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מחממים מנועים
אני רוצה לברך אתכם על כך שקניתם את הספר!

בספר הזה, שאתם אוחזים בידיכם עכשיו, מקופלת הדרך שמצאתי להורות מאושרת. 

הדרך הזו נסללה בעמל, יזע ולא מעט דמעות של מאות הורים – הורים משכילים 

והורים בעלי השכלה בסיסית, הורים מסודרים כלכלית והורים שנאבקים בקשיי 

פרנסה, הורים לילדים מוכשרים והורים לילדים בעלי אתגרים לא פשוטים, הורים 

שמתמודדים עם קשיים עצומים והורים שיש להם "רק עניין אחד קטן שצריך 

לסגור", ואז הכול יהיה בסדר. כל ההורים שעבדתי אתם חיפשו את דרכם אל האושר 

שאבד להם, את ההנאה, הקלילות, והתשוקה להורות.

במהלך הספר נבין למה קשה יותר כיום להיות הורה מאושר, ואיך העידן שאנחנו 

חיים בו מאתגר אותנו, משפיע על חיינו בכלל ועל ההורות שלנו בפרט 

לאחר מכן ננסה לסלול יחד את השביל להורות המאושרת שלכם, להורות שמתאימה 

לכם, תוך שימוש בכלים פרקטיים להתמודדות, והבנה עמוקה יותר של הסיטואציות 

שאנחנו נקלעים אליהם 

אני מזמינה אתכם לעבור אתי מסע, מסע מההורות שלכם היום להורות שאתם 

חולמים עליה  אני מזמינה אתכם להכיר את התפיסה של "בשביל ההורות" ואת 

הכלים שבספר כדי להתחזק בדרך שאתם הולכים בה ולהגיע להורות מאושרת 

הספר אינו מלמד אתכם את דרך החינוך שלי, אלא מספק לכם כלים למצוא את 

הדרך הנכונה עבורכם  לכן חשוב כל כך שתעשו את התרגילים הרבים שתמצאו 

בו  הספר הזה לא נועד לקשט את המדף, זה ספר עבודה, ואם תתמידו למלא את 

ההנחיות בו - תרוו ממנו תועלת רבה לאין שיעור מאשר אם תרפרפו עליו ותמשיכו 

הלאה  לאורך הספר תמצאו הפניות ברקוד לסרטונים, ואני ממליצה בחום שתצפו 

בהם  ככל שתעמיקו בספר ובכלים שהוא מציג – כך אתם מקלים על עצמכם את 

הדרך להורות המאושרת שלכם 
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ועוד כמה מילים אישיות, לפני שנתחיל    

אני אימא, והאימהות פועמת בלבי בכל שנייה ושנייה במשך היום  אני גם בת להורים 
וילדה, והילדה שבתוכי צוחקת ובועטת ולפעמים בוכה, והרבה מאוד שמחה  היא 
חיה ונושמת בתוכי  עם האימהות – הילדה הזו התעוררה בי מחדש, והיא חווה 
שוב את החיים  יש לי ההזדמנות והעונג ליצר לילדה שבתוכי חוויות מתקנות  היא 
גם עוזרת לי לזכור כמה מאתגר להיות ילדה בעולם המבוגרים  הילדים של היום 
חכמים ויצירתיים וסקרנים להפליא  קחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, קחו 

את הילד שחי בתוך כל אחד מכם, ותנו לו מקום כשאתם מ)ה(ורים את ילדכם  

מוכנים?

בואו נצא לדרך!

 

הספר מלווה באתר ובו תוכן טקסטואלי רב וסרטוני העשרה
  www.theartof-parenting.com

אני שמחה להעניק לך במתנה את
״המדריך לגידול ילדים מאושרים״

כל שעליך לעשות הוא לסרוק את הברקוד הזה, להיכנס 
לאתר הספר ולהוריד את המדריך אליך למחשב. 

מתנה ממני



נקודה לתרגול
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התבוננו בהורות שלכם וכתבו לעצמכם מה אתם מרגישים ביחס אליה. אל   .1
תסתפקו במילים "החמצה", "סיפוק", "שמחה", "אושר", "תסכול". הרחיבו! אתם 

מרגישים שמחה? ממה? סיפוק ממה? תסכול ממה?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

מה הייתם רוצים לשנות?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

אם כתבת בעיקר על מישהו אחר )הילד שלי, הבן זוג שלי(, נסה לנסח עכשיו   .3
בלשון "אני".

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________
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פרק א:  

זרעים של ספר  

זה היה יום ככל הימים. 
 למדתי אז בכיתה ד של המורה ברכה. ישבנו ליד שולחנות ירוקים, שני ילדים בכל
 שולחן, בטורים, מול לוח גיר ירוק;  ואני זוכרת שהמורה קראה לי ללוח וביקשה שאכתוב
את המילה "ראשון". כנראה הייתה הכתבה או משהו כזה. קמתי ממקומי, ניגשתי 
אל הלוח, וכתבתי עליו את המילה "רישון". אני כבר לא זוכרת אם ניגשתי בביטחון 
או חרדה קלה, אני לא זוכרת אם באמת חשבתי שכך כותבים או שחשבתי לעצמי – 
"יאללה, מה שיהיה יהיה", אבל אני זוכרת בבירור מה קרה מיד אחר כך. אני זוכרת 
את המורה חצי מגחכת, וגם את הילדים, ואני זוכרת את החוויה הזו נצרבת לי 
בגוף – תחושה עזה של חוסר מסוגלות. התחושה העזה הזו של חוסר מסוגלות 
נצרבה בי וליוותה אותי במשך הרבה מאוד שנים. שנים רבות תהיתי שוב ושוב: 

מה היכולות שלי? מה המסוגלות שלי? 

שנים רבות אחר כך, כשכבר חשבתי שאותה חוויה מאחוריי, כשכבר ידעתי למה 
אני מסוגלת, ידעתי בדיוק מה המתנה המיוחדת שקיבלתי שבעזרתה אני יכולה 
לשנות חיים של הורים וילדים, החוויה הזו שבה והתעוררה בי  היה זה היום הראשון 
של בני הבכור בגן  בני הבכור התחיל את גן העירייה באיחור של שלושה ימים, כי 
חזרנו אז מטיול בארצות הברית  הגעתי אתו אל שער הגן, שמחה ונרגשת, ושם, 
בשער, פגשנו לראשונה את הגננת  ועוד לפני שנכנסנו פנימה, כבר בשער, היא 

שאלה אותי: "הוא יודע לכתוב את השם שלו?" 

ואני עניתי לה: "לא " ואולי גם הצלחתי לשמור על פנים שלוות  להתנהג כאילו זה 
בסדר גמור שילד בן ארבע לא יודע לכתוב את השם שלו )ואני באמת חושבת שילד 
בן ארבע לא חייב לדעת לכתוב את השם שלו, בניגוד לילדה בכיתה ד שצריכה 
לדעת לכתוב את המילה "ראשון"(, אבל בתוך תוכי התעוררה באותו הרגע שוב 
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ם של ספר זרעי א:  פרק 

אותה תחושה של ילדה בכיתה ד שעומדת מול כל הכיתה, כשקלונה מוצג על 
הלוח, לבן על גבי ירוק, ועדיין לא מבינה מה לא בסדר  

רגע אחר כך יונתן בני הבכור נכנס לגן והתחיל את שנת הלימודים, וכמה דקות אחר 
כך אני יצאתי משם והלכתי הביתה  האירוע, שנמשך פחות מרבע דקה, נגמר מזמן; 
אבל מה שהחל שם בתוכי, המשיך להתחולל  המון דברים עלו בי  המון מחשבות, 
זיכרונות וחוויות מהילדות  המון דברים מהתפיסה שלי את עצמי  ובאותו היום 

ממש ידעתי שאכתוב את הספר הזה 

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

נקודה למחשבה
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פרק ב:   

אושר   

אחת המטרות החשובות ביותר בהורות שלנו היא
  לגדל ילדים מאושרים. 

המשפט הזה הוא משפט שלא כולם מתחברים אליו. כולם רוצים שהילדים שלהם 

יהיו שמחים, אבל לא כולם רואים באושר מטרת על. לא כולם רואים בו שאיפה 

מרכזית. רבים רוצים לגדל ילדים בריאים, מצליחים, ילדים שיממשו את עצמם, 

ילדים שיעשו דברים טובים למען החברה, ילדים שתהיה להם קריירה נהדרת. לא 

רבים מציבים את האושר כמטרה ראשונה במעלה. נראה לפעמים שאושר זוכה 

להערכת יתר שלא בצדק. ש"זה לא מה שחשוב." 

אך זו טעות. זו אחת הטעויות הנפוצות ביותר. שנייה לה הטעות ש"רק אנשים 

מצליחים הם אנשים מאושרים."

המחקרים מראים בדיוק את ההפך  מחקרים מראים שאנשים מאושרים יותר – הם 

אנשים שמצליחים יותר  אנשים מאושרים מצליחים יותר בראיונות עבודה, הם 

מגיעים לביצועים טובים יותר, מקבלים הערכה חיובית יותר, מרוויחים יותר כסף 

וכן הלאה  הצלחה אינה גורמת לאושר, אך אושר גורם להצלחה  אנשים מאושרים 

הם אנשים שמצליחים יותר  

מחקרים מראים שלאנשים מאושרים יש מאפייני הסתגלות שמובילים להצלחה 

בתחומים שונים בחיים  יש להם יכולת הבניה חיובית של עצמם ושל אחרים  הם 

חברותיים ומקובלים  אנשים אחרים רוצים בקרבתם 
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שר או ב:  פרק 

מהו אושר?

 . ת ו ע מ ש מ ל  ש ר  ב ט צ מ ל  ו ל ס מ א  ו ה י  ת י מ א ר  ש ו א

אושר, בהגדרתו של אברהם אבן שושן במילון "אבן שושן", הוא "נחת, מזל טוב, 
הרגשה כללית של נעימות הנובעת מהצלחה ומשביעות רצון רבה"  אך איך מגיעים 
למצב של נעימות כללית ושביעות רצון? מהם המרכיבים שעומדים בבסיס האושר? 
טל בן שחר וסוניה לאובומרבסקי הם חוקרים שבחנו את מרכיבי האושר  הם גילו 
ש-50% מהאושר שלנו נקבע על ידי גנים וחוויות מוקדמות שחווינו עם הורינו 
ועם מבוגרים חשובים אחרים בחיינו המוקדמים – כמו סבא וסבתא, דודים, גננות, 
מורים וכדומה, וגם אחים וחברים  כלומר, חוויות הילדות שלנו  10% מהאושר שלנו 
נקבעים על ידי הסביבה החיצונית שלנו – מזג אוויר, תרבות, אזור מגורים וכן הלאה  
40% מהאושר שלנו מוכתב מהבחירות שאנחנו עושים  בחירות הן גם מחשבות 
ופרשנויות  עלינו מוטלת האחריות לבחור איך לתפוס את המציאות שאנחנו חיים 
בה  עלינו מוטלת האחריות לפרש את הדברים שקורים לנו  הפרשנות שלנו למציאות 

משפיעה על ההרגשה שלנו, ועל האושר שלנו  

שינה איינגאר, מחברת הספר אמנות הבחירה, מסבירה שככל שנהיה מודעים יותר 
לבחירות שלנו, גדלה היכולת שלנו לקבוע את מה שיקרה לנו  איינגאר מסבירה כי 
בחירה היא צורך מהותי, ואם נשים לב לבחירות שלנו, נשקיע בהן ונקפיד עליהן – 

תהיה לכך השפעה גדולה מאוד על האושר שלנו 

כהורים לילדים יש לנו אחריות כפולה כאן  אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו 
לעשות את הבחירות הנכונות להם  אנחנו יכולים ללמד אותם לבחור להיות מאושרים  
אנחנו יכולים ללמד אותם שגם כשקורים להם דברים לא נעימים – יש להם אפשרות 

לבחור איך להתייחס לדברים, וכתוצאה מכך – איך להרגיש לגבי מה שקרה  

הבחירות שאנחנו עושים לאורך החיים מייצרות משמעות  המשמעות שאנחנו 
מעניקים לחיינו – מייצרת אושר 

טל בן שחר מסביר שיש שני סוגים של אנשים  יש אנשים שנותנים לחיים לעבור 
לידם  אנשים ש"זורמים"  אנשים שנותנים לדברים לקרות להם  ויש, לעומתם, מי 
שמסמנים מטרות, שואפים ומתקדמים קדימה  יש אנשים שיודעים ליהנות ממה 
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שר או ב:  פרק 

שקורה להם, מהטוב שסביבם, מהכוח שלהם לסלול לעצמם דרך, וממשיכים 
קדימה  הלאה  אל היעד הבא  אנשים כאלה חיים את חייהם בסיפוק רב יותר  
בשמחה גדולה יותר  באושר שנובע מתוך המשמעות שהם מעניקים לחיים שלהם  

מה זה בשבילך להיות מאושר?  .1

מהם הערכים המרכזיים שכרוכים באושר בעבורך?  .2
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

מה זה בשבילך להיות הורה מאושר?  .3
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

מהם הערכים המרכזיים שכרוכים בהורות מאושרת בעבורך?  .4
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

נקודה לתרגול
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שר או ב:  פרק 

אושר אמתי הוא מסלול מצטבר של משמעות  

אנשים מאושרים יותר – מצליחים יותר  

40% מהאושר שלנו מוכתב מהבחירות שאנחנו עושים  

אנחנו יכולים לבחור איך להתייחס לדברים שקורים לנו  

המשמעות שאנחנו מעניקים לחיינו – מייצרת אושר  

נקודה לציון

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

נקודה למחשבה
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פרק ג:   

החזון ההורי  

ל ארגון שרוצה לפעול ולהצליח – זקוק לחזון.  כ
החזון הוא הצעד הראשון בדרך להצלחה. חזון הוא תמונת המציאות הרצויה לנו. 

זהו תנאי בסיס לתכנון מטרות ארוכות טווח. החזון הוא התשתית שעליה בנוי 

הארגון, הוא מורה הדרך, והוא המגדלור שניצב איתן ומראה לאן פנינו. כשאנחנו 

הולכים לאיבוד – אנחנו קודם כול מרימים עיניים ומסתכלים לעברו. 

משפחה אינה שונה במובן הזה  גם משפחה זקוקה לחזון  גם משפחה צריכה איזו 

תכנית פעולה  גם הורים צריכים לדעת לאן הם הולכים, ולאן הם מכוונים את הילדים 

שלהם  הורים רבים נכנסים להורות בלי לעצור ולחשוב  בלי הכנה ראשונית  בלי 

לדעת מה בדיוק חשוב להם  

הורים רבים אחרים דווקא כן חושבים על הדברים, אבל עם הזמן והשגרה – שוכחים     

מתמקדים במה שקורה כרגע  ב"כיבוי שריפות"  כשמתמקדים במה שקורה כרגע, 

אי אפשר לראות את הדרך, ובנקודות שבהן צריך לקבל החלטות ולבחור בנתיב 

מסוים – זה כמעט בלתי אפשרי 

גיבוש החזון ההורי הוא השלב הראשון בתהליך  ויש לו חשיבות אדירה  זהו העוגן 

שלנו  כשאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר – יש לנו כלי עזר 

לפתרון של קונפליקטים  זה חבל הצלה בסיטואציות שאנחנו מתקשים להחליט 

איך נתמודד אתן  זה חיבור למטרת-על, מטרה גבוהה שאפשר להסתכל אליה 

ברגעים של חוסר ודאות וללכת לאורה  ללכת במתווה שהיא רוקמת לנו  כשיש 

לנו חזון קל לנו יותר לפעול, ולא להגיב  לכוון ולא להיסחף 

מטרת העל שלנו מבוססת על הערכים שחשובים לנו 
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אז איך מגבשים חזון הורי?  

אני רוצה שתעצרו לרגע, ותיכף נעשה את זה באופן מובנה, ותחשבו על הילדים 
שלכם, עשרים וחמש שנים קדימה  מי אתם רוצים שהם יהיו? אילו מין אנשים? 
במה הם יעסקו? מה יהיו התחביבים שלהם? מה אנשים אחרים יגידו עליהם? מי 

יהיו החברים שלהם? אילו משפחות הם יקימו? מה יהיה סגנון החיים שלהם?

מה הם יחשבו עליכם, ההורים שלהם?

ל  ד ג נ ם  ה י פ ל ש ם  י כ ר ע ה ת  א ר  ו ז ג נ י  ר ו ה ה ן  ו ז ח ה ך  ו ת מ
. ו נ ל ש ם  י ד ל י ה ת  א

כשאני חושבת על הילדים שלי, חשוב לי שהם יהיו עצמאיים, שיהיו אנשים טובים 
שנותנים ותורמים לחברה  שיגשימו את עצמם, שיהיו מוקפים אנשים, שיטיילו 
בעולם  חשוב לי שהם יכבדו אנשים אחרים, ושאנשים אחרים יכבדו אותם  אני 
רוצה שהם יהיו אנשים מתחשבים, סקרנים, סבלניים וסובלניים, שתהיה להם 
יכולת תקשורת טובה, שיהיה ביניהם קשר טוב, ושיהיו להם קשרים משפחתיים 
טובים עם קרובי משפחה רחוקים ועם משפחות בני ובנות הזוג שלהם  שיהיו 
רגישים ומעורבים  שידעו לדאוג לעצמם  אני רוצה שהם יקומו בבוקר וידעו מי 
הם! שיכירו את עצמם  את החוזקות ואת החולשות שלהם  אני רוצה שידעו מה 
הם אוהבים לעשות, ומה הם לא מוכנים לעשות בשום פנים ואופן  שיצחקו הרבה, 
שיהיו שמחים  אני רוצה שיהיו משפחתיים מאוד  שיחיו מתוך אהבה עצמית  

שיכירו ביכולות שלהם וישתמשו בהן כדי לעזור לאחרים 

מתוך החזון הזה אפשר לראות שהערכים המרכזיים אצלי הם הגשמה, קלילות, 
שמחה, משפחתיות, הרבה צחוק, וגם נחישות, התעקשות על הדברים החשובים, 

התמדה, מימוש עצמי, הנאה, הכרת הטוב, והכרת טובה 

מטרת העל מבוססת על הערכים ואפשר להבין אותה מתוך החזון  אם מטרת העל 
שלי היא משפחתיות, אבל אני מענישה את הילד שלי בהרחקה מהמשפחה – למשל 
סילוק מארוחה, או מפעילות משפחתית – אני חוטאת למטרת העל שלי  כשאני 

יודעת מה מטרת העל – אני יודעת איך להגיב וגם מה לא לעשות 
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י ר ההו ן  ו החז  : ג פרק 

מטרת העל שלי היא שהילדים שלי יהיו אנשים שמגשימים את מי שהם 

במשפחה שבה יש שני הורים – יכול להיות חזון נפרד לכל אחד מהם, וחשוב שכל 
אחד יחשוב על החזון ההורי שלו, על הערכים שנגזרים ממנו, ועל מטרת העל שלו  

הכינו את החזון ההורי שלכם!  .1
אם אתם קוראים את הספר יחד – זה הזמן להתפצל לרגע, ולכתוב כל אחד את 

החזון שלו.

חשבו על הילדים שלכם, עשרים וחמש שנים קדימה. מי אתם רוצים שהם יהיו? אלו 
מין אנשים? במה הם יעסקו? מה יהיו התחביבים שלהם? מה אנשים אחרים יגידו 
עליהם? מי יהיו החברים שלהם? אילו משפחות הם יקימו? מה הם יחשבו עליכם, 

ההורים שלהם?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

אלו ערכים משקף החזון שזה עתה כתבתם? מה הם הערכים החשובים ביותר   .2
בהורות שלכם?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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י ר ההו ן  ו החז  : ג פרק 

קראו שוב את הערכים שכתבתם. מהי מטרת העל שעולה מהם? מה הדבר   .3
החשוב לכם ביותר? אפשר להשתמש בתבנית: אני רוצה שהילדים שלי...

________________________________________________

________________________________________________

 _______________________________________________

כתבו שוב את מטרת העל שלכם בכתב גדול ויפה – כדי שתוכלו לחזור אליה   .4
בעתיד. 

שימו לב: יכול להיות שבעוד חמש שנים – תראו את הדברים אחרת, וזה בסדר. אבל 
הערכים ומטרת העל בדרך כלל יישארו אותם מטרות וערכים.
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י ר ההו ן  ו החז  : ג פרק 

כתבו חמישה אירועים שקרו בשבוע האחרון. מה קרה, איך הגיבו הילדים ואיך   .2
הגבתם אתם. אלה יכולים להיות אירועים נעימים או אירועים קשים או מתסכלים.

התגובה שלךתגובת הילדפרטי האירוע

האם התגובה שלכם התאימה למטרות ולערכים שכתבתם בתרגיל הקודם?

נקודה לציון

חזון הוא הצעד הראשון בדרך להצלחה  

עלינו לדעת לאן אנחנו רוצים לנווט את הילדים שלנו  

מן החזון אנחנו גוזרים את הערכים שמובילים אותנו בדרך ההורית שלנו  

מן הערכים אנחנו גוזרים את המטרות, ואת מטרת העל בחינוך ילדינו  

כשאנחנו יודעים מה הערכים שלנו – אנחנו יודעים איך להגיב בכל מצב  
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י ר ההו ן  ו החז  : ג פרק 

גות שלנו כהורים המנהי
אינה נגזרת עוד מהידע
נו, שאנחנו נותנים לילדי
ונה שאנחנו אלא מההכו

נותנים להם.
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פרק ד:   

לאן נעלם השביל?  

גידול ילדים תמיד היה אתגר. 
גם בעבר הורים יצאו לעבודה, היו שעות שינה שהיה צריך להקפיד עליהם, לימודים 
ומריבות בין אחים. שום ילד מעולם לא הגיע עם הוראות הפעלה, ובכל דור ודור 
ומול כל ילד וילד הורים מתמודדים עם מגוון של אתגרים חדשים וישנים הקשורים 

בגידול ילדים. ובכל זאת, בעידן שלנו, האתגרים מתעצמים עוד יותר.

