
מיפוי התנהגות חברתית



חברתית  מהי התנהגות 

?

היכולת להסתגל לאנשים  

שסביבי

דפוק





מה מצופה ומה לא מצופה  •

. לעשות מבחינה חברתית

איך ההתנהגות שלי  •

\תשפיע על רגשות

מחשבות האחר ומכאן על 

.  התנהגותו כלפינו

איך התנהגות האנשים  •

משפיעה על מה  כלפי 

.מרגישיםשאני 

:מלמד" מיפוי התנהגות חברתית"הכלי 



הילד לומד להבין כיצד התנהגותו  

! תחזור ותפגע בו

ההתנהגות  

שלי

של  המיינד

האחר

ההתנהגותו

כלפי

הרגשות שלי



דברים שאנשים אומרים או  

עושים הגורמים לאחרים  

להרגיש שמח וטוב ולחשוב  

מחשבות טובות

דברים שאנשים אומרים או  

עושים הגורמים לאחרים  

ולחשוב  , להרגיש לא נעים

מחשבות לא נוחות

הוא  

סבבה

הוא לא  

חבר 

טוב

אי  

אפשר  

לבטוח  

בו

מגניב

!



עליו לקחת  , התלמיד לומד שכדי להיות אדם חברתי•

.  חושבים ומרגישיםבחשבון מה אחרים 

אלא  " מה שמותר"או  " מה שנכון"לא צריך רק לעשות •

.  באנשים שסביביבהתחשבמה שנכון או מותר 



לכולםהכלי מתאים •

באופן פרטי או בקבוצה•

בבית ובבית הספר•

:של מיפוי ההתנהגות " שפה"כדאי להשתמש ב•

אני לא  

מוזר



?  מה עושים

סט התנהגות. 1

התנהגות למידה•

התנהגות של חברות•

התנהגות בקהילה•

התנהגות של אכילה•

התנהגות בעבודה•

התנהגות בטקס•

התנהגות בספריה  •



?מה עושים

רשימת התנהגויות. 2

:רשימה

מקובלות  , חיוביות, רצויות:התנהגויות מצופות•

גורמות לי להיתפס על ידי  -התנהגויות לא מצופות •
.לתסכול לאחרעלולות לגרום , "מוזר"אחרים כ



?מה עושים

נקודת מבט של האחר. 3

חושבים כשהם רואים \ממפים כיצד אחרים מרגישים

של הילד  המצופהאת ההתנהגות 

חושבים כשהם רואים  \לעומת כיצד הם מרגישים

לא מצופהאת ההתנהגות 



?מה עושים

תוצאות\השלכות . 4

אנשים מרגישים טוב  , הילד עושה מה שמצופה ממנואם •

:  ידידותיתתגובהוהילד יקבל

האחרים יגיבו  , הילד יבצע התנהגות בלתי מצופהאם •
.  התוצאות לא כל כך טובות, כלומר, בצורה פחות טובה

תכין  

ב "ש

תקבל  

קרמבו



?מה עושים

אייך אני מרגיש  . 5



אנשים מרגישים  ההתנהגות
וחושבים

איך אני מרגישהאחריםהתנהגות

להוריד ולתלות את  
.  המעיל

.לתלות את התיק
. לשבת בכיסא

.  להוריד את הכובע
לשבת בראש  

.  מורם
.  להשתתף בשיעור

להיות באזור  
.  הירוק

להתנהג בצורה  
.  בוגרת

. המורה שמחה
.  המורה גאה בי

התלמידים ירגישו  
מאושרים שאני 

.  עושה את הדברים
.  התלמידים רגועים

.המורה מחייכת
המורה נותנת לי  

.  כוכב
התלמידים  

.  מחייכים
התלמידים  

מוחאים כפיים  
כשאני מקבל כוכב  

.  היום

שמח
מאושר 

רגוע
הרגשה טובה

מעולה

בזמן שיעור

: ממני מצופותהתנהגויות 



אנשים מרגישים  ההתנהגות
וחושבים

איך אני מרגישהאחריםהתנהגות

.נשארתי עם המעיל
בפינה של  ישבתי

.הספרים
נשארתי עם הכובע על 

.  הראש
.  לא תליתי את התיק

הנחתי את הראש על 
. השולחן

.  לא השתתפתי בשיעור
הרשתי לעצמי להישאר  

.  באזור האדום

,  המורה מאוכזבת
.  כועסת

.  המורה עצובה
המורה חושבת שאני  

.  יכול להתאמץ יותר
,  התלמידים עצובים

.מאוכזבים, כועסים
התלמידים רוצים שאני  

.  אשתתף כמו כולם

המורה לא תיתן לי 
.  כוכב

.  המורה לא מחייכת
התלמידים לא מדברים  

.איתי
התלמידים לא מוחאים  
לי כפיים כי לא השגתי  

.  כוכב

כועס
מעוצבן

חוטף עצבים
עצוב

מאוכזב מעצמי

בזמן שיעור

: ממני לא מצופות התנהגויות 



להיות בבית עם אימא בחופשת הקיץ
הרגש שליהתנהגות האחררגש ומחשבה של האחרהתנהגות מצופה

