
לאומיתשידוריםמערכת



גופניחינוך
ל"יח 5לבגרותמוגברמקצוע

באישיותגישות-אישיות-אחלק

אורמיכל :המורהשם



נעסוקבמה /היוםנלמדמה

פרוידשלוהמבניהטופוגרפיהמודל-
אדלרשלהאינדווידואליתהגישה-
אריקסוןשלההתפתחותיתהגישה-
רס'רוגקארלשלההומנסטיתהגישה-



פרוידשלהמבניהמודל

פ פרויד"המודל המבני של האישיות ע: סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=qHQLLmQVH_8&t=66s


פרוידשלהמבניהמודל

הסתמי, וכלשהדחףישולאדםבמידה-(ידא )סתמי
נעימותאי/כאבלמנועכדימידילסיפוקלהגיעמנסה
ביןפשרהבדרךהאדםשלצרכיואתמספק-( אגו)האני

.המציאותלביןהדחפים
המציאותאת "בודק"האניכלשהודחףישלאדםאם)

שאנימהביןמתווך,הצורךאתלספקאפשראםורואה
(שמותרמהלביןרוצה
ייצגמ. 5גילבסביבותתפתחמ( אגוסופר)העליוןהאני

.המצויאתולאהרצויאתוהמצפוןהמוסראת



 ?אותהמניעמה ?תעשההאישהמה

סרטון המחשת האיד

https://www.youtube.com/watch?v=F8hbibpQkro


הטופוגרפיהמודל

פ פרויד"המודל הטופוגרפי של האישיות ע: סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=-i7DvpnOHlM&t=31s


הטופוגרפיהמודל

-מודע ידינובהישגהנמצאיםוזיכרונותמחשבות ,רגשות

לעלותיכוליםאךנתוןברגעמודעיםשאינםדברים-למודעסמוך

–הלשוןקצהעלשעומדותיליםמ)קושיללאלמודעות

('?אבכיתהשלכםלמורהקוראיםאיך)מקוםשלשםלמשלכמו

,דחפים,הרגשות,זיכרונות,בהכרהשאינומהכל-מודעלא

מודחקיםשהיואומודעיםהיולאשמעולםורצונותדמיונות

 .מהתודעהוהורחקו

פהפליטת,חלומותניתוח,בהיפנוזהיוצאיםאלהכל

.מסוימותוהתנהגויות



אלפרד
אדלר

הגישה
האינדווידואלית



קואצאורמיכל ' ונפשגוףרית

:ש"ימהואאדםכל
משאביםובעלייחודי ,יצירתי



אללשאוףצריךהואש"וכימ
אנילאןעצמואתלשאול ,העתיד

להצלחהלשלמותלהגיעאיך ?הולך
?ועליונות

ללא ,מירביעצמישיפורתוךזהוכל
.באחרשליטה



:נחיתותרגש
,מאחריםפחותמרגיש
מהילדותזהשלהמקור

חסרמרגישתינוקששם
.אונים
אתמניעהזההרגש
ומעוררלהתמודדהאדם

להשתחררצורךבו
שליטהולהשיגמהתלות

.חייועל

לאאני

שווה



לעליונותנחיתותרגשימאבק

החייםכלנמשךהנחיתותרגששלהמאבק
יכוליםהכלהמבוגריםלעומתנחותירגישתמיד. 1
(מהילדותתחושה)

זה צורך  . תמיד לשאוף לעליונות והצלחה. 2
בעצמאות שבא לפצות על תחושת הנחיתות שאני  

.לא שווה כמו כולם



תרגיל

 ,יודעיםפחותבהשהייתםבסיטואציהתזכרו
 .יכוליםפחות ,מביניםפחות

 ?לךעשהזהמה ?איפה ?קרהזהמתי
 ?הרגשתמה ?חשבתמה

 ?פעלתכיצד
....לשתףיאללה



לאישיותהוהקשרבמשפחההלידהסדר

פ אדלר"הקשר בין סדר הלידה והאישיות ע: סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=kcXTGFrKx5A&t=5s