התקופה שאנחנו חיים בה
עד היום, כשאני עוצמת את העיניים, אני יכולה לראות מולי בפירוט רב את אוגוסט 
של ילדותי בגבעתיים  גרנו ברחוב שהיו בו בסך הכול שני בניינים  בבניין שבו גרתי 
היו שלוש קומות, בכל קומה היו שלוש דירות, ובכל הבניין כולו – הרבה מאוד ילדים  
בשעות אחר הצהריים והערב היינו משחקים מחבואים והנדס-אפ, וערב ערב היו 
האימהות, בהן גם אימא שלי, עומדות בחלון וקוראות לנו לעלות לארוחת ערב, 

להתקלח, לסגור את היום  

אותן תמונות שעולות לנגד עיניי כשאני עוצמת אותן כיום – לא יעלו בזיכרונם של 
הילדים שלנו  המציאות הזו שייכת לתקופה אחרת  הפשטות הזו אבדה לנו, ונדמה 
לי שהחוסר הזה, החוסר בדברים הפשוטים, הוא אחת הבעיות המרכזיות שלנו כיום  

אנחנו חיים בעידן מוטרף, ומדהים כאחד  ההתפתחות הטכנולוגית היא אדירה, 
מתוך ההתפתחות הזאת מרפאים כיום אנשים, מייצרים תרופות למחלות שלפני 
שנים בכלל לא שמענו עליהן, מחלות שבעבר לא ידעו לאבחן אותן  יש התפתחות 
בתחום החלל, יש התפתחות בתחום הגרעין, יש התפתחות בתחום האטום    יש 
התפתחות בכל התחומים  והטכנולוגיה הזו, ההאצה הזו, הקפיצה המוטרפת שעשינו 
בשלושת העשורים האחרונים כחברה אנושית – היא מדהימה  היא עצומה  היא 
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ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

אפילו מרגשת  אבל היא גם מוסיפה ומעלה הרבה מאוד קשיים  ואחד הקשיים 
שהיא מעלה הוא ביכולת ההתמודדות של הורים עם ילדים 

רמת חיים

ענייני פרנסה מעסיקים אותנו, העסיקו את ההורים שלנו, העסיקו את ההורים 
שלהם לפניהם, והם ככל הנראה חלק בלתי נפרד מהקיום שלנו  ובכל זאת, היום – 
הורים רבים מרגישים שמשכורת אחת לא מספיקה, ושני ההורים צריכים לעבוד, 
מה שבדור שלי כילדה לא היה כך בהכרח, כי עלות המחייה לא הייתה גבוהה כל 
כך  היום התחרותיות והשפע והפתרונות המידיים והזמינות של כל דבר, מייצרים 
מצד אחד המון יצירתיות ופתרונות ויזמות, ומצד שני – המון תסכול להורים  וכששני 
ההורים עובדים מחוץ לבית שעות ארוכות, ומגיעים הביתה עייפים וטרודים – נראה 
ששיחים ועשבים שוטים צמחו להם פרא על שביל ההורות, וקשה יותר לראות 

היכן הוא עובר   

עידן הידע

לפני שלושים שנה ידע היה כוח  זה גם היה סלוגן בית הספר שלמדתי בו: "ידע זה 
כוח"  והידע היה בידי המבוגרים  ההורים והמורים  להורה היו ניסיון וידע, והמורה 
בבית הספר היה אוטוריטה סמכותית של ידע, של הבנה, של תפיסת עולם  המצב 
הזה השתנה ללא הכר  היום בגוגל, בוויקיפדיה או באמזון אפשר למצוא פתרונות 
לכל התמודדות ולכל שאלה  בדור של הילדים שאנחנו מגדלים – הידע עדיין חשוב, 

ידע הוא עדיין כוח, אבל ידע הוא גם נגיש מאוד  

כיום הידע נגיש לכולם  הנגישות להשכלה גבוהה גדולה כיום מבעבר  אם פעם 
לימוד באוניברסיטה היה נחלת הילדים המוצלחים, החכמים, המשכילים, ואלה 
שיש להוריהם יש את היכולת לאפשר להם זאת – היום כל אחד יכול לעשות תואר  
יש היום תארים און-ליין, רק צריך לשלם, ולמי שאין ידו משגת – יש גם מלגות  
כלומר, היום הידע זמין לכולם  כמעט כל אחד יכול לעשות תואר, וגם אם לא עושים 
תואר – היום אפשר ללמוד את כל מה שמלמדים בתארים ובאוניברסיטאות לבד, 

דרך האינטרנט ודרך ספרים  
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ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

אז ידע זו כבר לא בעיה  העניין הוא שכיום לצבור ידע זה לא מספיק  כי ידע בלי 
מיומנויות חיים וכישורי חיים – לאו דווקא יאפשר לנו להגיע למה שאנחנו רוצים, 
לממש את המטרות שלנו, את היעדים שלנו, להיות מי שבאנו להיות בעולם הזה  

וזה הבדל אחד מאוד משמעותי בין מה שהיה פעם למה שיש היום  

ומי שאחראי על מיומנויות החיים שאנחנו כילדים קיבלנו, ומיד נבין איך קיבלנו 
אותן, זה אנחנו ההורים, הגננות, המורים, הדמויות המחנכות  כל איש חינוך אחראי 

להתפתחות מיומנויות החיים של הילדים שיש בסביבה שלו  

המנהיגות שלנו כהורים אינה נגזרת עוד מהידע שאנחנו נותנים לילדינו, אלא 
מההכוונה שאנחנו נותנים להם  אנחנו רוצים להנהיג את ילדינו מתוך הראייה שלנו 

אותם  להוביל אותם בדרך הנכונה להם מתוך מי שהם, ולא מתוך מי שאנחנו 

 
 . ו נ ל ש ד  ל י ה ת  י י א ר ך  ו ת מ ם  י ר ו ה ת  ו י ה ל ם  י צ ו ר ו  נ ח נ א

. ו ל ת  ו ר ו מ ל א  ל ו ו  ל ת  ו ר ו ה ל

סולם הערכים החברתי

בעבר ערכים של עזרה לזולת, אהבת חינם, מוסריות ויושר היו בסיסיים  אלו היו 
ערכים שהנחיצות שלהם לקיום שלנו כחברה הייתה ברורה לחלוטין  היום נדמה 
שהם קצת זזו הצדה, וכמו פינו את מקומם לערכים של הישגיות, הצלחה וכסף  
כסף נתפס כמשהו שאי אפשר להסתדר בלעדיו, כבסיס חשוב; הישגיות והצלחה, 
מעבר לערך שיש להן בפני עצמן, נתפסות כמה שמאפשר להגיע למצב שבו יש 
לנו יותר כסף, וכל הערכים האלה מקבלים כיום מקום גדול יותר  כלומר, יש כאן 
איזה מעבר מתפיסה של ערכים שמקדמים את החברה ובונים אותה – לערכים 
שמקדמים את העצמי  הגשמה עצמית מעל הכול  מחברה חברתית שהייתה 
צריכה לייבש ביצות ולבנות מדינה יש מאין, הפכנו לחברה של אנשים שמפתחים 

את האני שלהם  וזה נכון למקומות רבים בעולם, לא רק לישראל 

העניין הזה לא רע כשלעצמו  התפתחות, הישגיות, כסף – כל אלה אינם דברים רעים  
אנשים מפותחים יותר בעלי יכולות גבוהות יותר – יכולים ליצור חברה מפותחת 
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יותר  כסף מאפשר לנו לפעול יותר למען מי שאין לו  כסף מאפשר לנו לבנות 
מוסדות חברתיים ולתחזק שירותים חברתיים  כסף הוא קריטי להתפתחות החברה  

הדבר הרע שקרה הוא שהגענו למצב של או-או, במקום גם-וגם  ערכים שהחזיקו 
את החברה פעם נמחקו מפני ערכים שמחזקים את ה"אני" כיום  

כדי לצבור כסף, הישגים והצלחה כיום, לרוב אין צורך בחברה  אנחנו יכולים להשיג 
כמעט הכול בלחיצת כפתור  אפשר להשיג ידע דרך האינטרנט, אפשר להשיג 
כסף דרך האינטרנט, ואפשר גם להשיג נשים דרך האינטרנט  פריצת הגבולות 
והגלובליזציה פתחה בפנינו עולם חדש מופלא של אפשרויות; אך גם הטילה 
עלינו, כאנשי חינוך אחריות רבה  ואין צורך בתואר בחינוך כדי להיות איש חינוך  
כל מי שנמצא בסביבת ילדים – מורה, גננת, הורה, מבוגרים בכלל – הוא איש חינוך 
מבחינתי  אנחנו כאנשי חינוך, חייבים לשים כיום דגש גדול יותר על מיומנויות חיים  
בעידן הזה, כשהכול מושג בלחיצת כפתור, התפקיד שלנו הוא ללמד את הילדים 
שבסביבתנו מיומנויות כמו תקשורת, כמו "שמור לי ואשמור לך", כמו "תן לי כתף", 

כמו כבוד, הערכה, לדעת להסתדר בחיים, ועוד 

לכל אלה יש תפקיד חשוב בקיום החברה שלנו כיום ממש כמו פעם, אבל בגלל 
העומס, השפע והזמינות הנמוכה כיום של הורים לילדים שלהם – הם הולכים 
לאיבוד  הורים כיום עמוסים מאוד וחיים בתחרות גדולה, וגם כשהם כבר מגיעים 

הביתה, הפניות המנטלית שלהם היא מאוד מאוד מאתגרת 

אין זמן

אחת הבעיות של העידן הזה היא שאין לנו זמן  אבל שעות היממה תמיד היו אותן 
שעות  המעטפת נשארה אותה מעטפת: תמיד היו לנו 24 שעות ביממה  מעולם 
לא היו לנו אלא שבעה ימים בשבוע, זה לא השתנה  הזמן הוא אותו הזמן  מה 
שהשתנה זה הפִניות שלנו בתוך הזמן  מה שהשתנה זה כמות העומס שההורה 
מרגיש בתוך כל שעה ושעה במהלך היום  מה שהשתנה זה ריבוי המשימות שכל 
אחד מאתנו צריך לעשות בכל יום, מה שהשתנה זה התחרות הגדולה שכל הורה 
חווה ביחס לילדים שהולכים לחוגים, ביחס לילדים שהולכים לחוגי נוער שוחר מדע, 
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ביחס לציונים שקיבלו הילדים של השכנים, של החברים, של החברים של הילדים 
לכיתה    אלה הדברים שהשתנו באמת  

אנחנו חיים במרוץ שלא נגמר, והולכים לאיבוד בתוך הטירוף הזה  ואם במרוץ יש 
נקודות של עצירה והתרעננות ומישהו מגיש לנו מים ודואג שנירגע טיפה לפני 
שאנחנו ממשיכים הלאה, ו"מתדלק" אותנו; הרי שבחיים אין מי שיעשה את זה 
בשבילנו, ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו בעצמנו  אנחנו צריכים קודם כול להבין 

איך אנחנו מרגישים, ומשם לגלות איך ממשיכים הלאה 

מה עושים עם
תחושת ה-"אין זמן"  

                              

התקשורת הדיגיטלית

כילדים למדנו את מיומנויות החיים למטה בחצר  בעזרת משחק מחבואים או 
תופסת, בעזרת מריבות ובריתות, בהתמודדויות רגשיות בגן, בבית הספר, ובחצר – 
בהפסקות בין השיעורים ואחר הצהריים  כל האינטראקציות החברתיות הללו 
הצטמצמו מאוד, כי חלק גדול, שהולך וגדל, מהתקשורת של הילדים שלנו ושלנו 

כיום היא תקשורת דיגיטלית 

בתקשורת הדיגיטלית יש המון דברים נפלאים  התקשורת הדיגיטלית מתאימה מאוד 
לחיים שלנו היום  היא יוצרת זמינות גבוהה בכל זמן ומכל מקום  היא מאפשרת לנו 
להגיב על דברים שקורים בעולם וקורים לנו בקצב גבוה, "בזמן אמת"  היא מתאימה 
לקצב המטורף שאנחנו חיים בו  היא מקלה עלינו להתנהל בעולם מבחינות רבות  

אבל יש לה גם חסרונות 

נקודה להעשרה
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האפשרות הזו – להיות בכמה מקומות בו זמנית – אומרת בה בעת שאנחנו לא 
נמצאים בשום מקום  הקפיצות המהירות מעניין לעניין לא מאפשרות לנו להשתהות 
די זמן בכל אחד מהמקומות האלה  להבין עד הסוף  לעכל את הדברים שכלית, 

רגשית ומנטלית 

כיצורים חברתיים אנחנו זקוקים לאנשים סביבנו כדי להרגיש משמעותיים  אנחנו 
זקוקים לחברה  אבל בחברה יש גם התמודדויות לא פשוטות  ההתמודדות החברתית 
שהייתה לילדים בעבר הייתה נגישה יותר, זמינה יותר  את המיומנויות של החיים 
ילדים למדו אז כך או כך  אני זוכרת שגרנו ברחוב נתיב השלבים בגבעתיים, והייתה 
לנו טרסה, ואני תמיד הייתי עושה מועדונית לכל הילדים של הבניין  במועדונית הזו 
הם היו צריכים לשלם שני שקלים ליום, ואני הייתי עושה להם הפעלות  מעין קייטנה 
כזאת  היינו גוזרים קרפים, ומדביקים    והיו שם המון עניינים – מריבות והשלמות 
וכוחות ואינטריגות ומשחקים משותפים ומשחקים אישיים    היה שם הכול  גם אני 
וגם הילדים האחרים – כולנו חווינו את זה  ולפעמים היינו עולים למעלה ומבקשים 
מההורים להציל אותנו, ותודה לאל, בבניין שלנו היו הורים חכמים ששלחו אותנו 
חזרה להתמודד  היינו חייבים להתמודד עם משברים חברתיים במרחב החברתי 

כיום המדיה הדיגיטלית מאפשרת לנו להתמודד אחרת  יש לאן לברוח  פעם היה 
פחות לאן לברוח  הייתה התכנית "רגע עם דודלי", היה "הבית של פיסטוק", אני 
הייתי צופה תמיד ב-14:15 ב"קשר משפחתי", היה "זהו זה" בארבע, וזהו פחות או 
יותר  זה היה במינון שלא מאפשר הרבה מאוד בריחות, ולא מאפשר לך להתנתק  
היום יש המון הזדמנויות לברוח מהתמודדות רגשית חברתית אינטראקטיבית  
בעידן שלנו קל להתמודד בדרך של בריחה  קל נורא להתנתק  קל לצאת מקבוצה 
בוואטסאפ, לבטל חברות בפייסבוק, להתנתק מאינסטגרם, לסגור את הטלפון  
הסיכוי שיבוא חבר וידפוק בדלת – נעשה היום קטן מאוד  זה כמעט בלתי אפשרי  
גם דרך ההתבטאות השתנתה  ילדים היום פחות ופחות מבינים את שפת הגוף של 
האנשים שעומדים מולם  קל להם יותר להבין אימוטיקונים  כשאני כותבת לילד 
שלי "בוא עכשיו הביתה" בהודעה בטלפון זה נראה אחרת לגמרי, מאשר כשאני 
קוראת לו, באותן המילים ממש, אבל בטון אוהב; אבל ילד שחווה רק את התקשורת 

הדיגיטלית – לא יודע את זה  



27 

ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

המהפכה הדיגיטלית קרתה  אי אפשר להשיב את הגלגל לאחור  ויש לה המון 
המון מעלות  אבל היא מחייבת אותנו ההורים להתנהג אחרת  היא מחייבת אותנו 
לוודא שהיא לא הפכה לחסם  היא מחייבת אותנו לבדוק שוב ושוב מינונים  לוודא 
שאנחנו מקבלים ממנה יותר טוב מאשר רע  יותר מעלות מחסרונות  היא מחייבת 
אותנו לדאוג לפיתוח מיומנויות החיים של הילדים שלנו  את החיים לומדים מתוך 
התנסות  אף אחד לא יכול ללמוד את החיים בלי להתנסות בהם  והיום, כשחצר 
המשחקים נזנחה – זו האחריות שלנו ההורים להקנות את היכולות האלה לילדים 
שלנו  אנחנו אלה שצריכים ללמד אותם את מיומנויות החיים  והצורך הזה הוא לא 
פשוט, והוא מוסיף לעומס שאנחנו מתמודדים אתו ולתחושת העייפות, ולעתים 

קרובות משאיר אותנו "עם הלשון בחוץ" 

עידן השפע

לפני שלושים שנה, כשאני הייתי ילדה, אני זוכרת שכשרציתי לראות טלוויזיה – הייתה 
לי אפשרות אחת  היה ערוץ אחד וזה היה הערוץ שכולם ראו  במשך השבוע אחר 
הצהריים הייתי רואה את 'מרקו' ואת 'שכונת חיים', וביום שישי אחר הצהריים – היה 
הסרט הערבי  לא הייתה שום התלבטות במה לצפות  זה כל מה שהיה  וזו דוגמה 

אחת, אבל מאוד מייצגת 

כילדים, כשכבר צרכנו מסכים – היה מסך אחד  מסך הטלוויזיה  לרוב הילדים לא 
היה בבית מחשב, וכשכבר היה מחשב – היו משחקים ספורים לשחק בהם, אינטרנט 
בכלל לא היה אז, ועל טלפון סלולרי – אף אחד עדיין לא חלם, ובטח שלא יכולנו 

לדמיין עד כמה יהיה כל אחד מאתנו קשור לטלפון שלו   

ולמה זה כל כך משמעותי לעניין ההורות? רוב בני האדם מושפעים מהמקום 
שבו גדלו ומהאופן שבו גודלו  ההורים שלנו, האחים שלנו, המשפחה המורחבת, 
החברים, הסביבה – לכל אלה השפעה על מי שאנחנו ועל האופן שבו אנחנו רואים 

את העולם ומתנהלים בו  

אבל העולם שאנחנו מתנהלים בו היום שונה לחלוטין מהעולם שבו גדלנו  הילדים 
היום שונים מהילדים שאנחנו היינו, ההורים שאנחנו שונים מההורים שהיו לנו, 
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הסיטואציות שונות, מאגר הידע שונה, האפשרויות שעומדות לרשותנו שונות, וגם 
הכלים והמיומנויות שאנחנו יכולים לרכוש – אחרים לחלוטין 

השפע העצום הזה שקיים היום גורם לפערים גדולים בין מה שאנחנו רוצים לחוות, 
בין מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו, ובין מה שאנחנו מסוגלים להכיל  השפע הזה, 
שנראה כאילו הוא נמצא בהישג יד גורם לנו לרצות המון דברים: אנחנו רוצים 
להצליח בלימודים, ללמוד דברים חדשים, להרחיב את תחומי העניין שלנו, אנחנו 
רוצים רכב יוקרתי, לגור בשכונת יוקרה, שהילדים ילמדו בבתי ספר מסוימים, 
שתהיה לנו טלוויזיה גדולה, מטבח חדש, סלון ייחודי    וכל הדברים האלה היו 
גם פעם, זה נכון, וגם פעם היו חלומות ושאיפות, אבל היום יש הרבה יותר מכל 
זה, ולכן הפערים הולכים וגדלים, ואנחנו מרגישים שאנחנו משיגים פחות ופחות 

משהיינו רוצים להשיג 

לצד השפע הגדול הזה, עלה וצמח גם מושג האינסטנט  אנחנו רוצים הכול עכשיו 
ומיד  אנחנו רואים בטלוויזיה מכשיר חשמלי חדש? אנחנו רוצים אותו מיד  אנחנו 
רואים בסופר יוגורט חדש? אנחנו אפילו לא צריכים לחכות עד שנגיע הביתה כדי 
לטעום אותו, בסופר דואגים לחלק לנו "טעימות" מהמעדן החדש – חינם, ובעוד 
רגע אנחנו נמצא אותו על המדפים, ונזנח לאנחות את היוגורט החדש המצוין 
שקנינו לפני שבוע  וזה נכון גם לילדים, שנחשפים על בסיס שעתי למשחקי מחשב 

חדשים וכן הלאה 

המצב הזה שבו הכול נגיש כל כך, ואפשר לקבל את הכול כאן ועכשיו, בלי לבדוק 
לעומק, בלי לבדוק בכלל, כי אין זמן לבדוק,  כי הכול משתנה כל כך מהר, גורמת לנו 
לזנוח דברים מהר, ולא לבדוק שום דבר עד הסוף  לא למצות כלום  והמשמעות של 
זה היא שאנחנו מאבדים את היכולת להגשים את החלומות שלנו, ואט אט מאבדים 
אפילו את היכולת לחלום  קשה להתמיד בחלומות בעידן שלנו, כי גם הם מושפעים 
מאוד מהסביבה שלנו, ומתחלפים בקצב מטורף  וזה משפיע גם על ההורות שלנו  
כשהילדים נולדים אנחנו רוצים משהו בשבילם, ואז אנחנו רוצים משהו חדש, וגם 
הוא מתחלף מהר מאוד, ובשלב מסוים אנחנו מפסיקים לרצות  הורים למתבגרים 

כבר שכחו שרצו משהו בשביל הילדים שלהם אי פעם   
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מימוש עצמי

פעם היית מתחיל לעבוד במקום מסוים, מקבל קביעות, יוצא משם לפנסיה, 
וגמרנו  גם היום יש מקומות כאלה, אבל פחות ופחות  כי הנוסחה הזו פחות ופחות 
מתאימה לעידן שלנו  היום ילדים ואנשים רוצים להתפתח  התפתחות והגשמה 
אישית הן ערכים שנמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו  מסלאו, שהקדים את 
זמנו בשנים רבות, מדבר על פירמידת הצרכים  בחוד החנית, בקצה העליון של 
הפירמידה, נמצאים ההגשמה העצמית ומימוש הפוטנציאל  הרבה מאוד שנים 
נשארנו במקום החשוב של תחושת שייכות  שאפנו להרגיש שייכות בבית, להרגיש 
שייכות חברתית, ולא הרשינו לעצמנו לקפוץ קדימה כחברה  והנה, הטכנולוגיה 
והִקדמה אפשרו לנו להתקדם הלאה לעבר המימוש  ולמימוש הזה יש מעלות 

רבות, אולם יש לו גם מחיר 

איך יכול להיות שיש אחד שמימש את עצמו ואחר שלא? במה הוא יותר טוב? בכל 
ילד ובכל אדם יש משהו שמייחד אותו  הווארד גארדנר, שדיבר על האינטליגנציות 
השונות שלנו, אמר שאדם לא צריך להיות חכם  הוא רק צריך לדעת במה הוא טוב, 
ואיפה הוא יכול להוציא לאור את הכישורים שלו  הרי כל אחד מאתנו יכול להיות 

נהדר בסביבה אחת, והרבה פחות מוצלח בסביבה אחרת 

ומי עוזר לילד להבין במה הוא טוב? איך אדם יודע מה החוזקות שלו? איך אדם יודע 
באיזה תחום כדאי לו לעסוק? איך אדם יודע מה מותר ומה אסור? איך אדם יודע מה 
ההשפעות של המעשים שלו? ילד שעולה על אופניים בפעם הראשונה בלי גלגלי 
עזר – איך הוא ידע כיצד תשפיע הרכיבה הזאת על היציבות שלו? איך הוא ידע אם 
להסתכל ישר על המסלול או על הפדלים? איך הוא ידע אם לא יתנסה? איך ידע 
אם לא יהיה שם הורה מכוון? מאפשר? שמהווה מודל? שמאזן אותו ומלמד אותו 
להתנהל בחיים? איך הוא ידע אם לא יהיה לו שם איש חינוך שיעזור לו להתבונן 
ולצפות את הסיכונים שיכולים להיות, ובעיקר – שיעזור לו ויאפשר לו לפתח בתוכו 
מיומנויות של שאילת שאלות, של תכנון, של התבוננות על המרחב שהוא נמצא בו 
מתוך העוצמות שלו והחוזקות שלו ומתוך הבנה אמתית של החולשות שלו? איך 
הוא יקבל החלטות בלי כל אלה? איך ילד ידע אם לא יהיה מי שיכוון אותו להתבונן 

גם על הסביבה שלו, ועל כל מה שנמצא בסביבתו? 
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אבל ההכוונה ההורית הזו – חייבת להישאר הכוונה  חייבת להשאיר לילד את 
המקום להתנסות בעצמו ולגלות את עצמו בעצמו  הורים, פעמים רבות, דווקא 
מתוך התחושה שהלכו לאיבוד, נותנים לילדים את הפתרונות ודגים בשבילם את 
הדגים, במקום לתת להם את החכה  הם לא נותנים להם את המצפן, את המפה, 
את הפנס ואת המסלול  הם לא נותנים להם לסלול את הדרך שלהם  הם סוללים 
בשבילם  כי נראה להם שככה נכון, כי הם רוצים להקל עליהם  כי ההורים טובעים, 
נחנקים, וכבר מתים מנקיפות מצפון, וכשהם פותרים לילדים שלהם את הבעיות 

בקלות ובמהירות – הם יכולים להירגע  

איך להתמודד עם 
נקיפות מצפון בהורות 

 
אבל ילד לא ילמד ככה את החיים  כל מה שהוא ילמד זה שתמיד יהיה מישהו שיודע 
יותר ממנו  תמיד יהיה מישהו שיפתור בשבילו  תמיד יהיה מישהו שצריך לגשת 
אליו, כי הפתרונות לא נמצאים בתוכו  ואני מאמינה שהפתרונות נמצאים בתוכנו  
אני מאמינה שבכל אחד מאתנו יש הבנה  נולדנו עם המתנה הזו  אני מאמינה 
שהגענו לעולם הזה עם יכולות ומיומנויות, וכל מה שאנחנו זקוקים לו זה הקרקע 
הנכונה כדי לפתח אותם ולממש את מי שאנחנו  לגעת בייעוד שלנו  אני באמת 
חושבת, בדיוק כמו גארדנר, שכל אחד טוב במשהו אחד לפחות  טוב במיוחד  ולנו, 
כאנשי חינוך, כהורים של הילדים שלנו, יש אחריות גדולה מאוד לאפשר לילדים 

שלנו לגלות את המתנה שלהם  

הבעיה היא שהרבה מאוד הורים לא חיים בתחושה הזאת בעצמם  ואיך אפשר 
לתת לילדים שלנו את הגילוי הזה, אם לא נצליח לעשות את זה קודם כול כלפי 
עצמנו? ואני דווקא אומרת שהרבה פעמים הורים יעשו יותר בשביל הילדים שלהם 
ופחות בשביל עצמם  אז נכון שהמודל הבריא הוא שתעשה בשביל עצמך ותהיה 

נקודה להעשרה
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מודל בשביל הילדים שלך, ואז הם יראו אותך ויעשו עבור עצמם, ואתה תהיה שם 
כדי לכוון אותם  

אבל מה קורה אם ההורים לא מממשים את עצמם ולא מגשימים את עצמם ולא 
מרגישים במקום החיובי שלהם; המימוש העצמי של הילדים שלהם אבוד מראש? 
נועד מראש לחוסר הגשמה? לא! אם אותם הורים שקוראים את הספרים האלה 
ולומדים את התפיסה הזאת יגידו: "ואללה, אני לא הגשמתי את עצמי, אבל הנה, 
יש פה מתכון, יש פה דרך, יש פה שביל שיעזור לי לעזור לילדים שלי כן לממש את 
עצמם, ולתת להם כלים ומיומנויות לחיים טובים יותר, ומתוך זה להיות מאושרים, 

כי הם יגדלו להיות אנשים מאושרים  ומתוך זה גם אני יכול להרוויח? אדרבה!" 