: להיות נחמד

להשתמש במילים  

להראות עניין  , נעימות

להשתמש  , באימא

במילות נימוס  

,  "בבקשה"ו" תודה"

לתת לה מחמאה

לחייך אליה

להסתכל עליה כשהיא 

מדברת

למלא אחר בקשותיה

לנסות לנחש מה היא  

מצפה שאעשה  

ולעשות זאת לפני 

שהיא מבקשת

טוב

שמח

גאה

מאושר

התבגר

אימא תיתן לי  

מחמאות

אימא תעשה בשבילי  

משהו נחמד

אימא תדבר איתי  

תחייך  , בטון נעים

בחזרה

!טוב



להיות בבית עם אימא בחופשת הקיץ
הרגש שליהתנהגות האחררגש האחר ומחשבה של האחרהתנהגות לא מצופה

: להיות לא נחמד

להשתמש במילים לא  

לא להראות  ,  נעימות

לא,באימאעניין 

להשתמש במילות  

"  תודה"נימוס 

להעליב, "בבקשה"ו

לא לחייך

לא להסתכל עליה  

כשהיא מדברת

לא למלא אחר 

בקשותיה

לא לנסות לנחש מה  

היא מצפה שאעשה  

ולעשות זאת לפני 

שהיא מבקשת

רע

מתוסכלת

כועסת

דואגת שלא אצליח  

להסתדר עם אנשים אף  

פעם

אימא מנדנדת לי

צועקת

לא נותנת לי  

הפתעות

רע וכועס



נסיעה משפחתית במכונית: ההתנהגות
איך אנשים אחרים  התנהגות מצופה שלך

מרגישים

איך אתה מרגיש תוצאות\השלכות 

לגבי עצמך
לשאול את אימא  , לפני שיוצאים•

או אבא לכמה זמן נוסעים

לפני נסיעה ארוכה להביא דברים  •

שאוכל להתעסק איתם בדרך

ללכת לשירותים לפני שיוצאים•

לפעמים צריך לשבת במושב  •

שאתה לא אוהב

שמור את הידיים והרגליים שלך  •

לעצמך

צריך לדבר על נושאים שמעניינים  •

את כל המשפחה

חכה לתורך  , דבר ברוגע עם הנהג•

בשיחה

הצע לכבד את  , אם אתה אוכל•

האחרים

צריך להתפשר לגבי המוסיקה  •

ולהקפיד שהעוצמה תתאים לכולם

שמח

רגוע

נינוח

מוערך

הנסיעה תהיה 

מהנה לכולם

הנהג יוכל  

להתמקד בנסיעה

אחרים יחשבו  

דברים טובים עליך

הנהג ירגיש בטוח

שמח

רגוע

נעים לנסוע



נסיעה משפחתית במכונית: ההתנהגות

איך אנשים  התנהגות לא מצופה שלך

אחרים מרגישים

איך אתה  תוצאות\השלכות 

מרגיש לגבי 

עצמך

מסרב לשבת במושב מסוים•

לא הולך לשירותים לפני •

היציאה

כל הזמן אומר שמשעמם לך•

שואל את אימא ואבא שוב •

ושוב כמה זמן הנסיעה תימשך

נוגע באנשים אחרים•

מפריע או מבהיל את הנהג•

מדבר רק על הנושאים •

שמעניינים אותי

מתווכח, משתמש בקול חזק•

שומע מוסיקה בעוצמה חזקה  •

בלי לשאול אחרים או בוחר 

במוסיקה בלי לשאול אחרים

לא מביא לנסיעה שום דבר •

לעשות שום  

לחוצים

מעוצבנים

כועסים

לא שמחים

מתוחים

מתוסכלים

אנשים במכונית חושבים 

עליך מחשבות מוזרות

הנהג לא מרוכז בנהיגה

האחרים לא רוצים  

לשבת לידך או לדבר  

אתך

אנשים לא חושבים 

שאתה מתחשב בהם

הנהג לא מרגיש בטוח

הנסיעה לא נעימה

הנהג יחזור הביתה

יצעקו עליך

לא שמח

מתוסכל

מבולבל

לחוץ

מוטרד



איך אנשים  ההתנהגות

מרגישים

איך אני  השלכות

מרגיש

מיפוי התנהגות חברתית

:  התנהגויות מצופות לגבי

_______________________

איך אנשים  ההתנהגות

מרגישים

איך אני  השלכות

מרגיש

: התנהגויות לא מצופות לגבי

_______________________