לאישיותהוהקשרבמשפחההלידהסדר

הלידהסדרהואהחייםסגנוןאתומעצבהאישיותאתהקובענוסףדבר

.במשפחההילדשלומקומו

לבדשורד,ולעצמאותלבידודהרגיליחידילדשלמיתרונותנהנה-הבכור

.באחריםתלותללא

לחוץסנדביץ.גבוההישגדחףובעלתחרותי,מרץשופע-האמצעי

.המיומניםלאחיולהשתוותמנסהכילייאושנדחף-הצעיר

מפונקלדי, לבתשומתומקדישיםעליומגניםההורים-יחידילד



יודעתלאאני .נחיתותתסביךלייש
בהוריילגמריתלויה .כלוםלעשות

אעשהאנישליילדהתדאגיאל
!עליךמחליטהאני .הכלבשבילך



.יכולניא.עלישתחליטורוצהלאאני
יכולואניחברותייצורואנילעצמימודעאני

.דברכלעםלהתמודד
.  לנצחביישארהתסביךאתמודדלאאם

.עלימחליטיםא לאתם



?שייכותתחושתלהרגישאיך
ייחודיאני,שווהאני-ערךתחושת
ולעזורלתרוםכוחבייש-מועילותתחושת
.םכול ביןנבלעלאאני-אישיתהתייחסותתחושת

 .קייםאני,שקוףלאאני



חזרהשאלות

?הזמןכלעייףיהיהדבריםשמדחיקאדםפרוידפ"עמדוע.1
?אדלרשלמגישתופרוידשלגישתושונהבמה.2
?אדלרפ"עבמשפחההבכורהילדאתמאפייןמה. 3



חינוך גופני  
'יח5מקצוע מוגבר לבגרות 

גישות נוספות באישיות

מיכל אור: שם המורה 



אריקסון

הגישה  

-ההתפתחותית

חברתית-פסיכו
כל החיים אנחנו 

משתנים





שלבי ההתפתחות של אריקסון: סרטון

פ אריקסון "שלבי ההתפתחות ע: סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ&t=23s




,האדם הוא יצור טוב מטבעו

שולט בגורלו 

מכוון ומקדם את חייו 

לקראת הגשמה עצמית

אני הכי אנושית 



כ זקוק  "אני בסה
כדי שאוכל  , לאהבה

להרגיש הערכה  
בגלל  . עצמית גבוהה
זה אני מרביץ

ההורים צריכים  
אני מבינה  : לומר

את הכעס שלך  
כלפי אחותך אבל  

התנהגות כזאת  
!לא באה בחשבון



רית גוף ונפש'מיכל אור קואצ

לכן שני בני האדם עשויים לחוות את אותו  ,כל אדם תופס את העולם באופן ייחודי 
עשויים להגיב באופן שונה לחלוטין ועשויים לפרשו  , האירוע באופן שונה זה מזה 

באופן שונה

אוף אם רק היה  

לי אופנוע כבד 

יכולה  היתי

. לנסוע מהר 

המעבר הזה לא  

.. נוח 

האם אפשר לראות את 

הסיטואציה הזאת באור  

?חיובי, אחר



: עצמיות 

אני יכול  , כאשר אני מקבל את עצמי כפי שאני

!!!! להשתנות 

עולם הניסיונות  = המציאות 

אם אוהבים אותי על תנאי אני עלול לפתח יחס  

חיובי כלפי עצמי רק אם אני צייתן  

תקשיבו לי ותבינו  , פשוט תאהבו אותי

אותי ואז אני אגשים את עצמי  



שלושה אפיונים של יחסים בין  
אישיים בין מדריכים למודרכים  

–מודעות 1.
שהמאמן יהיה  

מודע  
להתנהגותו  

לקבל  –קבלה 2.
את המודרכים  

כפי שהם  
להבין  –הבנה 3.

את עולמם  
הפנימי של  
היום אין לי כוח המודרכים  

נו מה יש לך  
תני  ? היום

בראש



שאלות חזרה

?  מהי השיטה של אריקסון בנוגע להתפתחות האדם. 1
?  רס'רוגפ "איך מגיעים להגשמה עצמית ע. 2



תודה שצפיתם בשיעור