כי זה מה שקורה  בסופו של דבר כשאתה עובד עם החומר הזה, אתה נדבק בו  
אז ההורים שרוצים את הדבר הזה עבור הילדים שלהם ואין להם את הכלים ואין 
להם את הדרך ואין להם את התחושה למעט פספוס את עצמם – יוכלו להרוויח 

פה כפול: גם עבור הילדים שלהם, וגם עבור עצמם  

הספר הזה נכתב מתוך גישה שמאפשרת לכל הורה למצוא את הדרך האינדיבידואלית 
שלו  אף אחד לא יכול להגיד איפה הוא יפגוש את עצמו בסוף הספר, לאחר כל 
התובנות והשאלות והתהליך  כי זה ספר לחיים, זה ספר על החיים, זה ספר עבודה, 

זה ספר עבודה על ההורות שלנו, זה ספר עבודה על עצמנו 

ההורים של היום, הילדים של היום
העולם שאנחנו, ההורים, חיים בו היום, שונה מהותית מהעולם שבו חיו ההורים 

שלנו, בהיבטים רבים  וההיבטים הללו קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה 

השוני הזה, והפערים בין האופן שבו אנחנו גדלנו והאופן שבו גדלים ילדינו, בין 
ההורות של פעם, זו שאנחנו חווינו כילדים, ובין ההורות של היום – זו שאנחנו חווים 

כהורים, הוא הגורם המרכזי לקשיים שאנחנו מתמודדים אתם כיום  

כיצד זה מתבטא?
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גידול ילדים – אז והיום

נסה להיזכר בילדותך. אילו הבדלים אתה מוצא בין הילדים שלך לילד שאתה היית? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

בעבר, הלא כל-כך רחוק, ילדים היו כוח עבודה  הם נולדו מתוך הבנה שיום אחד 
הם יגדלו מספיק כדי לעזור בפרנסת המשפחה; ואכן, ברגע שהיו מסוגלים לכך 
מבחינה פיזית, הם היו יוצאים עם המשפחה לשדה ועובדים בחקלאות  ההתייחסות 
אליהם הייתה כאל "איש קטן", ולא כאל ישות אחרת שדורשת התייחסות שונה  
החינוך באותן שנים היה נוקשה, תקיף, ואפילו תוקפני  עונשים ומכות היו דבר שכיח 

בתנועה הקיבוצית בארץ, במשך שנים רבות, ילדים הופרדו מהוריהם ממש עם 
הלידה  נשים היו אז כוח עבודה חשוב ממש כמו הגברים, והתינוקות, שהפריעו להן 
לעבוד, נאספו כולם יחד והופקדו בידי המטפלת, כדי ששני ההורים שלהם יוכלו 
להמשיך לבנות את הארץ ולפתח אותה  והיה מאוד ברור שככה זה, ולא הייתה 
כאן שום התלבטות אם להיפרד מהילד, שעדיין היה תינוק רך, או לא, ואם הייתה 

נקודה לתרגול
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התלבטות – הרי שזו הייתה הנורמה, וכך עשו כולם; ומי שחי בסביבה קטנה וסגורה – 
לא יכול לפעול אחרת, ואם כן – לא יזכה לעידוד ותמיכה, אלא לגידופים ולגינויים 

בשנות השבעים חל מהפך, וגם ההורות עברה שינוי  באותן שנים נוצרת תפיסה 
חדשה שרואה את המהלך כולו, את אותו ילד שגדל והופך למבוגר, שהילדות שלו 
אינה מתפוגגת ונעלמת, אלא נותרת עמו ומפעילה אותו  הבינו אז שמבוגר הוא סך 
כל חוויות ילדותו, ואדלר הסביר כי אם המבוגר הוא סך כל חוויות ילדותו, וחוויות 
הילדות מושפעות מכל מה שקורה לו במהלך חייו, ומכל האינטראקציות שהיו בינו 
ובין הוריו וסביבתו והגישה כלפיו – הרי שהדבר הנכון לעשות הוא לשים את הילד 
במרכז, ולתת כבוד ויחס לתחושות שלו, לרגשות שלו, לרצונות שלו, למאוויים שלו, 

לחלומות שלו, וכן הלאה 

יש כאן מעבר דרמטי ביותר מישות שמתייחסים אליה ככוח עזר, כפונקציה, כמשהו 
שנמצא "על הדרך" – להפך המוחלט! לישות שיש לה רגשות, תחושות, מחשבות; 
שתגדל יום אחד וכל מה שקורה לה היום ישפיע על חייה; ליצור חי שחייבים להתייחס 
אליו! ופתאום הילד הופך להיות הכול  מרכז העולם  הרגשות שלו, המחשבות שלו, 
התחושות שלו – חייבים כולם לקבל ביטוי  העולם כולו נסוב סביב הילד וזכויות 
הילד והפסיכולוגיה של התפתחות הילד, וכל התחומים האלו מקבלים דגש ותשומת 
לב ותקציבים, כי חשוב מאוד מאוד להבין את נפש הילד ואת מאווייו, כי כל אלו 

ישפיעו על המבוגר שהוא יהיה  וזה מתחיל להיות קצת מבלבל   

כיום, בשנות האלפיים, של המאה ה-21, הגישה של שימת הילד במרכז עדיין לא 
חלפה מן העולם, אבל לצדה יש התעוררות, הורות חדשה, הורים שאומרים: "אוקיי, 
אני רוצה לשים את הילד שלי במרכז, אני מכבד אותו ואני מבין שיש חשיבות רבה 
למחשבות שלו, לרצונות שלו ולחלומות שלו  אבל גם לי יש מחשבות, רצונות 

וחלומות  מה אתי?"
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מה זה בשבילך להיות הורה מאושר?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

הורים לא מאושרים 

הורות היום מאופיינת בהרבה רצונות, חלומות ושאיפות, ומעט מאוד אושר  מעט 
מאוד סיפוק  למה זה קורה? 

מה המשמעות של חוסר היכולת להיות הורה מאושר? מהו אושר, ולמה קשה כל 
כך להגיע אליו?

בתרבות ההינדית אושר משמעותו חופש  חופש ממחשבות  העידן שאנחנו חיים 
בו הוא עידן של שפע אדיר, אבל לצד השפע הזה, קיימת גם השפעה גדולה שלנו 
על הסביבה ושל הסביבה עלינו  זהו עידן תחרותי מאוד, קשה מאוד למצוא בו 
חופש, בעיקר מהמחשבות  והורים רבים מרגישים מאוד לא מאושרים  לא חופשיים  
הורים רבים מרגישים שהם הולכים לאיבוד, לא מממשים את הפוטנציאל ההורי 
שלהם, לא מצליחים להיות ההורים שהם רצו להיות או ההורים שהם חשבו שיהיו  
הם מרגישים שהם יכולים יותר  יכולים להיות קשובים יותר, טובים יותר, מסורים 

יותר, והם פשוט לא מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם 

נקודה לתרגול
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אחד הדברים שתמיד מדהימים אותי זה כמה אנרגיה והתרגשות יש לנו כהורים 
מההיריון, מה"לפני" מהציפייה, מהדקות שאחרי הלידה; וכמה זה משתנה כשהילדים 
שלנו גדלים  לכאורה זה נורא נורא מוזר, כי אותן נשמות קטנות, אותם תינוקות – 
רק גדלו ונהיו חכמים יותר ומצחיקים יותר ויכולים יותר ומסוגלים יותר, ויש בהם 
הרבה מאתנו; אז איך זה שככל שהם גדלים – השמחה קטנה, הכיף קטן, ומה שגדל 
זה דווקא התסכול מהם? איך ייתכן שאותם ילדים שכבר הולכים לבד ואוכלים לבד 
ומדברים וצוחקים ומתפתחים רק מעצימים בנו את הקושי? מה גורם למשוואה 

ההפוכה הזו? למה הלידה היא רגע השיא וככל שהילד גדל – האושר הולך וקטן?

זה קורה כי ככל שאנחנו גדלים יש לנו יותר התמודדויות, וזה נכון לנו ונכון לילדים 
שלנו, וזה קורה גם כי יש לנו פחות כלים כהורים, וזה קורה בגלל חוסר הבנה וחוסר 
הכנה  אנחנו משקיעים עשרות אלפי שקלים בעגלות ובתיקים ובמיטה, ובסופו 
של דבר בחלק המשמעותי ביותר – בגידול, במיומנויות, בכישורי ההורות, בכישורי 
החיים – אנחנו משקיעים את המינימום  כי כבר התעייפנו, כי נשארנו בלי משאבים, 
כי זה גדול עלינו, כי לא הבנו שלהיות הורה זה לא רק ללדת אותם ולתת להם לאכול 
ולרחוץ אותם  האוכל, השינה, ההיגיינה, לשלוח את הילדים לבית הספר ולקנות להם 

ספרים ומשחקים  זה חשוב, זה קריטי, אלה צרכים בסיסיים  אבל זה לא מספיק 

על פי מאסלו, אנחנו זקוקים לשתייה, לאוכל ולצרכים הישרדותיים אחרים  לאחר 
שאלה מתמלאים – אנחנו זקוקים לביטחון  אנחנו חייבים להרגיש בטוחים ולא 
מאוימים  לאחר מכן – אנחנו צריכים תחושת שייכות  אנחנו צריכים להרגיש אוהבים 
ואהובים, לאחר מכן אנחנו זקוקים לשייכות חברתית, ולמימוש הפוטנציאל ולהגשמה 

כהורים אנחנו יודעים להעניק לילדים שלנו את הצרכים ההישרדותיים שלהם, 
שייכות ואהבה, אבל לשלב המימוש העצמי אנחנו מגיעים לא מוכנים  אנחנו 
לא יודעים כיצד לדאוג למימוש העצמי של הילדים שלנו, ופעמים רבות גם לא 
למימוש העצמי שלנו  וחוסר המימוש העצמי בעידן שלנו, לצד הבעיות החברתיות 
שנוצרות בגלל המעבר לתקשורת הדיגיטלית – פוגעים פגיעה קשה באושר של 
הילדים שלנו ובאושר שלנו כהורים  והסיבה לכך היא שאנחנו לא לומדים את זה  

אנחנו לא מגיעים מוכנים 
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פירמידת הצרכים של מאסלו

כשאנחנו רוצים לרכוש מקצוע – אנחנו לומדים  כשאנחנו מתחילים עבודה חדשה – 
אנחנו עוברים תקופת הכשרה  אנחנו קוראים מחקרים, מקבלים כלים, מתנסים 
ולומדים  וכך צריך להיות גם בהורות – המקצוע של החיים  אבל רוב ההורים לא 
לומדים את ההורות שלהם  רוב ההורים לא לומדים להיות אמנים בהורות שלהם 

ללמוד הורות זה ללמוד קודם כול את עצמי  עוד לפני שאני לומדת מי הילדים 
שלי  מי אני כהורה? מה הרצונות שלי? מה החלומות שלי? מה הפנטזיות שלי לגבי 
הילדים שלי? כהורים יש לנו הרבה מאוד חלומות שקשורים לילדים שלנו, עוד לפני 
שהילדים שלנו מגיעים לאוויר העולם: מי הוא יהיה? איך הוא יהיה? מה הוא יעשה 
כשיגדל? ואז מגיעה המציאות  והמציאות תמיד שונה מהדמיון ומהפנטזיה  לאו 
דווקא פחות טובה  אבל שונה  ושם מתחילה ההבנה שיש מציאות  שם מתחילה 
ההבנה האמתית של מי אני – איך אני מגיבה כשהילד שלי בוכה? איך אני מגיבה 
כשהילדה שלי מסרבת להקשיב לי? איך אני מגיבה כשהילדה שלי מקנאה? מה 
אני עושה כשהילד שלי מכה ילד אחר? מה אני עושה כשילד אחר מכה את הילד 

שלי? מה אני מרגישה בתוכי כשקורה כל אחד מהמקרים האלו? 

וגם כאן, כמו בכל דבר בחיים, יש את הגלוי ויש את הסמוי  יש את ההתנהגות 
שכולם רואים כלפי חוץ; ויש את הסמוי שלי: מאיפה אני פועלת? כשהילד שלי 
עמד בפתח הגן והגננת שלו שאלה אותי אם הוא יודע לכתוב את השם שלו, זאת 
שאלה פשוטה לכאורה  יודע – כן או לא  עניתי לא  בפשטות  אבל הסמוי שלי 
כבר התחיל לגעוש ולרעוש והביא אותי לכתיבת הספר הזה  זה החזיר אותי מיד 

מימוש
עצמי

כבוד והערכה עצמית

אהבה ושייכות

צורכי ביטחון

צרכים פיזיולוגים

ההורה הביקורתי

ההורה המצפה

ההורה המגונן

ההורה המפנק

ההורה הסמכותי

נקודה לציון
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למקומות שלי  אני מספיק טובה? לא מספיק טובה? אותה תחושה שלי, אותה חוויה 
שלי כילדה בתוך מערכת החינוך  וזה הסמוי  כל אחד מאתנו, בכל סיטואציה, פוגש 
את הקולות הפנימיים שלו  את מה שאימא שלו אמרה לו ומה שאבא שלו אמר 
לו ומה שהמורה שלו אמר לו ואת עצמו  אנחנו תמיד פוגשים את עצמנו  לרוב 
לא עוצרים להתבונן על זה  וזו הבעיה  זה ההבדל בין הורות מודעת ובין הורות לא 
מספקת  הספר הזה ייקח אותנו להתבונן על עצמנו כהורים, ועל הילדים שלנו  בין 

השאר נלמד איך לאתר את הסמוי, ולהבין מה מפעיל אותנו 

אחת השאלות שאני נשאלת כמעט באופן קבוע על ידי כל הורה שנכנס לקליניקה 
היא: ההורים שלנו לא עשו סדנאות הורות והם הסתדרו  יצאנו בסדר  בשביל מה 

צריך את כל ההדרכות הורים האלה?

הסבים והסבתות שלנו וההורים שלנו לא עשו סדנאות הורות  אמת  אבל אם ניקח 
מאה איש בגילאים שלנו ונשאל: אתם מרגישים שאתם מממשים את עצמכם? 
שאתם מגשימים את עצמכם? שאתם מאושרים? שאתם חיים מתוך תחושת 
משמעות והנאה? שאתם מממשים את הפוטנציאל? סביר מאוד שנגלה שלפחות 
50% מהם  לא מרגישים מאושרים, משמעותיים ומסופקים, ואינם מגשימים את 
עצמם  אז כשאנשים אומרים לי: "ההורים שלי לא עשו שום סדנה ואני בסדר", 
אני שואלת: "האם בשנת 2017 – במאה ה-21, מאה של יזמות, של מימוש, של 
יצירתיות – 'בסדר' זה מספיק?" בעיניי לא מספיק להיות "בסדר"  אני רוצה להיות 
הכי טובה שאני יכולה להיות בשביל עצמי, ובשביל הסביבה שלי  לפני 40-30 
שנה – להיות "בסדר" הספיק  אף אחד לא רצה יותר מ"בסדר"  החלק של מימוש 
הפוטנציאל של מאסלו – לא היה שכיח  היום "בסדר" זה לא מספיק  להיות "בסדר" 
זה להישאר ברמות הנמוכות של הישרדות, להרגיש בטוח, ובמקסימום – להרגיש 
שייך  להרגיש שמישהו אוהב אותך ואתה אוהב מישהו  וזה יופי, אבל זה לא מספיק  
אנחנו רוצים יותר מזה  לא באנו לפה בשביל זה  באנו לפה כדי להגשים את עצמנו  

  One time show-באנו לפה ל

פעם, באחת מתכניות הרדיו שלי, ברדיו מהות החיים, שמעתי ריאיון עם אדם דתי 
שאמר שלא לחיות בייעוד שלך – זה חוסר צניעות  זו לא התנשאות לחיות בייעוד 
שלך  זו צניעות  כל אדם הגיע לכאן עם יכולות ומיומנויות וכישורים – וזו מתנה! זה 
יהלום שנמצא בתוכו  וזה חוסר צניעות להרשות לעצמנו לא לעשות את המימוש 
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הזה  קיבלנו את החיים במתנה, יש לנו ייעוד, ולא להגשים אותו זו מעין יריקה 
לבאר שאנחנו שותים ממנה  חיים מתוך צניעות הם חיים מתוך הלימה, מתוך 
חוסר ההתנשאות, מתוך קבלת הייעוד שלנו  איך ייתכן שנרשה לעצמנו לקבל את 

מתנת החיים ולא לממש את מה שבאנו לעשות פה? 

לכך מצטרפת העובדה שאנחנו חיים בעידן שונה מזה של ההורים שלנו  העידן שלנו 
תחרותי יותר, דיגיטלי, הזמינות של כל דבר גבוהה בהרבה, כוח, סמכות ומשמעות 
כבר אינם טמונים בגיל או בניסיון בהכרח  שום דבר אינו עומד בפני עצמו והכול 

מושפע מהכול  

ובנוסף לכל אלה – גם האינטואיציה של רובנו כבר לא משומנת  רובנו נמצאים 
באיבוד עצמי כל כך עמוק, אנחנו כל כך לא מחוברים לעצמנו, לייעוד שלנו, להגשמה 
שלנו, לעוצמה שלנו, למי שאנחנו, לאני מאמין שלנו – שאנחנו הולכים לאיבוד  
אנחנו נמצאים בהסחת דעת אין סופית שנובעת מעידן השפע, מנקיפות המצפון 
שלנו, מהתחרותיות שסביבנו, מחוסר ההגשמה שלנו  אנחנו קמים בבוקר היישר 
לתוך מרוץ: להעיר את הילדים, להכין כריכים, עצבים, צפצופים, ברדיו טוחנים לנו 
חדשות כל שעה עגולה, שלא נפסיד שום פיגוע ושום פריצה ושום דבר    אנחנו 
חיים באינטנסיביות עצומה שמסיחה אותנו ומרחיקה אותנו  למי יש זמן ופניות 

ולגיטימציה ורצון לשבת ולהקשיב לעצמו? 

ואנחנו חייבים ללמוד מחדש איך להתחבר לאינטואיציה הזאת  לא חייבים לעצור 
את החיים ולהיכנס לוויפאסאנה, זה נחמד, אבל זה לא העניין  האינטואיציה שלנו 
והקול הפנימי שלנו קיימים כל הזמן  תחושת הבטן קיימת כל הזמן  אבל יש כל 
כך הרבה רעשים מסביב, שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להקשיב להם  ואז מה 
שקורה זה שאנחנו מבלבלים את הילדים שלנו, כי פעם אנחנו מקשיבים לתחושת 
בטן, פעם אנחנו מקשיבים לרעש באונה הימנית, אחר כך לרעש באונה השמאלית, 
אחר כך לרעש של השכנה שמטרטר אצלנו בראש, אחר כך לרעש של הבוס, והרבה 
לרעש של "מה יגידו?", ושל "מה יקרה אם הבן של השכן יצליח יותר מהבן שלי?", 
ו"אולי הילד של השכנים מקבל תנאים טובים מאלה שמקבל הילד שלי?", ו"למה 
למישהו אחר יש יותר ממה שיש לי?" ו"למה מישהו אחר מתקדם בעבודה יותר 

ממני?"    ואנחנו נורא מבלבלים את הילדים! 
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הורות היום דורשת מאתנו משהו אחר! הורות היום דורשת מאתנו לעצור, להתבונן 
ולשאול את עצמנו קודם כול כאנשים וכהורים – מה אנחנו רוצים? לאן אנחנו 
רוצים להגיע? מה אנחנו רוצים בשביל הילדים שלנו? מה אנחנו ממש לא רוצים 
בשביל הילדים שלנו? איך אנחנו מגיעים למטרות שלנו בצורה הנכונה ביותר לבית 
שלנו? ולאורך התהליך הזה, של שאילת שאלות, חשוב שנדע לאתר את התשובות 
שחוסמות אותנו  את המקומות שבהם אנחנו אומרים לעצמנו שאי אפשר, שאנחנו 

לא יכולים, שמשהו מונע מאתנו  ואז חשוב שנדע לשאול את עצמנו: האומנם?

