קושי בהשלמת פעולות עד תומןז, וכירב קושיבהקיץ,  ימהחלהתכנסות, 

מלמידה ו/או  תהימנעו, למצב םמותא-באופן בלתי ת דאגהבעה

 ותטקסי ושימוש בהתנהגויות יחה, בכי, ברמהשתתפות חברתית

  או באחרים בעצמו של התלמיד גופנית ו/או מילולית העיפג -

 דחיית סיפוקים באיפוק וקושי ב -

או עימות  לבין מטרות אישיות לטווח ארוך מידיים בלבול בין דחפים -

  ביניהם

 בהתנהלות עצמאית בהתאם לגיל ישוקהפגנת התנהגות תלותית ו -

רגשי  תויסופיתוח מיומנות לו
 ולהפחתת עוררות גופנית

מבחינת עוצמה או  לנסיבות מותאם-רגשות באופן קיצוני או בלתי תבעה -

 או קונפליקט חברתי , פחד, במצבים כגון קושי לימודי, הפסדתוכן

 שינויים פתאומיים במצב הרוח -

 או סקרנותעניין  ,שמחה בהבעתט ועימ ;רגשותמצומצם של הבעת טווח  -

 זים רגשיים אצל האחררמ קושי בזיהוי -

 לתפקוד החזרליליים ובהרגשות הש קושי בייצוב -

פיתוח מיומנויות חברתיות 
לניהול יחסים בין אישיים 

 מיטביים

 ליזום, ליצור ולשמר קשרים חברתיים ישוק -

 חברתיים ממצבים הימנעות או חברתיים מצבים נה שלנכו לא נותפרש -

 כמאיימים הנתפסים

 ותהתייחסב ישוק ,השיח מיומנויותדלות ב, הגיל בני עם לא יעילה תקשורת -

 האחר של ולרגשות לצרכים, לרצונות

 בפעילויות חברתיות ותהשתלבב ישוק -

 יה לאחרתהדדיות ואמפ קושי בגילוי -

חשיבה ל םפיתוח דפוסי
עם  התמודדותול תמקדמ

כגון , מחשבות טורדניות
ות בחשיבה ופרשנגמישות 

 ;יומיים-חליפית למצבים יום
של מיומנויות לקבלת הקניה 

 פתרון בעיותלו החלטות

 מיים יו-של מצבים יום תמוטעי נותפרש -

 ערך העצמיה כתה להנמיינט -

 ניבוי שלילי של העתיד, ניבוי קטסטרופות -

טורדניות הגוזלות זמן  מחשבותהבעת דפוסי חשיבה נוקשים ושימוש ב -

 תפקודומפריעות ל

 רגשית בעוצמה הבוגתו בחומרה בעיהה תסיתפ ,בעיה בהגדרת ישוק -

, הבעיה לפתרון הצעות מגוון באיתור ישוק, לנסיבות מותאמת שאינה

 יעיל אינוש פתרוןבחירה ב לעיתים

 של ההתנהגות השלכותה יזויחב ישוק -
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 דוגמאות לקשיים יתחינוכתחום ההתערבות ה

עצמי הערך החיזוק תחושת 
 ,מסוגלות עצמיתוח פיטו

 אופטימיות ותקווה

 בחוזקות אישיותוביכולות חוסר אמון  -

 יםבבוחוסר אמון בס תבעה -

כל תחומי  לעביטויי המוגבלות  תכללה ,שלילית עצמית ץ סטיגמהומיא -

  החיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


