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הסיפור החברתי הוא כלי קוגניטיבי 

ללימוד מיומנויות חברתיות  

הסיפורים החברתיים
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לילדים עם אוטיזם קשיים חברתיים 

:שמתבטאים ב

הימנעות חברתית  . 1
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הימנעות בשל 

היפרסנסטיביות  

או אובססיביות



אדישות חברתית  . 2
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מוזרות חברתית  . 3
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:הסיבות

".  חברתי"קושי קוגניטיבי בעיבוד ובתרגום הקלט ה

אמונות וכוונות של האחר, רגשות" לקרוא"קושי 

קושי שפתי

קושי סנסורי
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סיפורים חברתיים מפשטים 

את המצבים החברתיים  

הבנתם תהפוך אותם ליותר  

אטרקטיביים ומתגמלים



הסיפור החברתי

מספק מידע על מצבים חברתיים

המיינדמטפל בליקוי בתיאורית 

לימוד מיומנויות 

חברתיות

הפחתת התנהגויות  

לא מצופות



תהליך תוצר תוצאה



הגברת ההבנה החברתית תגרום לאדם

יותר במצבים חברתיים  נינוחלחוש •

בכיתה ובקהילה  פעיל להיות •

עם בני הגילחברויות לפתח •

....וגם



?למי מתאים הסיפור החברתי

אינטליגנציה•

שפה•

ערנות חברתית•



?מי כותב סיפורים חברתיים

,  סבים וסבתות, רופאים, קלינאי תקשורת, שכנים, מורים, הורים

.....  חברים, פסיכולוגים, אחים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים

!כל מי שעובד או חי עם הפרט
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מתי כותבים

כתגובה לזיהוי מצב בעייתי•



????על מה כותבים

מסוים  התנהגות מתאימה במצב •

(לידת אח, מעבר לבית ספר)הכנה למצבים חדשים •

מיומנות\למטרההצעדים הדרושים להגעה •

../../יובלים/אָנִי מָצבִּיע בָּשִיעוּר דניאל.doc
../../גני תקשורת 2013/מעברים/מצגת הכנה לרעים דייויד.pptx
../../יובלים/אח או אחות חדשים מצטרפים למשפחה.doc
../../יובלים/אני מדבר חזק.doc


הסיפור החברתי משפיע במספר רמות

רגשיתחברתיתהתנהגותית

הפחתת התנהגויות  

בלתי מסתגלות

הקניית מיומנויות  

,  חברתיות

תקשורתיות ושפתיות

עיבוד חוויות רגשיות

חיזוק הביטחון  

העצמי חיזוק ופיתוח  

מיומנויות

כלי מטרים לפני שינוי  

או פעולה חדשה
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!חשוב ! חשוב 

הסיפור הראשון וכמחצית מהסיפורים החברתיים הנכתבים  

עבור התלמיד צריכים לתאר הישגים שלו

הזדהות עם הכלי הטיפוליהגברת ההערכה העצמית
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עקרונות הסיפור החברתי

סוגי משפטים

שלבי כתיבה



ארבעה סוגי משפטים

מתארים•

משקפים•

מכוונים•

מאשרים•
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משפטים מתארים. 1

להיכלל בסיפורחייבים •

הנפוצים ביותר  •

WH: נותנים מידע לגבי המצב החברתי•

אובייקטיביות-כוללים עובדות והנחות •
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:דוגמאות

סבתא קוראת לי סיפורים, לפעמים•

ילדים רבים משחקים במגרש הכדורסל במהלך ההפסקות•

בדרך כלל אמא מלבישה אותי בבוקר•

המורה חגית תלד בחודש ספטמבר•

אני אוכל לחם עם שוקולד בארוחת בוקר, בדרך כלל בשבתות•



משפטים משקפים. 2

של האנשים הלוקחים חלק  תיאור רגשי וקוגניטיבי מעניקים •

.בסיטואציה החברתית

,  ידיעותיו, מחשבותיו: מאפשרים לתלמיד להבין את נפש האחר•

....  הגורמים המניעים אותו , דעותיו, אמונותיו
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.לשחק בדומינואוהבתדניאל •