ילדים שהולכים לאיבוד

כבני אנוש התברכנו בכישורים רבים  העידן שלנו, על השפע שבו – מאפשר לנו 
לחשוף את הכישורים האלה ומזמין אותנו לפתח מיומנויות רבות  המיומנויות הללו 

רבות כל כך, וכך גם הכישורים שהתברכנו בהם, שרבים הולכים לאיבוד  

כדי שאדם יגשים את עצמו הוא קודם כול צריך לדעת מה הגבולות שלו  מי הוא 
ומהו  הוא צריך לדעת להתמודד עם קשיים  הוא צריך להיות מסוגל להתמודד עם 
הצלחות, הוא צריך לדעת במה הוא טוב  הוא צריך לדעת במה הוא פחות טוב  אדם 
כזה צריך לדעת על עצמו הרבה מאוד דברים: מיומנויות, כישורים, יכולות, ובגיל 
צעיר הוא זקוק גם ליד מכוונת שתעזור לו לגלות את עצמו  העובדה שאנחנו רואים 
פעמים רבות ילדים שהולכים לאיבוד, נובעת מכך שאין שם את היד המכוונת הזו, 

שתדע להגיד 'לא', ושתדע להגיד גם מה כן, ובמה אתה טוב  

איך ילד היום ידע במה הוא טוב? בגינה הציבורית אני רואה תמיד את מתקני 
העכבישים הגבוהים שעשויים מחבלים שמזמינים ילדים לטפס עליהם, וכל כך 
הרבה פעמים אני שומעת אימהות אומרות לילדים שלהם: "אל תטפסי! זה מסוכן! 
את תיפלי! תיזהרי! תשימי לב! את לא יציבה!   " ופעם אחר פעם אני נזכרת במורה 
שלי בכיתה ד  שבמקום להעצים אותי הראתה לי מה אני לא יכולה  בלמה אותי  לא 
נתנה לי הזדמנות  לילדים יש אינטליגנציה ספורטיבית גבוהה, והם יכולים לגלות 
בעצמם מה מתאים להם  אבל ילד שיוצא לגינה שלוש פעמים בשבוע ושומע כל 
הזמן "אל, אל אל   " בסופו של דבר יבין שזה מסוכן בשבילו, יפחד, ויפסיק לנסות  

וזו רק דוגמה  זה נכון לכל תחום 
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לאורך השבוע הקרוב, התבוננו, שימו לב וערכו רשימה של דברים שאתם לא 
מאפשרים לילדים שלכם לעשות. מה הם רוצים ואתם לא מאפשרים? מה אתם 

לא מאפשרים והם אפילו לא רוצים?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

אז יש דברים שלא נעשה  אני לא אומרת לתת לילד לקפוץ מקומה שלישית ולגלות 
לבד מה יקרה; אבל ככלל ילדים צריכים לחוות ולהתנסות, והורים רבים מצמצמים 
את הילדים שלהם בגלל העומס ובגלל הפחד ובגלל היעדר כלים ובגלל היעדר 

סבלנות וזמן, ובעיקר בגלל היעדר מודעות  

זה נכון גם לסיטואציות שהילדים חווים כשאנחנו לא בסביבה, ולאחר מכן משתפים 
אותנו בהן  למשל, ילדה חוזרת מבית הספר ומספרת שרבה עם אחת החברות 
שלה  האימהות מכירות ביניהן  אימהות לא מעטות יתקשרו זו לזו ויסדרו לילדות 
את העניינים, הדבר הנכון לעשות במקרה כזה הוא ללמד את הילדה כלים, להחזיר 
אותה לתוך עצמה, להחזיר אותה לחברה שלה, ולאפשר לה להתמודד מולה  ללא 

התערבות של הורים   

וככה בדיוק ילדים הולכים לאיבוד  כשאנחנו פותרים להם את הבעיות, מסדרים 
להם את החיים – אנחנו גורמים להם ללכת לאיבוד  אנחנו מונעים מהם ללמוד 
את עצמם  אנחנו מונעים מהם מיומנויות וכלים  אנחנו מפריעים להם ללמוד 
להתמודד עם החיים  אנחנו מונעים מהם להכיר את מי שהם  את מי שהם נועדו 

להיות בעולם הזה  

נקודה לתרגול
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כתבו לפניכם את סדר היום של הילד שלכם, ושלבו בו הזדמנויות לצמיחה. מה 

תגידו לילד שלכם בהזדמנויות האלו?

הזדמנותפעילותשעה

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

נקודה לתרגול
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ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

להגביר את הטוב
הגיע לקליניקה שלי זוג הורים ליואב, ילד בחטיבת הביניים שלא מוכן ללמוד  הם 
סיפרו שיואב עושה טובה שהוא הולך לבית הספר, שהציונים גרועים, והייתה שם 
התעסקות אין-סופית ב"מה הוא לא"  שאלתי אותם: "מה יואב כן אוהב בבית 

הספר?" התשובה הייתה: "כלום כלום כלום " 

הטיפול נמשך זמן מה, ובשלב מסוים שמנו לב שבימים שני וחמישי יואב קם 
לבית הספר בשמחה  ביקשתי מהאימא לברר מה יש בבית הספר בימים האלה  
התברר שבימי שני וחמישי יש בבית הספר "הפסקה פעילה"  ובהפסקה הפעילה 
הזו יואב הוא איש ההגברה  הוא עוזר לאב הבית  ובימים האלה הילד בשמים  
למה? כי הוא כנראה לא אוהב ללמוד, קשה לו בלימודים, הוא לא מוצא בהם טעם 
או משמעות    זה לא משנה  זה בכלל לא העניין  העניין הוא שיש משהו שגורם לו 
להרגיש משמעות  כשהוא עוסק בהגברה ועוזר לאב הבית הוא מרגיש משמעותי  

הוא מרגיש שהוא תורם  וזה כנראה גם תחום שמאוד מעניין אותו  

ביקשתי מההורים לרדת לשורש העניין, לברר מה בדיוק יואב מרגיש לגבי כל העניין, 
והאימא חזרה אליי במפגש הבא ואמרה לי: "את לא מאמינה, הוא מת על זה!"

עכשיו הבנו מה יואב אוהב  בשביל מה הוא מוכן לצאת מגדרו, לעשות את 
ה-extra mile  אנשים או נשים שמאוד אוהבים כדורסל או כדורגל או ריקוד, או 
כל תחום אחר, מוכנים להגיע לאימונים כבר בשש בבוקר לעבוד קשה, להתמיד 
ולהשקיע, ולעשות הכול כדי להצליח בתחום שהם אוהבים  אותם אנשים ממש, 
כשמדובר במשהו שלא מעניין אותם – לא ינקפו אצבע  החריצות כולה תיעלם כלא 

הייתה  כי הם לא מוצאים בכך משמעות ולא מוצאים בכך הנאה  

כך בדיוק היה אצל יואב  וכשהבנו שכאיש הגברה בהפסקה הפעילה יואב מרגיש 
חשוב, ששם הוא מרגיש שרואים אותו, שם הוא מרגיש שהוא משפיע, החלטנו 
לקחת את המיומנות הזאת, את האינטליגנציה הטכנית הזאת, ולאפשר לו לממש 
אותה בדברים נוספים ביום יום  חיים מתוך משמעות הם חיים שיש בהם אושר  
ההפסקה הפעילה מעניקה ליואב משמעות, וגורמת לו אושר  מתוך האושר הזה 

הוא יכול לצמוח 
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ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

אז חשבנו איך הוא יעביר שיעור בכיתה שלו בנושא סאונד, וחשבנו איך הוא יתנדב 

בבתי אבות בכל מה שקשור בתחום הגברה  דאגנו לייצר לו עוד ועוד הזדמנויות 

לעסוק במה שהוא כל כך אוהב, והילד התחיל לפרוח  הציונים שלו השתפרו גם 

בתחומים שאין להם שום קשר להגברה ולסאונד, כי הוא הרגיש משמעותי, הוא 

הרגיש תחושת מסוגלות גבוהה  

אני קוראת לזה "לפנצט"  לחפש בפינצטה את הדברים שהילד טוב בהם, את הדברים 

שהוא אוהב  ואז להתמקד בהם ולהגדיל אותם, וזה יגדיל את כל שאר התחומים, 

גם את אלה שהוא לכאורה פחות טוב בהם ופחות אוהב 

חשבו: מה גורם שמחה לילדים שלכם? על אילו פעילויות הם לא מוכנים לוותר?   .1
מה מדליק להם ברק בעיניים?

הקדישו לתרגיל הזה מחשבה, וכתבו כל דבר שעולה בראשכם.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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ל? נעלם השבי לאן  ד:  פרק 

בימים הבאים שימו לב לדברים שכתבתם – האם זה עדיין נכון? אולי יש דברים   .2
חדשים שגורמים שמחה לילדים שלכם?

הכינו רשימה גם לבן הזוג או בת הזוג.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

בחרו מתוך כל רשימה תחום אחד שבו אתם מתכוונים להעצים כל אחד מהילדים   .3
שלכם, ואת בן הזוג או בת הזוג.

הקדישו לתרגיל הזה את מלוא תשומת הלב. זה יכול בהחלט להיות הדבר האחד 
שישנה את חיי הילד שלכם...
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שם הילד שם הילד שם הילד

מה גורם לילד שלי 
שמחה?

התחום בו הוא טוב 
במיוחד

איך אני כהורה יכול 
להעצים אותו?

שם הילד שם הילד שם הילד

מה גורם לילד שלי 
שמחה?

התחום בו הוא טוב 
במיוחד

איך אני כהורה יכול 
להעצים אותו?
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פעמון המחמאות
אריאל הוא הבן המרכזי שלי, הוא מרכיב פאזלים מגיל אפס, והרבה מאוד  פאזלים 
מורכבים שאתגרו אותי לא פעם  ויום אחד הגננת של אריאל מתקשרת אליי ומספרת 
שאריאל כבר לא עולה ל"פעמון המחמאות"  היא הסבירה שבבוקר הילדים צריכים 

לבנות כל מיני דגמים לפי מודלים מסוימים, ואריאל לא מוכן לסיים שום דגם  

שאלתי: "באמת? מה קרה? מה השתנה?" והגננת סיפרה שבתחילת השנה הוא 
היה בונה המון דגמים, ולאחרונה הוא הפסיק, ולכן הוא כבר לא עולה לפעמון 
המחמאות  שאלתי מה זה פעמון המחמאות, והיא הסבירה שפעמון המחמאות 

זה דרך לפרגן לילד על הישגים, למשל על סיום דגם  

אמרתי: "רגע, את רוצה להגיד לי שבגלל שהוא לא מסיים דגם הוא כבר לא עולה 
לפעמון המחמאות?" והיא ענתה לי: "לא  אני ממש מחפשת סיבות להעלות אותו 
לפעמון המחמאות, ואני לא מוצאת " הייתי המומה  גם כי אני מכירה את הבן שלי 

ויודעת שיש על מה לפרגן לו, וגם כי אני מאמינה שיש על מה לפרגן לכל ילד  

אמרתי: "את רוצה להגיד לי שיום שלם עובר ואת לא מוצאת סיבות להעלות את 
הבן שלי לפעמון המחמאות? איך זה יכול להיות?" איך יכול להיות שיש ילד בעולם 

הזה שעוברות כמה שעות ולא מוצאים שום דבר להחמיא לו עליו?? 

ואז שאלתי: "כמה זמן הוא יושב על הדגם? דקה? שעה?" והגננת אמרה: "חמש 
דקות  לפעמים פחות " "והוא לא מסיים, נכון?" אמרתי "נכון " היא ענתה  

"מצוין," אמרתי לה, "תשמעי מה אני מציעה שתעשי: מחר כשהוא יושב על הדגם 
חמש דקות – תעשי מזה מסיבה  תעלי אותו לפעמון המחמאות על חמש דקות "

"מה?" היא אמרה, "אבל מחמאות על הדגם מקבל רק מי שמסיים!" 

"אבל הוא עשה חמש דקות יותר מכלום, נכון?" אמרתי לה, "ולפעמים הוא עושה 
אפילו פחות, אז תעלי אותו  על כמה שהוא עושה – תעלי אותו לפעמון המחמאות "

ומכיוון שהגננת מכבדת אותי ומעריכה אותי מבחינה מקצועית, היא אמרה: "אוקי " 

נקודה להבנה
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כעבור שבוע היא מתקשרת ואומרת לי: "זה לא להאמין, את יודעת שהוא כבר 
מסיים דגמים "

"את מבינה שזו לא שאלה של יכולת, נכון?" אמרתי 

שתינו הבנו שאין לזה שום קשר ליכולת שלו  זה קשור למה שאנחנו בוחרים להתמקד 
בו  ואם אני בוחרת להתמקד בלהגיד לילד שלי "אתה עוד פעם לא מסיים דגם, 
תסיים דגם, אתה עוד פעם לא הולך לבית הספר, אתה עוד פעם לא מתעורר   " 
זה מה שיגדל  ואם אני בוחרת להתמקד במה שהילד שלי עושה טוב ולהגדיל את 
זה ולהגדיל את זה, זה יגייס אותו לעשות יותר ויותר טוב, ואין אדם שזה לא עובד 

עליו, גם אצלנו המבוגרים  גם אנחנו כאלה  

אם רק יתלוננו בפנינו ויגידו לנו כמה אנחנו לא בסדר, אם נגיד לבן הזוג שלנו כמה 
הוא לא בסדר, כמה הוא לא עושה – זה רק מוריד את המוטיבציה ואת החשק 
להמשיך לעשות  וכשאומרים לך "וואו, איזה יופי עשית, תודה רבה על ההשקעה," 
ומתייחסים ומגדילים את הדבר הזה גם אם הוא קטן, גם אם צריך למצוא אותו 

בפינצטה – הוא גדל ומשפיע על כל השאר  

ילדים מוכשרים הולכים לאיבוד כי לא תמיד יש שם מי שיעצור וימקד אותם במה 
שהם טובים, שיגדיל את זה, שייתן להם כלים להתמודד עם סיטואציות מסוימות  

שלא יפתור להם את הדברים, אלא יכוון אותם  

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

נקודה למחשבה
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גידול ילדים תמיד היה אתגר, ונדמה שעם השנים הוא רק הולך וגדל. 
העידן שלנו מאופיין בהתפתחות עצומה מכל בחינה שהיא: 

נקודה לציון

רמת החיים עלתה מאוד   
הידע עבר מ"זקני השבט" למאגרי המידע הזמינים בלחיצה על כפתור המקלדת   
ערכים חברתיים שהיו ברורים מאליהם בעבר – נדמה כי פינו את הבמה לטובת   

ערכים אינדיווידואליים מהם
ריבוי המשימות מותיר לנו פחות ופחות זמן  

התקשורת הדיגיטלית משנה את האופן שבו אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים   
חברתיים

השפע הגדול מהכול מבלבל אותנו, גורם לנו לקפוץ מעניין לעניין, לא למצות   
שום דבר ולא להגשים שום דבר

אנחנו שואפים למימוש עצמי  
העולם שאנחנו חיים בו שונה מזה שגדלנו בו, בכל היבט. הפערים הגדולים הללו   

גורמים לקשיים רבים.
ילדים עברו מהשוליים למרכז  

אנשים שואפים להגשים חלומות  
ככל שהתינוק גדל – האושר קטן  

אנחנו לא יודעים איך לעזור לילדים שלנו לממש את עצמם  
העולם תחרותי מאוד! אנחנו רוצים הכול!  

אנחנו לא יודעים כיצד לכוון את הילדים שלנו ומבלבלים אותם  
אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו, ומונעים מהם את היכולת לעזור לעצמם  

ובתוך כל אלה, אנחנו חווים תחושה כללית של חוסר הנאה מהיום-יום, 
חוסר הספק, נקיפות מצפון, וקושי ליהנות מן ההורות.
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פרק ה:  

משפחה טובה   
זה לא מספיק  

כשאתם מסתכלים עליי – מה אתם רואים?
הבית שגדלתי בו היה בית נורמטיבי לחלוטין. אני הילדה השנייה במשפחה, ונולדתי 
אחרי אח בכור מאוד מוכשר, מאוד חכם, מאוד מוצלח. אני תמיד אומרת את זה, 
ממש אוטומטית, כי זו הייתה תמיד התחושה שלי. שהוא מוכשר ומוצלח, ואני 
פחות. אחריי נולדה בת נוספת, אחותי הקטנה, שגם היא מוכשרת ומוצלחת מאוד. 
ההורים שלי היו שניהם הורים נורמטיביים. אמי הייתה אשת צבא לשעבר והייתה 

אתנו בבית, ולאבי יש עסק משפחתי – חנות משקאות שהייתה של סבי לפניו. 

החנות של אבא שלי הייתה בעלת חשיבות עליונה בחיי כילדה  ממש גדלתי בחנות 
של אבא שלי  המון מיומנויות חיים למדתי שם מהפעלת הקופה, ממתן שירות 
לאנשים, מסיטואציות שונות שהיו בין לקוחות בחנות והייתי חייבת להתמודד אתן  
ממש למדתי את החיים דרך הרחוב, דרך השהות בחנות, דרך העבודה בחנות בחגים 
ובחופשות  למדתי לתת שירות לאנשים ולמכור להם  הרבה מיומנויות חשובות 
מאוד לחיים קיבלתי מהחלק הזה בחיי  העבודה בחנות הייתה כל כך משמעותית 
בעבורי, שעד היום אני מקפידה שגם הילדים שלי יגיעו לחנות, אף על פי שאבא שלי 
כבר מבוגר; וגם אם הם לא יגיעו לחנות – שיעשו דוכנים וימכרו דברים  אני מאמינה 
שאיסוף חפצים או יצירה של חפצים ומכירתם בדוכנים מלמדים את הילדים שלנו 

המון כישורי חיים שלא זמינים להם בדרכים אחרות, ושטוב שיהיו להם  

הבית שלי, אם כך, היה נורמטיבי לחלוטין  לכאורה לא חסר לי דבר  ההורים שלי דאגו 
שאקבל כל מה שאני צריכה ולפעמים אף יותר מכך  אבל אני תמיד גדלתי בתחושה 
פנימית שלא רואים אותי  הייתי ילדה ורבלית מאוד  הוורבליות הזו שירתה אותי 
כבר אז  כשהייתי בבית הספר היסודי היה מעין נוהג כזה, לקחת ילדים מהכיתות 
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הגבוהות שימלאו את מקומם של מורים שלא הגיעו באותו יום ללמד בכיתות 
הנמוכות  כשהיו פותחים את דלת הכיתה שלנו ומבקשים מתנדב – תמיד קפצתי 
על המציאה  ללמד ילדים אחרים עניין אותי הרבה יותר מאשר לשבת בכיתה על 

הישבן וללמוד בעצמי  

הוורבליות הזו, היכולת לדבר היטב היא עד היום חוזקה שלי וכלי עבודה מרכזי 
שלי  היום יש לה קשר חזק מאוד למימוש העצמי שלי  אבל בילדות שלי, לא עזר 
שהתנדבתי ללמד כיתות צעירות  בילדות שלי לא ראו בתכונה הזו שום דבר מלבד 
חוצפה  ולא ראו שום יתרון מיוחד בחוצפנות שלי, בתחכום שלי, בעובדה שאני עונה 
תמיד, בכך שתמיד יש לי מה להגיד  נחשבתי לילדה חצופה  זה היה דבר ששמעתי 
סביבי המון, גם בבית מאימא שלי, וגם בחוץ מהמורים בבית הספר  ההורים שלי 
נקראו לא פעם לשיחות עם המורים והמנהלת כי התחצפתי, כי עניתי, כי אמרתי    
ולצד היכולת הוורבלית המצוינת שתמיד הייתה לי ותמיד התייחסו אליה כחיסרון 
ולא כמעלה, הייתי מהילדים שתמיד אומרים עליהם בבית הספר "חבל שהיא לא 
מממשת את הפוטנציאל שלה, היא יכולה יותר " שנים גדלתי על המשפט "חבל 

שהיא לא מממשת את הפוטנציאל שלה"  

1. אילו תכונות אתם רואים בילד שלכם, אך לא מעודדים?
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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כתבו ליד כל אחת מהתכונות שרשמתם קודם – למה אתם לא מעודדים אותה?   .2
האם אתם חושבים שהיא שלילית? האם אתם חושבים שלא כדאי לטפח אותה? 

למה?

אלו תכונות לא ראיתם בילד שלכם עד היום?  .3
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

מדי פעם היו לי רגעים של יותר  רגעים של מימוש, רגעים של תחושת מסוגלות  
לא אשכח לעולם את אותו יום בכיתה ח שבו המורה ציפי, שהייתה מורה לחיים 
עבורי, החזירה לנו מבחן, ובראשו התנוסס בגאון הציון 90  זו הייתה הפעם הראשונה 
בחיי שקיבלתי ציון כזה, והמורה שלי, ציפי, שהייתה אשת חינוך משכמה ומעלה, 
מורה לחיים ממש, האמינה בי, שמחה בשבילי, התרגשה איתי ושיבחה אותי  באותו 
יום הרגשתי איזה כיף זה לקבל ציון כזה  אבל זו לא הייתה מנת חלקי ביום-יום  
ביום-יום הייתי ילדה חצופה, ילדה שעֹונה, ילדה שיש לה ציונים לא מספיק טובים, 
ילדה שלא יושבת ועושה שיעורים, ילדה שמתחצפת לאימא, ילדה מלאה, ילדה 
ששומעת השכם והערב: "חבל, היא יפה, אבל מלאה   " "חבל, היא לא מממשת את 
עצמה   " חבל וחבל וחבל    זו הייתה מנת חלקי  גדלתי בתחושה שאני לא טובה 
מספיק  זה משהו שליווה אותי הרבה מאוד שנים  כל זה לצד אח שהיה ברור לי 
שהכול הולך לו מאוד בקלות, שיש לו המון שכל, ידע רב )עד היום יש לו ידע כללי 
עצום(; וגדלתי בתחושת תסכול וחוסר סיפוק  נחשבתי ל-trouble maker בבית 

הספר, הייתי "הולכת מכות", מקללת, רבה, בוחשת    
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כשסיימתי את בית הספר היסודי, לא רצו לשלוח אותי לתיכון עיוני  "הפוטנציאל 
שלי לא כיוון לשם", הציונים שלי בוודאי שלא  ובאותו יום, זה היה ערב פסח, הגעתי 
לחנות של אבא שלי עם התעודה ודמעות בעיניים, וסיפרתי לאבא שלי שייעדו 
אותי לתיכון המקצועי תלם  בערב פסח החנות הומת אדם, עמוסה מאוד, ואני 
ממש זוכרת שאבא שלי יצא מהחנות ונעל אותה – דבר שהיה נדיר ביותר, בוודאי 
בערב חג – ונסע לעיריית גבעתיים, וישב שם אצל בכיר במחלקת החינוך, ודיבר אתו 
והתעקש שיאפשר לי ללמוד בתיכון העיוני שרציתי – שב"ץ, שמעון בן צבי – שהיה 
התיכון הטוב ביותר בגבעתיים בתקופה ההיא  זה היה כמעט מנותק מהמציאות  
שב"ץ היה תיכון לתלמידים מצטיינים, תלמידים שהוציאו ציונים טובים לאין שיעור 
מאלה שאני הוצאתי, תלמידים שהשקיעו בלימודים  מה לי ולתיכון כזה? אבל אני 

רציתי את זה, והיה שם מישהו שהאמין בי, ומישהו שנלחם בשבילי, והתקבלתי  

בשלב הבא נקראתי לריאיון אצל המנהל דוד חרותי, כי ממוצע הציונים שלי היה 
נמוך; ואימא שלי באה אתי  המנהל דוד חרותי, היה אדם טוב נוסף בדרך שעזר 
לי לסלול לעצמי את הדרך שלי  ישבנו בריאיון, הוא הסתכל בתעודה שלי, וחייך  
ואני ידעתי שהוא תוהה מה אני עושה פה  זו הייתה תעודה של ממוצע 70  אפילו 
בציור היה לי ציון נמוך  והמנהל שאל אותי על כך  ואני זוכרת שאמרתי לו: "נכון, 
אבל אני רוצה לבוא ללמוד פה " אמרתי שאני אצליח  שיהיה בסדר  והוא הלך 

אתי  הוא נתן לי הזדמנות  

ולהגיד שדרכי הייתה סוגה בשושנים? רחוק מזה  הייתי תלמידה בעייתית, היו לי 
ציונים לא טובים, הייתה לי מורה איומה שקראו לה ענת, ואני זוכרת שבתעודת 
סוף כיתה י היא מרקרה לי בתעודה, יחידה מכל הכיתה: "ילדה ללא מגמה"  ללא 
מגמה פירושו – הולכת הביתה  הציונים שלי היו גרועים  ואני זוכרת את עצמי פונה 
לחנה בק שהייתה מורה בכיתה יב, עוד מישהי בדרך, בכיתי, והתחננתי לפניה: "אני 
רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לבוא אלייך לסוציולוגית-כלכלית," והיא אמרה לי "את 

תבואי אליי " 

השנים האלה היו שנים קשות מאוד  שנים של מאבקים אין סופיים, כולם על לימודים, 
עם הרבה אנשים שרצו לשלוח אותי לדרכי, להיפטר מהנוכחות המעיקה שלי בבית 
הספר, וכמה בודדים שאלוהים שלח לי, שפה ושם נתנו לי איזו תקווה להיתלות 
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בה, איזה אור; אבל התחושה הכללית הייתה לא משהו  בכיתה יא כבר העיפו אותי 
ממתמטיקה  הייתה לי מורה, רינת, שחשבה שאני לא שווה אפילו שלוש יחידות 

ואז, בראש השנה בתחילת יב, אחרי שהוריי מטפטפים לי שנים: "חבל, זו ההזדמנות 
שלך עכשיו, תלמדי, תשקיעי, אחר כך יעלה לך יותר, אחר כך ייקח יותר זמן, חבל, 
חבל, חבל   " קמתי בוקר אחד וחשבתי: "בא לי לגשת לבגרויות " והייתי ילדה עם 
ציונים של 60 במקרה הטוב  לא היה לי עם מה לגשת לבגרות  אבל החלטתי, ובאתי 
להורים שלי – שעד כמה שהרגשתי כל השנים שהם לא רואים אותי ולא נותנים לי 
את מה שאני צריכה, הם היו שם תמיד – ואמרתי שאני רוצה לגשת לבגרויות, והם 
אמרו לי: "אין בעיה, נעזור לך " והם סידרו לי שיעורים פרטיים בכל נושא שהייתי 
צריכה, אבל זה לא הספיק, כי הרבה מהמורים לא רצו להגיש אותי, בגלל הציונים 
הנמוכים שהיו לי כל השנים  ואני זוכרת את עצמי נכנסת לחדר מורים, ומגייסת אליי 
לשיחה כמה מורים ומסבירה להם שטעיתי, שאני מבינה שאני רוצה משהו אחר, 
ושאני רוצה לגשת לבגרויות, ושאני רוצה שייתנו לי לגשת במגן שלי, גם אם הוא 
נמוך  אז המורה לכלכלה ולסוציולוגיה הסכימה, והמורה לתנ"ך לא הסכימה, אבל 
המורה לאנגלית הסכים, וכן הלאה  אצל מי שהסכים – ניגשתי, והוצאתי בבגרות 
בסוציולוגיה ובכלכלה – 87, שלילדה שלא עברה את ה-60 זה מאוד משמעותי  לא 
הצלחתי לגשת לכל הבגרויות, ולא סיימתי את התיכון בבגרות מלאה, אבל שם 

התחילו אצלי הניצנים של ההבנה שיש בתוכי משהו  שאני מסוגלת 

בסוף יב בטקס תעודות ההצטיינות קראו לי  התרוממתי מהכיסא ואימא שלי מיד 
משכה לי את היד ואמרה לי: "שבי, זו טעות " אני לא אשכח את זה בחיים  כי לא 
ייתכן שקראו לי לקבל תעודת הצטיינות  מה לי ולהצטיינות    אבל קיבלתי תעודת 
הצטיינות על פעילות חברתית  מבחינה חברתית התמונה הייתה שונה לחלוטין  
מבחינה חברתית הייתי מרכזית מאוד  היו לי חברים רבים, ותמיד הייתי מאוד 
פעילה חברתית  ופתאום אני יודעת שזה לא סתם  זה משהו שהיה לי כל השנים 

האלה  זו מיומנות  זו אינטליגנציה  זה כישרון 

התובנה הזו גרמה לי להמשיך לחקור את נושא האינטיליגנציות, ולפתח קורס שעוסק 
במימוש הפוטנציאל  הקורס מבוסס גם על דבריו של גארדנר לגבי אינטיליגנציות  
גארדנר פיתח את תורת האינטיליגנציות שלו לפני יותר משני עשורים  הוא טען 
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כי מבחני האינטליגנציה המקובלים היום הם כלי לא אמין ולא מדויק, משום 
שהם מודדים יכולות מילוליות ויכולות מתמטיות בלבד  גארדנר טען שיש שבע 
אינטליגנציות: מילולית, מתמטית, מרחבית-חזותית, תנועתית-פיזיקלית, מוזיקלית, 
בין-אישית ותוך-אישית  ממחקריהם של גארדנר וממשיכיו עלה כי כל אדם מתפקד 
ברמה גבוהה מהממוצע בתחום אינטיליגנציה אחד לפחות  האמת היא שבדרך 
כלל אנחנו מזהים בקלות את התחום שבו כל אדם מוכשר במיוחד, אלא שאנחנו 
לא מכירים בתחום הזה כאינטליגנציה, ולא מייחסים חשיבות לפיתוח שלו  אנחנו 
פוטרים את אותם ילדים באמירה או רק במחשבה שהם ממוצעים, שאין בהם שום 
דבר מיוחד, ולא מסייעים להם להתקדם בתחום שבו הם מוכשרים לאין ערוך מכלל 

האוכלוסייה  זה גם מה שקרה לי 

. ת ו ח פ ל ד  ח א ה  י צ נ ג י ל י ט נ י א ם  ו ח ת ב ד  ח ו י מ ב ה  ה ו ב ג ה  מ ר ב ד  ק פ ת מ ד  ל י ל  כ

כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, אני יודעת שאם ההורים שלי היו מסתכלים עליי 
דרך זכוכית מגדלת שמגדילה את הטוב; אם הם היו רואים את היכולות החברתיות 
שלי, את היכולות הוורבליות שלי, את יכולות ההנהגה שלי; ואם הם היו נותנים 
עליהן דגש ומעצימים אותן – הייתי מסיימת אחרת את בית הספר  הייתי מצליחה 
יותר  הייתי ילדה שזקוקה מאוד לגבולות, הייתי צריכה שיחזיקו אותי, אבל הייתי 
זקוקה גם לכך שמישהו יראה את הטוב שבי ויתמקדו בו, שהיכולות הוורבליות שלי 
יקבלו את אותה יוקרה שמקבלים כישורי הריכוז והלמידה של אחי הגדול, ושייתנו 

לי מיומנויות וכישורי חיים  

כיום, שנים רבות לאחר שסיימתי את חוק לימודיי, אני מבינה שאת כל התסכול 
שלי, את כל התחושות שלא רואים אותי ביטאתי בבית הספר  אבל מכאן נובעת 
היכולת שלי כיום להבין ילדים  מכאן אני יודעת שאין דבר כזה ילד רע, יש ילד שרע 
לו  אין דבר כזה "סתם" התנהגות שלילית, התנהגות שלילית נובעת מתסכול  היום 
אני יודעת שכשילד מתנגד ומתחצף – זה כי משהו מציק לו  משהו שנוכח מאוד 
בחוויה שלו, אבל אף אחד אחר לא רואה  זה כי לא רואים את החוזקות שלו  את 

הטוב שבו  לא מייחסים לכך חשיבות  

ודווקא הילדות שלי, דווקא איך שאני חייתי את חיי, מאפשרת לי היום לעזור להורים 
לראות את הילדים שלהם, ולתרגם להורים את הילדים שלהם  
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תחושות בטן, תחושות לב
הרבה לפני שנהייתי אימא ידעתי שאני אעסוק בתחום הזה  מאז ומתמיד ידעתי שזה 
מה שאני אעשה  זה היה חלום חיי  שנים ישבתי וצפיתי בתכנית "קשר משפחתי", 
ניתחתי סיטואציות והסברתי אותן לסביבה שלי, כאילו הייתי אחת הפסיכולוגיות 
בתכנית  וכבר אז ידעתי שזה מה שארצה לעשות תמיד  רציתי לתת להורים הכוונה, 
הן להורות שלהם והן לקשר עם הילדים שלהם  הרגשתי שיש לי מתנה  היו לי 
תחושות בטן  הייתי מזהה שפת גוף, מזהה סמוי, וקוראת זרמים תת קרקעיים 
בסיטואציות חברתיות ואצל אנשים, והרגשתי שאני יכולה ורוצה לעבוד בזה  

להשתמש בכישרון הזה  

השתמשתי בכישורים האלה, ביכולת לקלוט את הסמוי, כבר אז  כבר כילדה הבנתי 
מאוד את עולם המבוגרים, והייתי יושבת שעות עם ההורים שלי ומסבירה להם מה 
אני צריכה  אם הם היו רבים – הייתי מסבירה להם מה לא עובד להם זה עם זה  
בדיעבד, לקחתי על עצמי תפקידים ממש מיותרים, זה ממש לא היה התפקיד שלי  
אבל אני מאוד טובה בזה  אני מאוד חזקה בזה  מגיל מאוד צעיר  אם מישהו רק 
היה נותן לי להרגיש עם זה טוב! אם מישהו רק היה נותן לי להבין שזו אינטליגנציה 
מאוד מיוחדת – אינטליגנציה בין-אישית ותוך-אישית שהיא מאוד גבוהה – הייתי 

יכולה לצמוח מזה  

ובתחושה החזקה מאוד הזו, שליוותה אותי כל ילדותי, ובידיעה שיום יבוא ואלמד 
באוניברסיטת בן גוריון, ידיעה שהתבססה בי במשך שנים של נסיעות לאילת דרך 

באר שבע, סיימתי את בית הספר והתגייסתי לצבא  

בצבא הייתי מורה חיילת  כעבור שנה הוציאו אותי למסלול של רכזות  וריכזתי 
מחזור שלם, 60 חיילות, פיקדתי על שני קורסים, ושם לאט לאט התחלתי להבין 
שהיכולת שלי בהדרכה, בהובלת תהליכים, בעבודה עם אנשים – היא גבוהה מאוד 

וכשסיימתי את הצבא, הגשתי את אותו חלום ישן, כבשתי את המטרה שהצבתי 
לעצמי, ונרשמתי ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב  למדתי חינוך  ותוך כדי 
לימודים הייתי ראש מדור אקדמאים באוניברסיטה במשך שנתיים  אחרי שסיימתי 
את התואר גייסו אותי להקים את המוקד הטלפוני של YES, שרק עלו אז לאוויר, 
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ונשארתי בבאר שבע שנה נוספת  היינו צוות של מנהלים  קיבלנו שולחנות יפים, 
כיסאות יפים ומחשבים; ויצרנו יש מאין, משרד, שירות, מערך עובדים, מערכי 
הדרכה    הכול  וכעבור שנה עמוסה ומספקת חזרתי למרכז ועוד עבדתי קצת 
בניהול מוקדים  ולאורך כל אותה התקופה, כשניהלתי אנשים והייתי בעמדה בכירה 
במקצוע אחר לחלוטין, הרגשתי את הדבר הזה שצריך לצאת אבל עדיין לא לגמרי 

מכוון  עדיין לא כיוונתי לגמרי את הגיטרה שלי הפנימית  

ואז החלטתי שאני נוסעת להודו, ונסעתי להודו לחצי שנה  בהודו עברתי תהליך 
חיבור עמוק מאוד לעצמי, תהליך שהיה טוב, מיוחד, וחזרתי לארץ  ולקח לי עוד 
שנה וחצי של הסתובבויות בכל מיני תכניות ניהול מוקדים כאלה ואחרים, וזיכרונות 
מתאונה קשה שעברתי בגיל עשרים, שבעקבותיה מצאתי את עצמי בין חיים למוות 
וקיבלתי תזכורת רוחנית ליכולות שלי ובעיקר לייעוד שלי, ואז חזרתי ללמוד  בגיל 
29-28 למדתי בסמינר הקיבוצים, בבית הספר להורות ומשפחה  הייתי הבחורה 
הכי צעירה בקורס  הילדה הרווקה  כשהתחלתי ללמוד – עדיין לא הכרתי את בעלי, 
הילדים – היו רחוקים עוד יותר    מאוד לא הנוף הרגיל של מי שלומדים את התחום 
הזה  אבל זה מה שרציתי  וידעתי שזה יעזור לי להתקדם לעבר המטרה שלי, וככה 

התחלתי להגשים את החלום שלי  

במקביל ללימודים בסמינר הקיבוצים התחלתי לעבוד בזרוע פילנטרופית בקבוצת 
אריסון, "מהות החיים", בפיתוח תוכן ובהנחיית בני נוער  אחר כך עבדתי בניהול 
מדריכים, ובהמשך בניהול הדרכה, ולאחר מכן הייתי מנחה ראשית ועסקתי בפיתוח 
הדרכה    וכל העולם הזה של עיסוק במודעות, לצד התוכן של הורות היה מאוד 

מאוד משמעותי עבורי  

כשסיימתי ללמוד פתחתי "עוסק זעיר", והתחלתי לעבוד עם הורים ולהדריך אותם, 
ובמקביל המשכתי לעבוד במהות החיים  השילוב הזה היה נפלא בשבילי  מצד אחד 
התחלתי להגשים את החלום שלי, זה שטיפחתי מאז שעמדתי על דעתי, ומצד שני 
המשכתי להתפתח וללמוד ולהבין את עולם המודעות ואת מה שנקרא "השלום 
מתחיל בתוכי" שהתאים לי כמו כפפה ליד, כי זו כל תפיסת העולם שלי: הכול נמצא 
בתוכנו, ורק צריך )בעבודה לא פשוטה!( להתבונן פנימה ולהסתכל ולהיות מוכנים 

ואמיצים מספיק לראות את מה שיש 
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ואז התחתנתי והמשכתי לימודים  למדתי גם אצל מיכל דליות לימודי אדלר, ולמדתי 
NLP ולמדתי פסיכולוגיה חיובית בבין-תחומי, ולמדתי מעגלי הלב ולמדתי גישות 
ולמדתי הנחיית קבוצות    המון דברים  מילדה ששנאה ללמוד הפכתי לאישה שלא 

מפסיקה ללמוד  

ואז, בזה אחר זה, נולדו הילדים שלי, ואתם נולדתי אני, שוב ושוב, בכל פעם מחדש  
יונתן הוליד את האימהות שלי, לראשונה בחיי הייתה לי ההזדמנות האמיתית לתקן  
לתקן בעצמי  לא באחרים  ליישם בחיים שלי את כל הדברים שלמדתי אינטואיטיבית 
ובתכניות הלימודים השונות שהשתתפתי בהן  אריאל הוליד את "בשביל ההורות", 
עם אריאל הייתי בשמירת היריון ואז מצאתי את השביל שלי להורות  ועומר הוליד 
את העצמאות המוחלטת שלי  אחרי שעומר נולד הפסקתי לעבוד כשכירה, יצאתי 

לעצמאות ומאז התעסקתי אך ורק ב"בשביל ההורות"  

לסלול את השביל
אני זוכרת את עצמי כילדה, עומדת מושפלת מול הלוח  החוויה הזו חקוקה וצרובה 
בגופי ובראשי  זה לקח זמן, ולא מעט אנשי חינוך שחלפו בחיי, טובים וגרועים, עד 
שהבנתי כמה השפעה יכולה להיות לאיש חינוך או לאדם מבוגר על החיים של ילד  
שנים אחדות זה "התבשל" בתוכי  רק כשהבן שלי הגיע לגיל גן ובית ספר, והתחיל 

לפגוש דמויות חינוכיות פורמליות ולא-פורמליות – הדברים התחילו לצוף  

היום אני כבר אימא לשלושה, ומבינה שהאחריות שלי בחיי הילדים שלי, כמבוגר 
מוביל, כמבוגר מחנך, כמבוגר משמעותי – היא מאוד מאוד גדולה  והסיפור האישי 
שלי, ואני בטוחה שלכל אחד יש את הסיפור שלו, רק מחזק בי את התובנה שכל 
אחד זקוק לבן אדם אחד שיאמין בו  הרב קרליבך אמר: "כל ילד זקוק למבוגר אחד 
שיאמין בו"  ואני מאמינה שכל ילד זקוק גם לילד אחד שיאמין בו – הילד שבתוכו  

וכל מבוגר זקוק לילד אחד שיאמין בו – הילד שלו  וגם הילד שהוא    

חינוך ילדים הוא אחריות גדולה  וכדי לעמוד במשימה הזו – אנחנו חייבים לגשת 
אליה מתוך מודעות  אנחנו מתעצבים ומעצבים את הילדים שלנו הרבה מאוד על 
בסיס האמונות שלנו, על בסיס התפיסות שלנו, על בסיס "ככה-זה", על בסיס דברים 
שגדלנו עליהם, ולא תמיד עוצרים כדי לשאול את עצמנו את השאלות הרלוונטיות  
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האם זה מתאים לילד כרגע? האם זה נכון? האם אני חושבת את זה ומאמינה בזה, 
או שזה רק כי כרגע אין לי סבלנות ואין לי כוחות? 

מטרת הספר הזה היא לקחת אותנו למסע בשביל של עצמנו להורות מאושרת  הוא 
נועד לעזור לנו להבין מהי הורות מאושרת בשבילנו  להבין איך הרגשנו כילדים, איך 
אנחנו מרגישים היום לגבי ההורות שלנו, ואיך אפשר בכלים פשוטים להרגיש טוב 
יותר בהתנהלות היום יומית שלנו עם הילדים שלנו, וגם לדעת שאנחנו נותנים להם 
תשתית רחבה, איתנה, מבוססת מחקרית, להתפתחות האישית שלהם, למימוש 

העצמי שלהם 

בסופו של דבר, הורות מאושרת, כמו כל דבר בחיים, היא שאלה של בחירה  של 
מודעות  תפיסת העולם של "בשביל ההורות", מבוססת על מודעות  על היכולת 
להתבונן פנימה רגע לפני שמגיעה התגובה, ולראות מה מתאים לי כרגע  על 
היכולת להיות ההורה המברר, ולא ההורה המשער  ההורה השואל שאלות ולא 
ממהר להגיע למסקנות  הורה ששואל שאלות גם את עצמו, וגם את עצמו כהורה  

)נעסוק בכך בהרחבה בהמשך( 

במהלך השנים, עם כל השינויים שחלו ותיארנו עד כה, הנחנו למוקד העניין שלנו 
להיות מחוצה לנו  שכחנו איך להתבונן פנימה  הספר הזה, באופן שבו הוא בנוי, 
ובתהליך שהוא יוצר – ייקח אותנו אם נרצה ואם לא – להסתכל פנימה  לא ניכנס 
לתהליכי "חפירה" פסיכולוגיים עמוקים  לא מפני שאין להם חשיבות, מפני שמקומם 
לא בספר הזה  הספר הזה נועד להורים שזקוקים לתהליך קצר יותר, ממוקד יותר, 

אימוני יותר  

במהלך הספר נבין איך מגדלים ילדים היום בעידן מודרני, בעידן דיגיטלי, עם שפע 
ידע, עם שפע אינפורמציה, עם שפע כלים, עם מגוון רחב מאוד של כלים ומיומנויות 
לצד ההורים, הדור שלי, שגדל בתקופה אחרת, לצד האינטנסיביות שאנחנו חיים 
בה, והתחרויות והלחץ והרצון להגשים את עצמנו  במהלך הספר נבין מה השתבש, 
מה מוביל הורים לתחושות הקשות האלה, מה גורם לפערים בין הרצוי והמצוי, ואיך 

סוללים את השביל להורות טובה יותר, מספקת יותר, מאושרת 

נקודה לציון



59 

פרק ה: משפחה טובה זה לא מספיק

האם זה מתאים לילד כרגע? האם זה נכון? האם אני חושבת את זה ומאמינה בזה, 
או שזה רק כי כרגע אין לי סבלנות ואין לי כוחות? 

מטרת הספר הזה היא לקחת אותנו למסע בשביל של עצמנו להורות מאושרת  הוא 
נועד לעזור לנו להבין מהי הורות מאושרת בשבילנו  להבין איך הרגשנו כילדים, איך 
אנחנו מרגישים היום לגבי ההורות שלנו, ואיך אפשר בכלים פשוטים להרגיש טוב 
יותר בהתנהלות היום יומית שלנו עם הילדים שלנו, וגם לדעת שאנחנו נותנים להם 
תשתית רחבה, איתנה, מבוססת מחקרית, להתפתחות האישית שלהם, למימוש 

העצמי שלהם 

בסופו של דבר, הורות מאושרת, כמו כל דבר בחיים, היא שאלה של בחירה  של 
מודעות  תפיסת העולם של "בשביל ההורות", מבוססת על מודעות  על היכולת 
להתבונן פנימה רגע לפני שמגיעה התגובה, ולראות מה מתאים לי כרגע  על 
היכולת להיות ההורה המברר, ולא ההורה המשער  ההורה השואל שאלות ולא 
ממהר להגיע למסקנות  הורה ששואל שאלות גם את עצמו, וגם את עצמו כהורה  

)נעסוק בכך בהרחבה בהמשך( 

במהלך השנים, עם כל השינויים שחלו ותיארנו עד כה, הנחנו למוקד העניין שלנו 
להיות מחוצה לנו  שכחנו איך להתבונן פנימה  הספר הזה, באופן שבו הוא בנוי, 
ובתהליך שהוא יוצר – ייקח אותנו אם נרצה ואם לא – להסתכל פנימה  לא ניכנס 
לתהליכי "חפירה" פסיכולוגיים עמוקים  לא מפני שאין להם חשיבות, מפני שמקומם 
לא בספר הזה  הספר הזה נועד להורים שזקוקים לתהליך קצר יותר, ממוקד יותר, 

אימוני יותר  

במהלך הספר נבין איך מגדלים ילדים היום בעידן מודרני, בעידן דיגיטלי, עם שפע 
ידע, עם שפע אינפורמציה, עם שפע כלים, עם מגוון רחב מאוד של כלים ומיומנויות 
לצד ההורים, הדור שלי, שגדל בתקופה אחרת, לצד האינטנסיביות שאנחנו חיים 
בה, והתחרויות והלחץ והרצון להגשים את עצמנו  במהלך הספר נבין מה השתבש, 
מה מוביל הורים לתחושות הקשות האלה, מה גורם לפערים בין הרצוי והמצוי, ואיך 

סוללים את השביל להורות טובה יותר, מספקת יותר, מאושרת 

נקודה לציון

גם ב"בתים טובים" לא תמיד רואים כל ילד כפי שהוא  

תכונות טובות וחשובות נתפסות לעתים באופן שלילי )למשל כחוצפה( או כחסרות   
חשיבות

התמקדות בטוב – מגדילה את הטוב  

התמקדות ברע – מעצימה את הרע  

אפשר להצטיין בכל דבר  

יש שבע אינטליגנציות שונות, ולכל אדם יש יכולות גבוהות מהממוצע בלפחות   
אחת מהן

רבות מהאינטיליגנציות אינן מוכרות כאינטילגנציות, והילד המוכשר בהן אינו זוכה להכרה  

פעמים רבות התנהגות שלילית נובעת מתסכול  

פעמים רבות התסכולים שחווינו בעבר עוזרים לנו להבין איך לשפר את העתיד  

לאיש חינוך השפעה עצומה על חיי הילד, לטוב ולרע  

כל אחד זקוק לאדם אחד שיאמין בו  

לחינוך ילדים חייבים לגשת מתוך מודעות  

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה למחשבה



 60

פרק ה: משפחה טובה זה לא מספיק

ותר  הבשורה הטובה י
היא שהטוב הזה גדל.
ככל שמתמקדים בו

הוא גדל. 
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איזה מין הורה   
אתה רוצה להיות?  

כשהילדים שלנו הגיעו לעולם – הם בחרו בנו
  להיות ההורים שלהם.