.להאזין לאייל גולןשלא אוהבים יש אנשים •

.שאני יושב בשקט על הכיסאשמחהמאודירדנה •

.שאני תלמיד מאוד מנומסחושבתהמורה •

.לקבל את המתנה שליישמחיאיר •

לסיים את המטלה לפני  כדילעבוד קשה מחליטיםחלק מהילדים •

הצלצול להפסקה

.שיש חייזריםמאמיניםחלק מהאנשים •

.הגיע זמן למפגש, שכשיפה מצלצלת בפעמוןיודעיםהתלמידים •

.מתי הזמן ללכת לישוןודעיםאימא ואבא י•



משפטים מכוונים. 3

מציעים תגובה או מספר אפשרויות תגובה למצב  •

כתובים על דרך החיוב•

משאירים פתח לגמישות•
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.עם ידיים על השולחןלשבתאני אשתדל •

.לדינה ולספר לה מה קרהללכתאפשר •

.מיעל מחקלבקשאני יכול •

.ליד השולחןלהתנהג יפה אני משתדל •

.בשקט ולחכות לתורילעמודאני אנסה •

.10עיניים ולספור עד לעצוםאני יכול •

.על הפה כשאני משתעללשים יד אני אנסה •

עמוקות או לקפוץ על  לקחת שלוש נשימות כשאני כועס אני יכול •
הטרמפולינה



משפטים מאשרים. 4

.  מכוון או משקף, באים אחרי משפט מתאר•

.מבטאים הסכמה תרבותית על ערך או רעיון•

.את הפרטהרגיעאו ל\עניין מסוים ולחזקמטרתם •
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זה  . רב האנשים אוכלים ארוחת ערב לפני שהם אוכלים קינוח•

.רעיון טוב מאוד

זה מאוד  . אני אשתדל להדק את חגורת הבטיחות באוטו•

.חשוב

זה בסדר  . השירותים משמיעים רעש כשמורידים את המים•

.גמור

.  יש ילדים שמעדיפים לאכול כריך עם שוקולד רק פעם בשבוע•

.זה מאוד טוב לבריאות
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יחס המשפטים  
the basic social ratio

משקפים  , משפטים מתארים2-5יש לכתוב , מכווןעל כל משפט•
.או  מאשרים

.יכתבו בסיפורלא בהכרח משפטי הכוונה •

תגדל היכולת של , ככל שמספר המשפטים המתארים רב יותר•
.  הפרט למצוא דרכי תגובה משלו

אפשר להשמיט את משפטי  , ככל שהתלמיד מיומן יותר בכלי•
.  ההכוונה



 CLOSEמשפטים חלקיים

. כל אחד מסוגי המשפטים יכולים להיכתב כמשפט חסר•

.  את התגובה המצופהלנחשכדאי לעודד את הפרט •

.להראות הבנההשלמת המשפט מחייבת לשלוף מידע חשוב וכך •

משפטים המתארים מצבים בבית הספר בהם  ' לאחר מס, למשל•
:ניתן להוסיף משפט משקף, צריכים הילדים להסתדר בשורה

".  __ אני עומד בשורה בשקט והמורה שלי מרגישה"



2000-משפטי שליטה 

בזיכרון מידע ואסטרטגיות תגובהלשמרנועדו •

אנלוגיה מתחום הקרוב לפרט\כוללים דימוי •

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4EbSujKycNZxmM&tbnid=hyrUfiFw4Q2SKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dailygalaxy.com%2Fmy_weblog%2F2011%2F03%2Fspeak-memory-new-discovery-zeros-in-on-our-ability-to-remember.html&ei=6jNyUZKyKIjtOoubgLAD&psig=AFQjCNFra5YhuY3r3L8cbo4iY8UAxmR0Ww&ust=1366525282815441


נוסעת מהר ואני על ידיים נקיות שומרהרכבת•

עף בשדות והידיים שלי רחוצותהפרפר•

משתנהלפרפרכמו שהגולם , לשנות דעה זה מעולה•

.שזקוקה לדלקשאיתהגוף שלי זקוק למזון ממש כמו מ•



2000-משפטי שיתוף 

אחרים יעשו על מנת לתמוך בפרט בזמן הלמידה  מהמציינים •

:יעשו זאתאיךאו 

".  אימא ואבא יעזרו לי ללמוד איך משתמשים בשירותים"•

"  _____האנשים שיכולים לעזור לי לנעול את המגפיים הם"•

"._____כשאני מרגיש מפוחד אחרים יכולים לעזור לי על ידי "•



יחס המשפטים השלם
the complete social story ratio

משפטים  2-5יהיו , מכוון או שליטהעל כל משפט •

.משקפים ומשפטי שיתוף, מאשרים, מתארים



שלבי כתיבת הסיפור
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קביעת מטרה. 1