ממש כפי שאנחנו בחרנו בהורים שלנו. נשמה שיורדת לעולם בוחרת מי ילווה אותה, 
כנראה כדי ללמוד משהו. המטרה שלנו כהורים, כשאנחנו מקבלים את הנשמה הזו 
ומטפחים אותה, היא לעשות מינימום נזקים ומינימום טעויות, ולאפשר לילדים 
שלנו להתפתח ברמה הנשמתית, ברמה התודעתית, ברמה הרגשית, וברמת האישיות 
שלהם. המטרה שלנו היא לאפשר להם להיות מי שהם, להגשים את עצמם ואת 
הייעוד שלהם ולתת להם כלים ומיומנויות שיסייעו להם להיות הם עצמם ולצלוח 

את ימיהם על פני האדמה בהגשמה ובהנאה.

כשאנחנו חיים מתוך המודעות הזו – אנחנו לא רק מספקים לילדים שלנו כלים 
להתמודדויות שלהם, אלא מאפשרים גם לעצמנו כהורים להיות מאושרים יותר 

ולהרגיש שאנחנו ממצים את הפוטנציאל שלנו  

ישנן ארבע מיומנויות חשובות ובסיסיות שמאפשרות לנו את כל אלה  המיומנויות 
האלו הן כלים פרקטיים להתנהלות יום-יומית קלה יותר ונעימה יותר, שמיטיבה 
עם ילדינו  השימוש במיומנויות האלה מעניק לנו, ההורים, את הידיעה שעשינו את 
המיטב למען ילדינו, והענקנו להם כלים אמתיים וחשובים להתנהלות טובה בחיים 
ולהגשמה עצמית  כל אחד מאתנו יכול לרכוש את המיומנויות האלו, לפתח אותן, 

להתאמן עליהן, לשפר אותן ולהרחיב אותן  

אבל רגע לפני שאנחנו מגיעים למיומנויות האלה, בואו ננסה לברר לעצמנו איזה 
מין הורים אנחנו רוצים להיות 
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בית הספר ללימודי הורות

איפה למדת להיות הורה?

האמת היא שאת ההשכלה ההורית הראשונית שלנו – כולנו קיבלנו באותו המקום  

בבית הורינו  זה נכון למשפחות שיש בהן אימא ואבא, שתי אימהות או שני אבות 

שגרים בבית או בדירה עם ילד אחד או עם כמה ילדים, וזה נכון גם לבתים של 

הורים גרושים, אלמנות ואלמנים, הורים מאמצים, דמויות חינוכיות בפנימייה או 

מטפלות בקיבוץ  זה נכון לכל דמות הורית שליוותה אותנו לאורך הדרך  ההורים 

שלנו או הדמויות ההוריות בחיינו, כשהם חינכו אותנו ולימדו אותנו איזה ילדים 

אנחנו צריכים להיות – לימדו אותנו גם איזה הורים אנחנו צריכים להיות, אף על פי 

שזה מעולם לא דובר  מההורים שלנו למדנו מה לעשות ומה לא לעשות, מה לא 

אומרים לילדים ומה כן אומרים להם – ואיך אומרים את זה 

זו נקודת הבסיס של כולנו  לכולנו יש מודל הורי מסוים, נקודת מוצא שעליה אנחנו 

מבססים את ההורות שלנו  וההורות שלנו יכולה להיות דומה עד זהה לזו שהייתה 

לנו כילדים, או הפוכה  במקרים שבהם הרגשנו כילדים שההורים שלנו עושים אתנו 

דברים שלא נכונים לנו או שפוגעים בנו – הנטייה היא לעשות הפוך 

המשמעות של זה היא שאמנם יש לנו בחירה, אבל זו בחירה מוגבלת מאוד  בסופו 

של דבר רובנו חוזרים על ההצלחות ועל הטעויות של ההורים שלנו, או נמנעים 

מהן, ותו לא 

בפרק הזה נכיר מודלים שונים של הורות, אבל רגע לפני שנצלול פנימה – אני 

מזמינה אתכם לעצור את הקריאה לרגע ולבדוק את עצמכם   

נקודה לתרגול
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בית הספר ללימודי הורות

איפה למדת להיות הורה?

האמת היא שאת ההשכלה ההורית הראשונית שלנו – כולנו קיבלנו באותו המקום  

בבית הורינו  זה נכון למשפחות שיש בהן אימא ואבא, שתי אימהות או שני אבות 

שגרים בבית או בדירה עם ילד אחד או עם כמה ילדים, וזה נכון גם לבתים של 

הורים גרושים, אלמנות ואלמנים, הורים מאמצים, דמויות חינוכיות בפנימייה או 

מטפלות בקיבוץ  זה נכון לכל דמות הורית שליוותה אותנו לאורך הדרך  ההורים 

שלנו או הדמויות ההוריות בחיינו, כשהם חינכו אותנו ולימדו אותנו איזה ילדים 

אנחנו צריכים להיות – לימדו אותנו גם איזה הורים אנחנו צריכים להיות, אף על פי 

שזה מעולם לא דובר  מההורים שלנו למדנו מה לעשות ומה לא לעשות, מה לא 

אומרים לילדים ומה כן אומרים להם – ואיך אומרים את זה 

זו נקודת הבסיס של כולנו  לכולנו יש מודל הורי מסוים, נקודת מוצא שעליה אנחנו 

מבססים את ההורות שלנו  וההורות שלנו יכולה להיות דומה עד זהה לזו שהייתה 

לנו כילדים, או הפוכה  במקרים שבהם הרגשנו כילדים שההורים שלנו עושים אתנו 

דברים שלא נכונים לנו או שפוגעים בנו – הנטייה היא לעשות הפוך 

המשמעות של זה היא שאמנם יש לנו בחירה, אבל זו בחירה מוגבלת מאוד  בסופו 

של דבר רובנו חוזרים על ההצלחות ועל הטעויות של ההורים שלנו, או נמנעים 

מהן, ותו לא 

בפרק הזה נכיר מודלים שונים של הורות, אבל רגע לפני שנצלול פנימה – אני 

מזמינה אתכם לעצור את הקריאה לרגע ולבדוק את עצמכם   

נקודה לתרגול

שבו בנוחיות, עצמו את העיניים ונסו להיזכר במשפט שההורים שלכם אמרו לכם,   .1
משפט שחזר על עצמו פעמים רבות. הוא יכול להיות חיובי או שלילי. אם אתם 
יכולים להיזכר בכמה משפטים – נפלא. אם אתם לא נזכרים בשום משפט – נסו 
להיזכר בסיטואציות שונות מהילדות שלכם, או לדמיין את עצמכם כילדים, כוח 

הדמיון עשוי לעורר את הזיכרון.

פקחו עיניים וכתבו את המשפט או המשפטים שאתם זוכרים, כל אחד בשורה   .2
נפרדת.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

כעת נסו להיזכר בתחושות שהמשפטים הללו עוררו בגוף שלכם, איך הם גרמו   .3
לכם להרגיש כילדים, וכתבו אותן בהמשך כל שורה.

היו כנים עם עצמכם: עד כמה אתם חוזרים על המשפטים הללו באוזני הילדים   .4
שלכם?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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דרכי חינוך
עד היום הכרתם דרך חינוך אחת או שתיים – זו של ההורים שלכם, וזו שלכם – 
אם היא הייתה שונה  ייתכן שפגשתם עוד דרכים ושיטות בבתי החברים שלכם, 
כילדים או כמבוגרים  בפרק הזה ניתן בהן סימנים ונבין מה עומד בבסיסן, גם אם 
זה קבור עמוק עמוק בתת-המודע שלנו  בקריאת המודלים השונים ודאי תמצאו 
את עצמכם ברמה זו או אחרת  אם מצאתם את עצמכם ביותר ממודל אחד ואתם 
מתקשים להחליט איזה הורה בדיוק אתם – אל תיבהלו  נדיר מאוד למצוא הורה 
שמקיים מודל אחד בלבד  בכל אחד מאתנו מתקיימים במקביל דגמים שונים 
ברמות שונות   לפעמים אנחנו קצת מכל דבר, ולפעמים הרבה מדבר אחד, ומעט 
מדבר אחר  חשוב להכיר את דרכי החינוך הללו, כדי שנוכל להחליף אותן בדרכי 

חינוך שמקדמות אושר 

שימו לב שדרכי החינוך השונות מופיעות באופן מוגזם  בדרך כלל המצבים הם 
פחות קיצוניים  ההגזמה נעשתה באופן מכוון כדי לעזור לכם להבין על מה בדיוק 

אנחנו מדברים  במציאות בדרך כלל הדברים מרוככים יותר 

 

כדי לעזור לעצמכם להבין מהן דרכי החינוך שמובילות אתכם, אני מזמינה אתכם   .1
לסמן על המעגל הבא כמה אתם מעריכים שכל אחת מהדרכים מובילה אתכם.

2. לאחר שתבינו "איפה אתם עומדים" ביחס לכל אחת מהדרכים – יהיה לכם קל 
יותר לבחור במה להתמקד.

נקודה לתרגול
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נקודות לציון

פירמידת הצרכים
של מסלו

שרטוט בעמוד 43

שרטוט

מימוש
עצמי

כבוד והערכה עצמית

אהבה ושייכות

צורכי ביטחון

צרכים פיסיולוגיים

ההורה הביקורתי

ההורה המצפה

ההורה המגונן

ההורה המפנק

ההורה הסמכותי

ההורה הביקורתי
בואו נדבר על רונן  רונן הוא בן של חברים שלנו  הוא ילד בן שמונה, ויש לו אחות 
ששמה נוגה והיא בת חמש  רונן אוהב את נוגה ודואג לה  לעתים הם נמצאים בבית 
זמן מה בלי ההורים, ואז רונן צופה בנוגה כשהיא משחקת בבובות שלה  כשהיא 
מסדרת אותן בדרכה – הוא ניגש אליה ומסביר: "נוגה, לא ככה מסדרים," ואומר: 
"בואי, תני לי  את רואה? לא שמים בובות על הראש, וזה לא המקום הנכון," ואז הוא 
מסדר את בובות במקומן  רונן צופה בנוגה ומסדר אחריה גם כשהיא משחקת בלגו 
ומציירת, וכשהם נעשים רעבים, הם הולכים יחד למטבח  רונן לוקח יוזמה  הוא 
מושיב את נוגה על כיסא במטבח, ניגש למקרר, מוציא תפוחים ותותים, ומתחיל 

לחתוך אותם 

בשלב הזה נכנסת הביתה אימא של רונן ונוגה  כשהיא רואה מה רונן עושה היא 
אומרת: "מותק, מה אתה עושה? אתה מלכלך את כל השיש! ככה לא מקלפים 
תפוח! ואתה מבזבז המון חלקים מצוינים של התות! חבל! ככה לא חותכים! בוא, 
אני אראה לך   " ורונן זז הצדה, ואימא חותכת במהירות את הפירות, מנקה את 

השיש, ומגישה את החטיף הבריא לילדים 
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אימא של רונן ונוגה היא אישה מקסימה, והיא אוהבת את ילדיה אהבת נפש  היא 
רוצה לעזור להם וללמד אותם ולהכין להם ולסדר להם, והדרך שלה לעשות את כל 
אלה היא להראות להם את השגיאות שלהם  אימא של רונן ונוגה מאמינה שאם 
היא תציין בפני הילדים את השגיאות, אם היא תראה להם איפה הם טועים – הם 

ילמדו לא לחזור על הטעויות האלה 

אימא של רונן, ואימהות רבות אחרות כמוה, אולי גם את, היא לא אימא רעה, 
וההורות שלה היא לא יוצאת דופן  זו הורות שהייתה שכיחה מאוד עד לא מזמן  
בדור של ההורים שלנו זו הייתה הורות לגיטימית לחלוטין  אימא שמתנהגת כך 
עושה זאת לטובת הילד שלה  היא עושה זאת מתוך התפיסה הנאיבית של "אם 

אני לא אבקר אותו ולא אגיד לו שהוא טועה – איך הוא ילמד?" 

אימא של רונן ונוגה היא אימא טובה שאוהבת את הילדים שלה  היא ודאי לא 
מעלה בדעתה שהחוויה של רונן ונוגה היא לא חוויה של אהבה והערכה  היא ודאי 

לא מבינה לאיזו תפיסת עולם היא מגדלת את ילדיה 

כשאימא שלהם מאירה בזרקור על הטעויות שלהם, פעם אחר פעם, יום אחר יום, 
רונן ונוגה לומדים שהעולם הוא בית משפט, ושהם עומדים בדוכן הנאשמים  הם 
לומדים שיש בעולם אנשים שנותנים פקודות ואנשים שמבצעים, יש אנשים שעושים 
דברים, ויש אנשים שמבקרים את האנשים שעושים דברים  והם לומדים שהם 

לא טובים  משהו בהם לא טוב, אחרת הם לא היו נתונים לביקורת בכל רגע נתון 

ילד כמו רונן הוא פעמים רבות ילד שסובל מחוסר שקט, ילד שחש מרירות, תסכול 
וכעס  ילד שכשהוא שופט אחרים – יש לו תחושה של עליונות וכוח  ילד שמתנהג 
אל אחותו כפי שאמו מתנהגת אליו – הוא שופט אותה, מעיר לה על הטעויות שלה, 
ועושה את המשימות שלה בשבילה  הוא ילד שייתכן כי בעתיד יתמהמה מלפעול – 
מחשש לקבל ביקורת  הוא עשוי להיות ילד כישרוני ביותר שיימנע מלבטא את 
הכישרונות שלו – כדי להימנע מקבלת ביקורת  רונן גם עשוי לגדול לילד שמתעלם 
מביקורת  הוא יכול להיות ילד שיודע שאף פעם לא יגידו לו מילה טובה, ולא חשוב 

מה יעשה, אז הוא מזלזל מראש בהורים שלו ובכל מה שיש להם להגיד 

אימא של רונן ונוגה היא אימא טובה, אבל דרך החינוך שלה היא לא דרך טובה, 
והיא לא דרך שמתאימה לחיים שלנו היום  אם נהיה כנים עם עצמנו – יכול מאוד 
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להיות שגם אנחנו הורים ביקורתיים  יכול להיות שרוב התקשורת שלנו עם הילדים 
שלנו היא ביקורת  לפעמים זה נאמר בחצי-חיוך, אבל זו עדיין ביקורת, וכך בדיוק 
הילדים שלנו תופסים את זה  ויכול להיות שככלל אנחנו דווקא לא הורים ביקורתיים, 

אבל מדי פעם כן נמלטות מפינו פה ושם מילים של ביקורת 

כדי לשנות את זה – כמו בכל דבר אחר – נדרשת מודעות  אנחנו צריכים לתפוס 
את המשפט הביקורתי לפני שהוא נמלט משפתינו, ולהחליף אותו במשהו אחר 

המשהו האחר הזה הוא דרכי חינוך מקדמות אושר, הפינצטה  החיפוש המתמיד 
אחר הדברים החיוביים בהתנהגות של הילד  החיפוש המתמיד אחר מחמאות 
אמתיות שאפשר לתת לו על המעשים שלו, והחיבור של המחמאות לתכונות 
ולערכים  למשל: "כל כך שמחתי לראות כמה היה חשוב לך להרים את המוצץ, 

לשטוף אותו, ולתת אותו לאחותך  יש לך כזה לב טוב!"

החוק הטבעי המופלא שעומד לרשותנו בעניין הזה, הוא חוק המשיכה  חוק המשיכה 
אומר שאנחנו מוצאים את מה שאנחנו מחפשים, וככל שנתמיד – כך נמצא יותר  אם 
אנחנו מחפשים על מה להעביר ביקורת – נמצא הרבה דברים שראויים לביקורת  
אם נחפש דברים טובים כדי להרעיף שבחים ומחמאות – נמצא הרבה דברים 
טובים הראויים לשבחים ולמחמאות  עם הזמן – נמצא יותר ויותר  לא רק בגלל 
שהתאמנו וחידדנו את ראיית הטוב שלנו, אלא גם מפני שהילד שנהנה מהשבחים 
והמחמאות – יחפש בעצמו עוד הזדמנויות לקבל אותם  הוא יעשה יותר ויותר טוב 

הבשורה הטובה היא שלא צריך לחכות  צריך רק לחפש  להתמקד  כשאימא של רונן 
נכנסה הביתה – היא יכלה לשבח את רונן על כך שהוא אח גדול ואחראי ששומר 
על אחותו הקטנה  היא יכלה להחמיא לו על שדאג לנוגה לחטיף כדי שלא תהיה 
רעבה  על שבחר חטיף בריא, על שהסתדר לבד  היא גם יכלה לומר לו כמה נפלא 
ששם את התיק בחדר ושמר על הסדר בבית  היו לה לא מעט אפשרויות  וגם לנו 

יש  תמיד אפשר למצוא משהו טוב 

הבשורה הטובה יותר – היא שהטוב הזה גדל  ככל שמתמקדים בו – הוא גדל  
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לא קל לעשות את השינוי הזה  להורים שיפוטיים וביקורתיים מאוד – השיפוטיות 
והביקורת הן הראשונות שקופצות  כשהם רואים את הילד, הם קודם כול רואים את 
כל מה שדורש תיקון  מציאת הטוב דורשת מאמץ, דורשת אימון  אבל זה אימון 
חשוב  הילדים שלנו זקוקים לכך שנראה בהם דברים טובים  הם זקוקים לחיזוקים 
שלנו, הם צריכים שנראה להם את נקודות האור שלהם  שנעזור להם להעצים את 
הדברים הטובים שבהם  להוציא לאור את המתנות והכישרונות שלהם  ולטפח את 

הקול הפנימי החיובי והמעצים שלהם 

וגם אנחנו זקוקים לכך  היכולת לראות את הדברים הטובים בילדים שלנו היא 
חשובה ומהותית, והיא תלך ותיעשה פשוטה יותר ויותר ככל שנתאמן – כי מה 

שמתמקדים בו גדל 

1. מתי לאחרונה ראיתם את הילד שלכם טועה?
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

כיצד הגבתם?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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3. האם היה בסיטואציה ההיא משהו טוב שיכולתם לציין?
_________________________________________________ 

_________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

כתבו לילד שלכם משוב חיובי על אותה הסיטואציה. אם אתם לא בטוחים באילו    .4
מילים לפתוח, נסו אחת מהפתיחות הבאות: אהבתי מאוד ש... כל הכבוד לך ש... 

זה היה ממש מקסים ש... אני כל כך אוהבת ש...

_________________________________________________

_________________________________________________

 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

פנקס העצמה

נקודה להעשרה
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ההורה המגונן
אורן ואניטה הם ההורים של רעות ויהלי  יהלי הקטנה היא ילדה פעלתנית מאוד; 
היא סקרנית, קופצנית, מלאת עניין בעולם שסביבה, ומלאת טמפרמנט  "ילדה 
פלפל" עם "קוצים בטוסיק", כמו שאומרים  יהלי היא ילדה שרוצה להיות בתנועה 
כל הזמן  היא רצה וקופצת, מטפסת על כל סולם, עולה על כל נדנדה, מטפסת לכל 

מגלשה  היא רוצה לנסות הכול, לטעום הכול, ואינה יודעת שובע 

אניטה לוקחת את יהלי המתוקה לגני שעשועים  היא מבינה שיהלי זקוקה לאוויר, 
זקוקה לפעילות, זקוקה לילדים ולשמחה שסביבה; אבל כשיהלי מתרוצצת בין 
המתקנים – אניטה, שלא כרוב האימהות ששמחות להיפגש זו עם זו בעת הילדים 
"מוציאים אנרגיה", מתרוצצת גם היא אחרי יהלי ואומרת: "יהלי, המגלשה הזו היא 
לא בשבילך, מתוקה שלי, את עדיין קטנה, את תיפלי! את לא יכולה לטפס כל כך 
גבוה, רדי, אני מפחדת שתקבלי מכה, יש כאן ילדים גדולים שיכולים לפגוע בך, 
תיזהרי מהנדנדות, תיזהרי מהסולמות, תיזהרי מהכלב, תיזהרי, תיזהרי, תיזהרי   "

רעות, אחותה של יהלי, כבר ילדה גדולה  היא יודעת להיזהר ולא להתרוצץ, ורק 
נצמדת לאימא אניטה והולכת אתה לכל מקום  רעות מחפשת תמיד את המבט 
המאשר של אימא  היא זקוקה לה  זקוקה לחום שלה  זקוקה לתמיכה שלה  זקוקה 

לאישור שלה 

הגישה הזו מאפיינת מאוד הורים מבוגרים, הורים בנישואים שניים או שלישיים או 
הורים שציפו לילד שנים רבות, אך היא מצויה גם בהורים צעירים  ההורים הללו 
דואגים לילד שלהם, דואגים מאוד, חרדים  הם רוצים להגן עליו  להבטיח את שלומו  
לשמור שלא יאונה לו כל רע  למנוע ממנו מכה, כאב, אכזבה, צער, פגיעה או כישלון   

כיום, כשיהלי ורעות עדיין קטנות, הגישה הזו ודאי מונעת מהן נפילות פה ושם, 
ואולי גם שומרת להן קצת על הלב  מבטיחה שלא יהיו עלבונות קשים, שיהיה 

להן נעים בעולם  

אבל בינתיים הן גם לומדות  הן לומדים שהעולם מסוכן ושהן חלשות  אם הן לא 
היו חלשות – אימא לא הייתה צריכה לשמור עליהן כל כך  הן לומדות שיש להן 
על מי לסמוך  יש להן במי להיתלות  אימא ואבא ידאגו להן, יעשו להן, יסדרו להן  
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ואם לא אימא ואבא – אז מבוגר אחר  הגננת, המורה, מדריך  ואם לא אז חבר, לא 
תמיד חבר חיובי  ואחר כך הבוס  הן עלולות לגדול להיות נשים תלותיות  נשים 
שמסתובבות בעולם עם חשש תמידי  חשש שהוטבע בהן  יהיה להן קשה מאוד 
לשאת באחריות  הן לא יודעות איך נושאים באחריות  בגיל ההתבגרות הן עשויות 
לגלות שאיבדו את החופש שלהן, הן עלולות להתגעגע למרחב של הנדנדה והמגלשה 

שלא קיבלו בגיל שנתיים ולא העזו לדרוש מאז, ולמרוד 

"אבל   " אומרת לי אניטה, "העולם הוא באמת לא בטוח  העולם הוא באמת מסוכן   " 
ואניטה לא טועה לחלוטין  יש סכנות בעולם, ואנחנו חייבים ללמד את הילדים שלנו 
להיזהר מהן  הילדים שלנו צריכים לדעת את כללי ההתנהגות בגן המשחקים, הם 
חייבים לדעת לא ללכת עם זרים, הם חייבים לדעת איך עובדים עם מכשירי חשמל, 

ושאסור לקפוץ ממרפסת של דירה שלישית  

אבל הם חייבים גם עצמאות  הם זקוקים למבוגר שיסמוך עליהם  הם צריכים 
לדעת לטעות  הם חייבים לדעת לתקן טעויות, ויותר מזה – הם חייבים לדעת 
שהם מסוגלים לתקן טעויות  או לפחות שהם מסוגלים להתמודד עם טעויות  הם 
זקוקים לתחושת המסוגלות הזו, וגם לסקרנות הטבעית שהמריצה אותם לחקור 

את העולם כילדים גדולים, ותמריץ אותם להמשיך לחקור אותו כמבוגרים 
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היזכרו בסיטואציה שבה גוננתם על הילד שלכם גינון יתר, וכתבו אותה.   .1
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

מה היה קורה אם הייתם נותנים לילד שלכם לטעות?   .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

מה יכולתם לעשות שונה? איך הייתם מגיבים לסיטואציה הזו היום?   .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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ההורה המפנק
רינת ועופרי הן אימהות בהורות מאוחרת  לאחר שנים רבות של טיפולים לא פשוטים 
והמתנה קשה ומתסכלת, זכו רינת ועופרי בתאומים תומר ושירה המתוקים  רינת 
ועופרי מודעות כל יום ויום למתנה המופלאה והלא ברורה מאליה שזכו בה, ותומר 
ושירה גדלו והיו לילדים שרגילים לקבל כל מה שהם רוצים, ובדרך כלל מיד  כשזה 
לא קורה, כששירה ותומר לא מקבלים את מה שהם רוצים, הם עצובים, כועסים 
ומתוסכלים  הם יכולים גם לבכות או לצעוק  עופרי ורינת מתוסכלות גם הן מהסבל 
ומהקושי שהילדים שלהן חווים, ופעמים רבות הן נענות לבקשות ולצרכים, גם אם 
מלכתחילה חשבו לא להיענות להם  רינת ועופרי מאמינות שאם יתנו לילדים שלהן 
עוד ועוד – הן יוכלו לפתור את הבעיות שלהם ולמנוע מהם סבל וכאב  הן יוכלו 
לעזור להם להתמודד עם הקשיים שהם נתקלים בהם  ולמה לא בעצם? הרי שירה 

ותומר הם מרכז עולמן! שירה ותומר, מבחינתן, הם מרכז העולם בכלל!

הבעיה היא שככל שהם אהובים ורצויים – תומר ושירה הם לא באמת מרכז העולם  
ויום אחד הם יגלו את זה  יום אחד, כשיגיעו למסגרת שיש בה עוד ילדים, בגן 
העירייה או בבית הספר, הם יגלו שיש עוד ילדים בעולם  הם יגלו שהם לא באמת 
יכולים לקבל כל דבר שהם חפצים בו מיד כשהעלו את הדבר על דל שפתם, ואז 

מפח הנפש יהיה גדול וקשה 

הבעיה היא שילדים שגדלים בתפיסה שהם הכי חשובים, הכי אהובים, שהכול מגיע 
להם והם מעל הכול – הם ילדים שמבינים שהסביבה שלהם שווה פחות מהם, ועל 
כן אינה ראויה להערכה  לילדים כאלה קשה לדחות סיפוקים, קשה להתאקלם 
וקשה להסתדר היטב במסגרות שונות  הפער בין האופן שבו גידלו אותם הוריהם 

לבין האופן שבו רואה אותם הסביבה – הוא גדול מדי 

איך נוכל לדעת אם פעלנו נכון ולא גידלנו ילדים מפונקים מדי? התשובה לשאלה 
הזו היא פשוטה מאוד  ילד מפונק שלא מקבל מה שהוא רוצה – מתפרע, משתולל, 
מאבד גבולות, מאבד עשתונות, יוצא מדעתו ומוציא את ההורה מדעתו, לא מסוגל 
לשאת את המילה 'לא', ולא מתמודד עם דחיית סיפוקים  וכל זה לא נובע מכך שהוא 
רע  זה נובע מכך שרק כאשר הוא מקבל מיד את מה שהוא רוצה – הוא מרגיש 
בעל ערך, וכשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה – הוא מרגיש חסר ערך ואומלל  
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ילד מפונק הוא ילד תובעני שיש לו דרישות אין סופיות, ויש לו אסטרטגיה שלמה 
שמסייעת לו להשיג את רצונו  הוא יבכה וינדנד עד שיקבל את מה שהוא רוצה, 

ובשלב מסוים הבכי והנדנוד הופכים לטבע ואפילו למטרה בפני עצמה 

כהורים, חובה עלינו לא למהר לפתור את הבעיות של הילדים שלנו, ולא לדאוג לספק 
את כל רצונותיהם  חובה עלינו לעזור להם לרכוש כישורי חיים, ללמוד התמדה מהי, 
ולהתמודד עם דחיית סיפוקים  חובה עלינו ללמד אותם להציב לעצמם מטרות 
קצרות טווח וארוכות טווח  חובה עלינו ללמד אותם לשאת באחריות ולהתמודד 

עם תסכול  אם אנחנו לא נלמד אותם את כל הדברים האלה – מי ילמד אותם?

היזכרו בפעם שהילד שלכם ביקש משהו וסירבתם.   .1
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

איך הוא הגיב?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

איך הרגשתם עם התגובה שלו?   .3
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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4. מה תעשו בפעם הבאה? 
_________________________________________________

_________________________________________________

ההורה הסמכותני
איתי ויובל בדרך כלל מגיעים הביתה בשתיים אחר הצהריים, לאחר סיום הלימודים  
כשעופרה, אימא שלהם, מגיעה הביתה בשעה חמש, בתום יום העבודה שלה, היא 
מוצאת אותם צופים בטלוויזיה  עוד לפני שהיא סוגרת את הדלת ומורידה את 
התיק מהכתף היא אומרת: "קומו עכשיו בבקשה, תסגרו את הטלוויזיה, ושבו להכין 
שיעורי בית " "אבל אימא," הם מבקשים, "רק שתיגמר התכנית   " אבל עוד לפני 
שהם גומרים את המשפט היא ממשיכה: "קומו עכשיו, אמרתי לכם, קדימה, תכבו 
את הטלוויזיה או שאני באה ומכבה לכם," ועוד לפני שהם מספיקים להתרומם 

היא מכבה את הטלוויזיה, וגוערת בהם כל הדרך אל הילקוט 

למה היא עושה את זה? כי ככה עופרה מאמינה שצריך לחנך ילדים  אני מחליטה, 
אני שולטת, ילדים צריכים לציית ולהיות ממושמעים, ואם לא – הם ייענשו  זו הורות 
סמכותנית ברורה מאוד ומובהקת מאוד  ההורות הזו הייתה רלוונטית, גם אם לא 
בהכרח טובה, עד שנות ה-70-60 של המאה ה-20  היום היא כבר פחות רלוונטית, 
אבל עדיין יש הורים כאלה פה ושם  רבים עדיין חושבים ש'ילדים צריכים לציית 

לאימא ולאבא  ככה אנחנו גדלנו, וככה צריך להיות' 

מה קורה לילד שגדל כך? תפיסת העולם של ילד שגדל אצל הורה סמכותני היא 
שהוא חייב לציית  שאין מקום לשיקול הדעת שלו, שהדעה שלו לא נחשבת  גידול 
ילדים בגישה הזו הוא מסרס  הורים סמכותניים מסרסים את הרצון, המאוויים 
והחשק של הילדים שלהם, כי לרצון, למאוויים ולחשק – אין כל משמעות  ילדים 
להורים סמכותניים יודעים שהם לא מחליטים  מישהו אחר מחליט בשבילם  ילדים 
כאלה חיים בהרגשה קשה מאוד  כמתבגרים הם עלולים למרוד בסמכות כדי לחוש 
ולו מעט עצמאות  הם עלולים לחוש צורך עצום בהתקוממות כדי להרגיש שהם 

קיימים  כי סמכות סוגרת עליהם וחונקת אותם 
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הורים שמזהים בעצמם סמכותנות יתר חייבים להבין שתפיסת ההורות הזו לא 
מקדמת את הילדים שלהם, אלא פוגעת בהם  הם חייבים להבין שהם פוגעים ביכולת 
של הילדים שלהם לממש את היכולות שלהם ואת הסגולות שלהם ולהשתמש 
בחוזקות שלהם  הם צריכים לעבוד על עצמם ולאפשר לילדים שלהם לבחור  הם 
צריכים לאפשר לילדים שלהם לתרגל בחירה ושיקול דעת, גם במחיר של טעות  גם 
תוך ידיעה שהילד לא יבחר במה שהכי טוב בעבורו  הם חייבים לתת לילדים שלהם 
לעשות כרצונם ולשאת באחריות על הבחירות שלהם ועל ההחלטות העצמאיות 

שלהם 

בדקו אם יש בכם סמכותניות:  .1
מתי התנהגתם בצורה סמכותנית?  .2

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

מה יכולתם לעשות אחרת?  .3
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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ההורה המצפה

אבי וטלי הם זוג מוצלח  אבי עורך דין, טלי רואת חשבון  לשניהם יש עבודה מצוינת, 

משכורת טובה, וציפיות ברורות מבנם עומר בן הארבע-עשרה, המוצלח אף הוא  

עומר חוזר הביתה מבית הספר, וטלי כבר רואה על הפנים שלו שמשהו רע קרה  

"מה שלומך עומר?" היא שואלת, "נו, כמה קיבלת בבחינה?" ועומר, פניו כבושות 

ברצפה, אומר בקול שקט ומבויש: "שמונים וחמש " טלי מופתעת  "מה? זה הכול? 

למה? כמה קיבלו החברים שלך? כמה קיבלו החברות? מה היה הציון הכי גבוה?"

ההורה המצפה מאמין שהילד שלו חייב להצטיין  אם אני מצטיינת ובעלי מצטיין – 

גם הילד חייב להצטיין  וזה גם הגיוני ומתבקש – כי אני נותנת לו את כל התנאים 

כדי שזה יקרה  כלום אני לא חוסכת ממנו  בית ספר טוב? יש  תיק אורתופדי יקר? 

יש  ספרי לימוד? אצלנו אין דבר כזה יד שנייה  רק הטוב ביותר והחדש ביותר לילד 

שלנו  שתהיה לו מוטיבציה ללימודים  מורים פרטיים? כמה שרק ירצה  הוא רק 

צריך להשתמש בכל המשאבים האלה ולהצליח  זה הכול  להצטיין 

רק שלא תמיד הילד מיישר קו עם התפיסה הזו  וגם המציאות לא תמיד מיישרת 

אתה קו  הרבה פעמים היכולות והרצונות של הילדים לא תואמים את היכולות 

והרצונות של ההורים 

ילד להורה מצפה יסגל לעצמו תפיסה ברורה מאוד: הוא יפחד  יהיה בו פחד מפני 

התמודדות  הוא יפחד להיכשל  הוא ירגיש שהוא לא עומד בציפיות של ההורים שלו  

יהיה בו משהו שמנסה להתאים את עצמו כל הזמן  היום להורים, מחר לסביבה  ילד 

כזה עתיד להגיע בסופו של דבר בדיוק למקום ההפוך מזה שההורים שלו ייעדו לו, 

והוא ילך בדרך ההפוכה הזו בשיטתיות ובביטחון  הוא ילך ויתרחק מהכישורים שלו 

באופן מאוד מכוון, כי הוא יחשוש לאכזב  הוא יחשוש לנסות, להתמודד ולהיכשל  

כשהציפיות שלנו מהילדים שלנו גבוהות מכישורים שלהם, או לא רלוונטיות 

ליכולות שלהם – אנחנו מפספסים את היכולות האמתיות והכישורים האמתיים 

שלהם, ואנחנו מונעים מהם להתמודד ולנסות  הכישלון – שהכרחי כל כך לתהליך 

הלמידה והצמיחה – הוא לא אפשרות מבחינתם  הוא כואב מדי 
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פעמים רבות אני שומעות הורים שמצפים מהילדים שלהם להגיע לכיתה א כשהם 

כבר יודעים קרוא וכתוב; והורים ששולחים את הילד לקורס הכנה לכיתה א; והורים 

שחודשיים אחרי שהילד נכנס לבית הספר לחוצים כי הילד עדיין לא קורא שוטף 

ומחפשים לו מורים פרטיים 

בבתים רבים נשמעים משפטים כמו: תראה איזה יופי אחותך אוכלת, היא כבר גמרה 

מהצלחת! או, אתה שומע, משה, עדן, הבת של סימה ויעקב, התקבלה לתוכנית 

מצטיינים! או, תראה איזה יופי אהוד מתנהג, כמה הוא מכבד את ההורים שלו! וכל 

המשפטים הלכאורה תמימים האלו נקלטים היטב באוזני הילדים שמבינים שהם 

בתחרות מתמדת עם האחים, השכנים, החברים, ושהם בעמדת נחיתות  הם לא 

עומדים בתחרות, ואולי כבר עדיף להרים ידיים וזהו, כי אין להם באמת סיכוי  הם 

לא יצליחו לספק את הסחורה  הם לא מסוגלים לעמוד בציפיות של ההורים שלהם 

ואני מבינה את זה  ציפיות יש לא רק בכריות  לכולנו יש ציפיות  זה כמעט בלתי 

נשלט  כולנו, כבר כשאנחנו מתבשרים שאנחנו בהיריון, מפנטזים את הגוזל הזעיר 

שלנו, מי הוא יהיה ואיך הוא יהיה ולאן הוא יגיע  העבודה שאנחנו צריכים לעשות 

על עצמנו היא לשמור על ציפיות שמתאימות לכוחו של הילד, ולעולם לא לצפות 

מהילד שלנו שיתאים ליכולות שלנו או של הילד של השכן  אנחנו צריכים להבין 

מה היכולות שלו ומה הכישרונות שלו, להתמודד עם העובדה שהפיזיקה זה קצת 

פחות הוא, וכדורסל או נגינה – קצת יותר, לפתוח לו דלתות, לעודד אותו, ולהציב 

לו אתגרים קטנים – כאלה שהם רק קצת מעל ההישגים שלו עד כה, לתת לו כלים 

להתמודדות, ולא להשוות אותו לאף אחד 
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נסו להיזכר בתקופת ההיריון שלכם. איזה ילד דמיינתם? למה ציפיתם?  .1
_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

עכשיו חשבו על הילד שלכם. מה הכישורים המיוחדים שיש לו?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

איזה מין הורה אני?
לאורך הפרק ודאי מצאתם את עצמכם באחד או יותר מדגמי ההורות המוצגים כאן  
וזה טבעי  יש הורים שדרכי החינוך שלהם מתאימות באופן מובהק לדגם אחד, ויש 
הורים שיש בהם קצת מכמה  אם זה המצב – בחרו אחת מהתפיסות שהוצגו, בדקו 
איך אתם יכולים לשפר את ההתנהלות שלכם לאור הפתרון המוצע, והתמקדו בכך  

כשתרגישו ששחררתם את ההרגל הבעייתי של אותה תפיסה ואתם מוכנים להתקדם 
הלאה – בחרו תפיסה נוספת שאתם מרגישים שאתם לוקים בה, ועבדו עליה  
החיים הם תהליך ארוך של התקדמות, והשיפור העצמי הזה הוא העבודה של 

כולנו לאורך החיים 

אחד הכלים החשובים והעוצמתיים ביותר בהורות שלנו, הכלי שיעזור לנו לגשת 
לילדינו ממקום שונה, ממקום מקדם, הוא הבירור  להיות הורה מברר 

נקודה לתרגול
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תפקידנו כהורים הוא לאפשר לילדים שלנו להתפתח ברמה הנשמתית, ברמה   
התודעתית, ברמה הרגשית, וברמת האישיות שלהם; לתת להם להיות מי שהם 

ולהגשים את הייעוד שלהם; ולתת להם כלים ומיומנויות חיים.

הורות היא אחד התפקידים החשובים שלנו, אך לרוב אנחנו לא לומדים אותו   
כהלכה.

דרכי החינוך של העידן הישן: ההורה הביקורתי, ההורה המגונן, ההורה המפנק,   
ההורה הסמכותני וההורה המצפה – אינן מתאימות לעידן שאנחנו חיים בו היום. 

בעידן שלנו הורות נכונה היא הורות מבררת.

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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פרק ז:  

להיות הורה מברר  

העידן הקודם בחינוך ילדים היה עשיר
בהורים משערים. 

בעידן הסמכות, לעתים אפילו נוקשות, כשהידע היה בידי ההורים והמחנכים בפרט, 
והמבוגרים בכלל, מרבית ההורים גידלו את ילדיהם מתוך אמונה תמימה שהם יודעים 
יותר מהם. והם יודעים יותר מהם לא רק מתמטיקה ואנגלית וכלכלה ופוליטיקה, 

הם יודעים יותר טוב מהם גם מה טוב לילדים שלהם. 

הורים טובים של עידן הסמכות שאפו לקצר לילדים שלהם את הדרך  הם לימדו 
אותם שללמוד מהניסיון זה נחמד, אבל עוד יותר טוב ללמוד מניסיונם של אחרים  
ואם יש מישהו מבוגר בסביבה שיכול לעזור לך לקבל החלטה, או אפילו לקבל אותה 

בשבילך, בשבריר מהזמן וללא כאב – זו תהיה טיפשות לא להיעזר בזה  

ההורים המשערים, שהיו נפוצים להפליא בעידן הקודם, אך מצויים גם היום, חושבים 
שלילדים שלהם אין זכות להחליט, או שאין להם יכולת להחליט  כי הם רק ילדים  

הם לא בהכרח מבינים 

הורה משער הוא הורה שיגיד משפטים שמתחילים במילים: "אמרתי לך ש   " או 
"כמה פעמים צריך להגיד לך ש   ", וגם "תמיד אתה" ו"אתה אף פעם לא   " הוא 

ידבר במילים חותכות מאוד  החלטיות מאוד  ביקורתיות מאוד  

כשההורה המשער שואל את הילד שלו שאלה, זה בדרך כלל "למה?" והרבה פעמים 
התשובה היחידה לשאלה "למה?" היא "ככה " ההורה המשער עוסק בגלוי לעין  
במה שנמצא על פני השטח  הוא לא מבין שיש גם מתחת לפני השטח  יש גם 

סמוי  והסמוי הוא שגרם לדברים לקרות 
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חשבו: האם גם אתם אומרים משפטים שמתחילים במילים: "אמרתי לך...", "אתה 
תמיד...", "אתה אף פעם לא..." וכדומה? ואולי יש לכם משפטים אחרים שמביעים 

את אותם הרעיונות?

כתבו אותם כאן.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

חשוב שתכירו את המשפטים הבעייתיים שאתם אומרים, כדי שתוכלו להחליף אותם 
במשפטים מקדמים יותר.

אחת התוצאות, או הסכנות, של גידול ילדים באופן הזה, היא ילד מרצה  ילד מרצה 
הוא ילד שרגיש מאוד למה שמצפים ממנו  הוא מבין מה רוצים ממנו – ועונה על 
הציפיות  הוא עושה את זה כדי למצוא חן  כדי שיאהבו אותו  כדי להרגיש משמעות  
ולפעמים זה באמת עוזר  לפעמים כשהוא עושה מה שמצפים ממנו לעשות – הוא 
מקבל את התשבחות, זוכה באהבה שהוא כמה אליה  אם הוא יודע מה הוא עצמו 
רוצה – הרבה פעמים זה מקור לתסכול, אבל הסכנה הגדולה יותר היא שהוא לא 
ידע מה הוא רוצה  וילד שלא יודע מה הוא רוצה הוא ילד לא מרוצה, שגדל להיות 
איש לא מאושר  ילדים כאלו, שהרצון נלקח מהם, שאסור להם להתנגד לשום דבר 
כי זה מלווה בעונשים, או בהבעות פנים לא נעימות – נעשים אנשים מרצים  הם 
חוברים לבני זוג שלא מצמיחים או מפעימים אותם, ומרצים גם אותם, והם עובדים 

נקודה לתרגול
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במשרות בינוניות שלא מספקות אותם  הם מקפידים תמיד להיות טובים לכולם, 
ולא עוצרים להיות לראות את עצמם 

ההורה המשער פשוט יודע  והוא יודע שהוא יודע יותר טוב מהילד שלו  ולפעמים 
זה גם נכון  אבל יש דבר אחד חשוב שהוא לא יודע  הוא לא יודע שכדי שהילדים 
שלו ידעו מה נכון להם – הם צריכים לעשות את הדרך  ללכת בה  בעצמם  וקודם 

כול למצוא אותה 

לפני שנתקדם הלאה ונבין איך מגדלים ילד מאושר, חשוב לי לסייג ולומר: ילדים 
כן צריכים לעשות מה שההורים שלהם אומרים  ילד שמבקשים ממנו להוציא 
את הזבל והוא עושה זאת – הוא לא בהכרח ילד מרצה  הוא כן ילד קשוב, וחשוב 
שנדע גם לדרוש מהילדים שלנו התנהגויות מסוימות ועזרה בבית, ועוד נעסוק בכך 

בהמשך  לצד אלה – אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים 

אחת הדרכים לעזור לילד שלנו להיות מאושר היא לתת לו תחושת מסוגלות  ילדים 
זקוקים לתחושת מסוגלות, ילדים זקוקים לדרך, לשביל, להורה מברר ולא להורה 
משער, להורה ששואל שאלות ולא להורה שמסיק מסקנות  להורה שמאפשר 
להם לשאול את עצמם שאלות  להורה שמבין שגם אם הילד עדיין לא יודע את 
התשובה זה בסדר, זה לוקח זמן, והכול בסדר  כשהם לא מקבלים את זה – הם 

מתקשים למצוא את הדרך, והם הולכים לאיבוד 

הבעיה היא שלא תמיד קל למצוא את הדרך  לא תמיד אנחנו והילדים שלנו יודעים 
בדיוק מה אנחנו רוצים  גם רצון דורש תרגול 
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עד כמה אתם מרשים לעצמכם לרצות דברים?

זו שאלה שלא פשוט לענות עליה. קל יותר לגלות את התשובה מהתרגיל הבא:  

רשמו כאן מאה רצונות שיש לכם. זה יכול להיות קשור בכל דבר. בכם, בבן או בת 
הזוג, בספורט, בילדים, בחלל... זה יכול להיות כל דבר שעולה על דעתכם ואתם 
חושקים בו. אני יודעת, זה לא פשוט. 100 זה המון, ולכן זה בסדר לא לסיים את כל 
הרשימה עכשיו, אפשר לחזור ולהוסיף לה עוד ועוד רצונות היום ומחר ובעוד שבוע. 

כן חשוב שתתחילו אותה עכשיו.

נקודה לתרגול
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למה ביקשתי מכם לכתוב את מאה הרצונות שלכם?

יש לכך שתי סיבות עיקריות 

הראשונה היא להתחיל להפעיל את שריר החשק  שריר הבא-לי  רובנו נולדנו וגדלנו 
בעידן הקודם  בעידן שבו ההורים ידעו מה נכון וטוב, והורה טוב ואוהב היה מדריך 
את ילדיו ודורש מהם ללכת בדרך הטובה בעיניו  רבים מאתנו לא יודעים לעבוד 
עם רצונות ועם חשק, ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה בשביל עצמנו, איך נוכל 

לעשות את זה בשביל הילדים שלנו?