.מחליטים באיזו בעיה רוצים לטפל•

חשוב לצפות בתלמיד במצב הבעייתי על מנת לקבל מידע לגבי  •

.  להתנהגות הנוכחיתסיבהה
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איסוף מידע. 2

,  מי מעורב, מתי, איפה: המידע צריך לענות על שאלות בסיסיות•
.מה קורה ולמה , מה רצף האירועים

.  גורמי מוטיבציה, מידע על יכולות•

.מידע על טווח הריכוז של התלמיד ורמת הקריאה•
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מבנה הטקסט. 3

.  עתיד\נכתב בגוף ראשון ובזמן הווה

.סוגי משפטים ביחס מוסכם6כולל 

.התנהגות שלילית תיכתב בזהירות ובגוף שלישי 

..משאיר פתח לגמישות

.אוצר מילים ותחביר מתאימים, שפה קונקרטית

.  גודל אות וכמות טקסט מתאימים לרמת הקריאה

.הכנסת הנאה והנעה על ידי שימוש בתחומי עניין

.  תמיכה חזותית

.הכותרת משקפת את הסיטואציה לא ההתנהגות



הטמעת הסיפור. 4

:היכרות ראשונה•

.  קריאה בתנאים רגועים ונוחים•

.  שימוש במשפט פתיחה רגוע וענייני•

.  המטפל והילד ממוקדים שניהם בסיפור•

.  המטפל מקריא את הסיפור בנימה ידידותית ועדינה•

.מצב המטרהלפניאו \הקראה פעם ביום ו•
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:הכללה

.גם אחרים ייקראו את הסיפור עם התלמיד

.עודדו את התלמיד להקריא את הסיפור בפני הכיתה

:  השפעה

צריך לשכתב את , שבועיים אין שינוי-אם אחרי שבוע
.  הסיפור

?  אולי יש משפטים מעורפלים או מבלבלים

?(  רקע תחושתי)אולי יש להעריך מחדש את הסיבה להתנהגות 



טכניקת עמעום

בהדרגה יש לשחרר את התלמיד מתלות בקריאת  •

:הסיפור

לשכתב את הסיפור. א

לצמצם את מספר ההקראות  . ב





סגנונות של סיפור חברתי

סיפור בציורים  •

סיפור בסמלים  •

סיפור מוקלט•

סיפור בוידאו•

סיפור מומחז•
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סגנונות של סיפור חברתי

סיפור מולחן  •

סיפור במחשב   •

אנימציה•



יתרונות הסיפור החברתי

מדיה חזותית•

מידע קבוע ועקבי•

תלמיד מינימאלית  -אינטראקציה מורה •

קל ליצר, זול•

השפעה מהירה•



קשיים וקושיות

?עד כמה המיומנויות הנלמדות נשמרות לזמן ארוך•

?מתבצעת הכללה( אם בכלל)עד כמה •

?האם יש משמעות לכמות וזמן ההקראה•

?האם יש חשיבות לקריאה עצמאית•

?האם יש חשיבות לשמירה על הקריטריונים•
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נמצאה השפעה בינונית של סיפורים חברתיים•

היצמדות לקריטריונים אינה ערובה ליעילות•

שימוש בתמונות מוכרות•

שימוש במחשב יעיל •

בסיפור\התמקדות בהתנהגות •

חשיבות בדיקת הבנה•



בדיקת איכות הסיפור החברתי

_________________________________כותרת הסיפור •

_________________________________מחבר •

_________________________________נכתב עבור •

כן            לא

______    ______?עתיד\האם הסיפור נכתב בהווה . 1

?      ______    ______האם הסיפור עונה על השאלות המתאימות. 2

______    ______I ?Aהאם הסיפור נכתב בגוף . 3

______    ______B? האם הסיפור כתוב על דרך החיוב. 4

______    ______?    האם יחס המשפטים נשמר. 5

? ______    ______(חד משמעי)האם הסיפור ניתן לפירוש ליטראלי . 6

______    ______האם הטקסט מתאים לרמת הריכוז והקריאה       . 7

?של התלמיד

______    ______האם יש רמז ויזואלי  . 8

?  (איורים ותמונות המתאימים לרמת התלמיד)

? ______  ______           האם הסיפור מתחשב בתחומי העניין של התלמיד. 9

?    _______ _______האם הסיפור משרה אוירה מרגיעה וסבלנית. 10
Aניתן לכתוב את הסיפור בגוף , עבור תלמידים מבוגריםIII  כמו כתבה בעיתון

Bעליהם להיות כתובים בגוף , אם קיימים משפטים על דרך השלילהIII