הסיבה השנייה היא שמאה הוא מספר לא מבוטל  כשדורשים מאתנו לכתוב מאה 
רצונות – זה מחייב אותנו להגיע גם לדברים הקטנים יותר, להתחבר אליהם ולהעריך 
אותם  זה עוזר לנו להשיל מעלינו קליפות ולהגיע למהות  כשאנשים עובדים עם 
רשימת מאה הרצונות – ראשית עולים הדברים הגדולים: אני רוצה בית גדול, בריכה, 
ג'יפ, טיול זוגי לחו"ל, טיול משפחתי לחו"ל, עשרה ילדים, אופנוע ים, לטוס לחלל  
אחרי שאנחנו כותבים את כל הדברים האלה, אנחנו מסתכלים במספרי השורות 
ומגלים שהגענו ל-30  יש לנו עוד 70 רצונות לכתוב  ואז עולים דברים קטנים יותר 
וגם דברים מהותיים יותר  בשלב הזה יכול להיות שתכתבו שאתם רוצים לשתות 
כל בוקר כוס צוננת של מיץ סחוט, או לישון שעה נוספת כל לילה, או לצאת לבוקר 
של כיף עם הילד פעם בשלושה-ארבעה חודשים, או לצאת לערב עם הבן זוג, או 
להתאהב בבת הזוג מחדש  כשאני עשיתי את התרגיל הזה, גיליתי שבא לי לארח 

יותר, לבשל יותר, לצאת עם חברות, להיות מוקפת בנשים, ועוד 

הפעולה הזו, של לכתוב את הרצונות שלכם, היא אימון שרירי הרצון שלכם  אימון 
שרירי החשק  צבירת ניסיון  גילוי הרצונות שלנו הוא שלב יסוד בגידול ילדים 

מאושרים 

לא לנגוע באש

יש עוד סיבה שבשלה ביקשתי מכם לכתוב את רשימת הרצונות שלכם  בוודאי 
הבחנתם כי בין 100 הרצונות שכתבתם, יש רצונות חזקים מאוד, ויש רצונות חזקים 
פחות  למצוא אהבה למשל, הוא בדרך כלל רצון עז יותר מלשתות קפה בבוקר 
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בשקט על המרפסת  הרצון לרדת במשקל, הוא בדרך כלל חזק יותר מהרצון לאכול 
גלידה )לפחות על הנייר(  כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שגם לילדים שלנו 
יש רצונות רבים ושונים, ויש דירוג ביניהם  למשל – יכול להיות שהילד שלנו רוצה 
לשחק כדורסל, כדורגל, כדורעף וטניס; אבל אנחנו מבחינים שטניס הוא המשחק 
שהוא הכי אוהב והכי משקיע בו  הוא מוכן לוותר על אימונים אחרים, אבל לעולם 
לא על אימון טניס  יכול להיות שהוא אוהב את כל המשחקים הספורטיביים האלה, 

אבל מה שבאמת עושה לו טוב זה משחק מחשב מסוים 

למה חשוב שנדע מה הדבר החשוב ביותר לילד שלנו? כי בזה אסור לנו לנגוע 

כשילד "יוצא מהמסלול", מתחצף, מתנהג באלימות, או עושה כל דבר אחר שנוגד 
את חוקי הבית; מיצינו את האפשרויות ואנחנו מרגישים שזה הזמן לשלול ממנו 
משהו, כדי להעביר מסר חינוכי וערכי שהוא ילמד ממנו – אפשר לשלול ממנו דברים, 
ורצוי שאלה יהיו דברים שחשובים לו  דברים שאכפת לו מהם  אבל אסור לקחת 
ממנו את הדבר האחד שחשוב לו ביותר  את ציפור הנפש שלו, את האש שבוערת 
בו  אם טניס זה הדבר החשוב לו ביותר – אפשר לאסור עליו ללכת לאימוני כדורסל, 

אבל לא ניגע בטניס  אם המחשב הוא הדבר החשוב לו ביותר – לא ניגע בזה 

שימו לב, אם הילד רואה רק מחשב בוקר צהריים וערב, לא אוכל, לא משחק, לא 
מדבר עם אף אחד, וכשהוא חייב להיכנס למיטה – הוא לוקח אתו את הטלפון אל 
מתחת לשמיכה כדי להמשיך הלאה ולא ישן – כן כדאי וטוב לקבוע גבולות  אבל 

אסור לשלול את זה לחלוטין 

אז איך מגדלים ילד מאושר? 

ילד מאושר הוא בראש ובראשונה ילד שיודע מה הוא רוצה, ואם הוא לא יודע מה 
הוא רוצה – התפקיד שלנו הוא לעזור לו לגלות  העידן שלנו הוא עידן של שפע  
עידן של אפשרויות  אם פעם הייתה "דרך המלך" – דרך אחת שטובה באופן מובהק 
מדרכים אחרות – הרי שהיום יש שלל דרכים ומגוון עצום של אפשרויות  היום כבר 
יש הרבה פחות "נכון" ו"לא נכון", והרבה יותר בחירה של מה ושל איך  מה אנחנו 

רוצים לעשות, ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה 
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המבחר הוא כל כך גדול, שהרבה פעמים התשובות לשאלות האלה הן לא פשוטות 

כלל ועיקר  בעידן הזה כבר לא נכון להגיד לילדים מה לעשות, וצריך לעזור להם 

לברר מה הם עצמם רוצים לעשות  את הבירור הזה עושים בעזרת שאלות וסבלנות  

הורה מברר הוא הורה ששואל את הילדים שלו שאלות רבות, ומאפשר לילדים 

שלו לשמוע את השאלות הללו ולשאול אותן גם את עצמו 

לא קל להתחיל להיות הורה מברר, וטוב להתנסות בכך "על יבש", לפני שמגיעים 
לשעת מבחן.

לפניכם שני מקרים. קראו אותם וחשבו מה הייתם עושים. אלו שאלות הייתם שואלים?

אסף, בן 12, חזר הבית עצוב לאחר שחברתו נפרדה ממנו.  .1
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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אתמול לקחת את אפרת בת ה-13 לקניות. היא בחרה לעצמה חולצה שאהבה   .2
מאוד, והייתה מאושרת. היום אפרת חזרה הביתה עצובה, לאחר שהחברות אמרו 

לה שהחולצה שלה לא יפה.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

אי אפשר להגזים בחשיבות של התהליך הזה  השיח על רצונות הוא שיח חדש, ולא 
כולם יודעים לנהל אותו  כילדה הרגשתי שאני לא שווה מספיק  שאני לא טובה 
מספיק  גדלתי עם אח חכם מאוד, מוצלח מאוד, מוכשר מאוד, תלמיד טוב, לא 
מתחצף, לא עושה בעיות  אני הייתי שונה ממנו לחלוטין  ב-180 מעלות  מתחצפת 
להורים ולמורים השכם והערב, קוראת למורה פיל-פילה במקום גיל-גילה, מוציאה 
ציונים לא טובים, דברנית, פטפטנית, מתחכמת  כשההורים שלי הגיעו לאספות 
הורים של אחי הם שמעו רק מחמאות  באספות ההורים שלי הם שמעו ש"חבל, 
הילדה לא מממשת את הפוטנציאל שלה  וזה לא שההורים שלי לא השקיעו בי  
הם רשמו אותי לכל חוג שביקשתי, קנו לי בגדים אופנתיים, הם לא חסכו ממני דבר  
אבל אני רציתי רק "כמו שלו " אם הוא הלך עם אבא למקום כלשהו – אני רציתי גם  
אם הלך עם אימא – אני רציתי גם  ניסיתי לעשות "העתק-הדבק"  ויותר מכל רציתי 
את הזיק הזה, המשתאה, בעיניים של אימא  זיק שאחי קיבל על כל מעשה טוב, על 
עצם העובדה שהוא טוב כמו שהוא, ואני את הזיק הזה קיבלתי על כל מעשה רע 

כשאני מנתחת את זה היום אני יודעת בדיוק במה הייתי טובה, ואני יודעת שההורים 
שלי לא ראו את זה  הם לא ידעו איך לראות את זה  מגיל צעיר הייתי טובה באנשים  
בניתוח מצבים  אהבתי ללמד, להדריך, לנהל  הייתי מחוננת באינטליגנציה בין-

אישית, אבל האינטליגנציה הבין-אישית לא נחשבה  לא הכירו בה  ולכן לא הכירו 
ביכולת שלי, ולא הכירו בי 
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לפני שנה הגיעה אליי אימא של פזית בת השש-עשרה. 
אימא של פזית היא אישה משכילה מאוד  בעלה גם הוא משכיל מאוד ועובד 
בהייטק  אימא של פזית הראתה לי איורים של פזית  איורים מופלאים  הילדה 
מאיירת בחסד  גאון  הייתי המומה באמת  והייתי מופתעת לא פחות מהתגובה 
של האימא: "אבל מה זה איור? איור זה לא מקצוע!" וכך, במשך שנים, מתוך אהבה 
ודאגה, היא סירסה את הילדה שלה  היא אמרה לה שאיור זה לא מקצוע, ושלא 
כדאי להתעסק בזה ובטח לא לפתח את זה, ושאין לה שום סיכוי להגשים את 
החלום שלה ולעבוד בדיסני, ושכדאי שהיא תעשה משהו רציני עם החיים שלה  
והילדה הלכה וכבתה  לאחר תהליך קצר וממוקד בקליניקה – המצב השתנה  האימא 
הבינה שזו המהות של הילדה שלה  בזה היא טובה וזו האש שבוערת בקרבה  היא 
הבינה שאם תזין את האש הזו – הילדה תפרח, ואם היא תפרח – זה ישפיע על כל 

תחומי החיים, וכך אכן היה 

ילד שיודע מה הוא רוצה – כבר נמצא בנקודת פתיחה טובה יותר מהרבה מאוד 
אנשים אחרים  את הרצון הזה חובתנו כהורים להשקות, ללבות, לטפח  אבל קודם 

כול צריך לגלות מה הרצון הזה 

כדי לעזור לילד לזהות את הרצונות שלו נשאל אותו מה נעים לו, מה כיף לו, מה 
הוא אוהב  אנחנו יכולים גם לעקוב אחריו  לבדוק לאיזה מהפעילויות שלו במשך 
השבוע הוא יוצא בשמחה, ומתי הוא מתמהמה  אם יש יום בשבוע שבו קל לו יותר 
ללכת לבית הספר – ננסה להבין מה יש באותו היום שטוב לו כל כך  הרבה פעמים 
הדבר שהילד אוהב הוא הדבר שהילד טוב בו  אין ילד שאין דבר אחד שהוא טוב בו  

לא תמיד אנחנו יודעים לענות על השאלה הזאת  לא תמיד אנחנו יודעים לזהות 
מה הילד רוצה או במה הוא טוב  כדי להתחיל לברר מהם הכישרונות של הילד 
שלכם – אני מזמינה אתכם לצפות בסרטונים הבאים, שלקוחים מהקורס "איך 

לממש את הפוטנציאל של הילד שלך" 

נקודה להבנה
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עוד זמן שבו חשוב להתגבר על הדחף להגיד לילד שלנו מה לעשות, הוא כשהוא 
נתקל בחוויה קשה, לימודית או חברתית  בשלב כזה לא יעזור שנגיד לו "אמרתי 
לך ללמוד כמו שצריך למבחן", או "למה אתה תמיד משחק עם הילד הזה? אמרתי 

לך להתרחק ממנו   "

במקום כל אלה – מוטב לשאול שאלות כמו: "מה הרגשת כשזה קרה?" "מה אמרת 
לעצמך?" "מה יכולת לעשות אחרת?"

שימו לב: השאלות צריכות להיות אמתיות  אל תחכו לתשובות מסוימות, אל תחכו 
לתשובות בכלל, אל תשפטו  תנו לילד להתמודד עם השאלה בתוך-תוכו  התשובה 
שהוא ייתן לעצמו, אולי רק זמן מה לאחר מכן, תהיה טובה יותר מכל תשובה שייתן 

לכם באותו הרגע 

ילד זקוק להורה מברר, הורה שיודע לשאול את השאלות הנכונות, שאלות שהילד 
צריך לברר בתוכו  שאלות שכשהילד ידע לענות עליהן – התשובה תהיה התשובה 
שהוא נותן לעצמו, לא להורה שלו  כשאנחנו שואלים את הילדים שלנו שאלות 
כאלה, אנחנו נותנים להם הרגשת חשיבות, אנחנו נותנים לגיטימציה להם, למקום 
שלהם בעולם ולדברים שמעסיקים אותם ומכאיבים להם, ויותר מכול – אנחנו 

מלמדים אותם להקשיב לעצמם  למצוא את הפתרונות בתוכם 

נקודה להעשרה

נקודה לתרגול

שלושה סרטונים:
איך לממש את הפוטנציאל 

אצל ילדים
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חזרו לתרגיל בעמוד 82 שבו כתבתם לעצמכם את כל המשפטים שההורה   .1
המשער שבכם אמר עד היום, וליד כל אחד מהם כתבו שאלה שתוכלו לשאול 

את הילד שלכם מהיום ואילך.

פעם בשבוע תנו לילד שלכם משהו שבא לו. זה לא צריך להיות לאכול את כל   .2
הממתקים שבארון או לראות טלוויזיה כל היום, כמובן. נסו למצוא את הדברים 

הקטנים שהילדים שלכם חושקים בהם, ואפשרו אותם.

מה קורה כשהילד רוצה משהו שברור לנו שלא טוב לו?

גם לשאלה הזו יש כמה תשובות 

ראשית, לא תמיד מה שאנחנו יודעים עולה בקנה אחד עם המציאות  אימא של 
פזית הייתה משוכנעת לחלוטין שאיור זה לא מקצוע  שאין בזה פרנסה  שזה לא 
מתאים  שפזית לא תוכל לעשות עם זה שום דבר בחיים שלה  אבל יכול להיות 
בהחלט שהיא טועה  יכול להיות שפזית דווקא כן תהיה המאיירת האחת שתצליח 
באופן חסר תקדים בעולם בזכות האיור שלה  יכול להיות שהיא כן תוכל לעשות 

את מה שעשה וולט דיסני ולהגיע למימוש עצמי מופלא 

שנית, אם לילד יש רצון עז למשהו אבל אין לו בכלל כישרון או יכולת מתאימים – 
למשל ילד שנורא רוצה לשחק כדורסל אבל הוא נמוך מאוד כך שנתוני הפתיחה 
שלו נחותים, או ילדה שרוצה להיות זמרת, אבל היא זייפנית איומה – כדאי לאפשר 
לילד ליהנות מהדבר שהוא רוצה לעשות, ולצדו לעזור לו לפתח תחומי עניין נוספים, 

או כישרונות חבויים נוספים  לפתוח לו ערוצים נוספים 

והתשובה השלישית היא שלא משנה מה יהיה – חשוב לשמור בילד את המקום הזה 
של הרצון  רצון הוא דבר בריא  אם נרשה לילד להביע רצון ונעודד אותו לרצות – 
כשהוא יראה שמה שהוא רוצה כרגע לא מצליח – יבוא רצון אחר  אבל הוא יאמין 
בעצמו וידע שיש לו תמיכה ויכולת להגשים את הרצון שלו וזה חשוב בפני עצמו 

נקודה לתרגול
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הורה מברר הוא הורה שקשוב לילד שלו הקשבה אקטיבית  הוא שומע את רצונותיו 
של הילד, ואם הילד לא אומר מה הוא רוצה – הוא מעודד אותו להגיד  הוא שואל 
אותו שאלות, הוא עוזר לילד שלו לגלות את הכמיהות הפנימיות שלו ולהוציא 

אותן לפועל בעצמו 

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כדי שהילדים שלנו ידעו מה הם רוצים, עלינו לעודד אותם לפתח את שרירי החשק.   

ילד מאושר הוא ילד שיודע מה הוא רוצה.  

כדי שהילד שלנו ילמד למצוא בתוכו את התשובות – עלינו לדעת לשאול אותו   
את השאלות הנכונות.

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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אחד הכלים החשובים
ותר בהורות שלנו, והעוצמתיים בי
נו הכלי שיעזור לנו לגשת לילדי
ממקום שונה, ממקום מקדם,

הוא הבירור.
ות הורה מברר. להי
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פרק ח   

הקשבה  

בואו נדבר רגע על אשליית המיקוד. 
אשליית המיקוד היא כלי חשוב שעוזר לנו לשרוד בעולם. היא באה לידי ביטוי, 

למשל, כשאנחנו נמצאים בכביש. כשאנחנו נוהגים, קורים אלפי דברים סביבנו בכל 

רגע נתון – יש על הכביש עוד מכוניות, לצד הכביש יש פרסומות ענק או שדות 

פורחים. לפעמים עוברים שם בעלי חיים מעניינים, מבנים הולכים ומקבלים צורה, 

אנשים הולכים על המדרכות, יורד גשם או שהשמש קופחת או שערפל מציף את 

העולם. בה בעת קורים אלפי דברים בחיים שלנו ובחיי המשפחה והחברים שלנו 

ובעבודה שלנו. לקוחות מתקשרים, הודעות טקסט נשלחות, חברה שרבנו איתה 

נעוצה לנו עמוק בלב ובראש... וגם במכונית עצמה קורים דברים – ילד אחד מספר 

מה קרה לו היום, שניים אחרים רבים, התינוק בוכה... ואין לזה סוף. אשליית המיקוד 

מצילה אותנו במקרים האלה. היא מאפשרת לנו להתמקד בכביש, לשכוח מכל 

השאר, לנטרל את כל הסחות הדעת, ולחזור בשלום הביתה.

אשליית המיקוד מצילה אותנו בכביש, אבל היא פוגעת בנו בבית  ההצפה החושית 

הזו מלווה אותנו לכל מקום כל הזמן  כשאנחנו חוזרים הביתה מיום עבודה ופוגשים 

את הילדים, אנחנו עדיין סוחבים אתנו את העבודה, את הבוס המעצבן, את הרכילות 

מפינת הקפה, את החבר הטוב שפוטר, את החברה שהתקשרה לבכות לנו בטלפון 

בדרך הביתה, את הילד שקפץ לנו לפני הגלגלים ורק ברגע האחרון ראינו אותו 

והצלחנו לבלום, ואת העייפות  הרבה הרבה עייפות  

ואז כשילד מבקש משהו, מי זוכר כבר מה, ולא מקבל את מה שהוא רוצה, זורק 

את עצמו על הרצפה ומתחיל לבכות ולצרוח – אנחנו כבר לא מסוגלים להכיל את 

כל זה, ובטח שלא להקשיב לשום דבר  אנחנו לא נצליח להבין שהוא נמצא בשלב 
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התפתחותי כזה של היפרדות, שהוא בונה עכשיו את הזהות שלו, והיא בהכרח שונה 
משלנו, או שגם עליו עבר יום נורא    ואם לא נקשיב, אם לא נקשיב באמת – אין 

שום סיכוי שנצליח להתמודד עם האתגרים שניצבים מולנו   

אז מה זו הקשבה? איך באמת מקשיבים?

הרבה כל כך נאמר על הקשבה, ומעט כל כך מיושם    מחקרים מוכיחים שרוב 
האנשים רוצים לדבר, רוצים לשתף במה שעובר עליהם ובמה שחשוב להם, רוב 
האנשים זקוקים למישהו שיקשיב להם; ורוב האנשים מתקשים להקשיב  חוק 
ה-80%-20% הידוע עובד גם במקרה הזה  20% מהקשב שלנו מופנה לסביבתנו 
ולזולתנו, ו-80% ממנו מופנה אלינו  אנחנו אוהבים לשמוע את עצמנו מדברים, 

ופחות אוהבים לשמוע את זולתנו 

 

איך להצליח להקשיב לילדים
                  

למה אנחנו מקשיבים?

ריוויאן הוא חוקר שחקר את תחום ההקשבה  בשנת 2007 הסביר ריוויאן את 
ההבדל בין הקשבה ביוגרפית להקשבה אמפתית  הקשבה ביוגרפית היא מצב שבו 
אנחנו מקשיבים, אבל מה שבאמת חשוב לנו זה לספר את הסיפור שלנו  להגיד 
את מה שיש לנו להגיד  כשאנחנו מקשיבים הקשבה ביוגרפית )לאנשים אחרים 
וגם לילדים שלנו( אנחנו נמצאים במעין משחק פינג-פונג  בן שיחנו אומר משהו, 
ואנחנו מיד מגיבים  יורים  הוא אומר, אנחנו עונים מיד, הוא ממשיך הלאה, אנחנו 
שוב עונים, ואף אחד לא מקשיב לאף אחד  לא באמת  זה נכון במיוחד בשיח שבין 
הורים לילדים, שבו פעמים רבות אנחנו מייחסים פחות חשיבות לדברים שהילד 

נקודה להעשרה
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אומר, מכיוון שאנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מה התשובה ושמתפקידנו לפתור 
את הבעיה עכשיו ומיד, ובמקום להקשיב באמת – אנחנו עסוקים במענה 

הקשבה אמפתית היא הרגע שבו אנחנו מנטרלים את כל מה שנמצא מסביב, גם 
את הצורך שלנו להשמיע את עצמנו ולהגיב על מה שאנחנו שומעים, ומנסים 

באמת להבין את מה שאנחנו שומעים מהצד השני  

מה קורה כשאנחנו רוצים להקשיב?

גם כאשר אנחנו רוצים להקשיב – לעתים רחוקות אנחנו נמצאים בהקשבה מלאה  
וגם כשאנחנו מקשיבים – ההקשבה שלנו מתחלקת להקשבה חיצונית ולהקשבה 

פנימית 

כשהילד שלי אומר לי משהו, ההקשבה החיצונית היא המסר שהוא מעביר לי, 
המילים שאני שומעת, התוכן שאני שומעת  העניין הוא שלרוב, מהר מאוד אנחנו 
עוברים להקשבה פנימית  אנחנו שומעים את הילד מדבר אבל מתעוררות בנו כל 
מיני תחושות ושאלות: מה קורה לי כשאני שומעת את הדברים שהילד שלי אומר? 
מה מתעורר בי? אילו מחשבות עולות בי? אילו תחושות והרגשות מתעוררות בי 
כתוצאה מהאינפורמציה שאני שומעת? וכך, בזמן שהילד שלי מדבר אליי, הרבה 
מהאנרגיה שלי מופנית אליי, לתחושות שלי, למצבים דומים שהייתי בהם ואיך הייתי 

פועלת בהם  ומכאן אני עוברת לרצון להגיב  להגיד משהו  לדבר  שישמעו אותי 

לדוגמה, הילד חוזר הביתה עצוב ומספר שאף אחד לא רוצה לשחק איתו, או 
אומר שאין לו מה ללבוש; ואני מיד נזכרת בהתמודדות שלי עם סיטואציה דומה, 
ולפעמים לא קל לי להכיל את מה שעולה בי  מיד מתעוררים בי רגשות של צער, 
דאגה, פחד, כאב    והתת מודע שלי מגייס את המענה האוטומטי שמסדר ומסביר, 
כדי להימנע מהכאב שברור לי כל כך שהילד שלי חווה עכשיו  מה שקורה עכשיו 

הוא שאני מגיבה לתחושות שלי, ולא למצב שבו נמצא הילד שלי 

ההקשבה שאנחנו שואפים אליה היא הקשבה מלאה  חיצונית ופנימית  אנחנו 
רוצים להית מודעים לתחושות שלנו תוך כדי הקשבה, אבל גם לזכור שאלה רק 

התחושות שלנו  זה לא כל הסיפור 
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הסיפור של ליה
ההורים של ליה הגיעו אליי בשל קושי גדול מאוד להתמודד עם בתם  ליה, כך הם 
סיפרו לי, היא בת שש, והיא מופנמת וביישנית מאוד  המצב הזה נמשך זמן מה, 
ומה שהביא אותם בסופו של דבר לרצון לקבל כלים נוספים להתמודדות ולהדרכה 

היה מסיבה משפחתית 

ליה, יותם אחיה הקטן וההורים שלה הגיעו למסיבת יום-הולדת משפחתית של 
תאומים  במסיבה השתתפו בני משפחה וביניהם גם בני דודים רבים של ליה, ובני 
הכיתה של התאומים החוגגים  לליה היה קשה מאוד להתערות בחבורה הגדולה 
של ילדים שהיא לא מכירה  היא הסכימה לשבת במרחב שבו התקיימה הפעילות 

לילדים, אבל לא השתתפה במסיבה ממש, אלא רק נכחה בה 

באותו הזמן ישבו הוריה במרחב המשפחתי ושוחחו עם בני משפחה  ואז החלה 
סבתא של ליה לדבר, ואמרה כמה ליה יפה ומוכשרת ונעימה ומנומסת, וכמה חבל 
שהיא כל כך ביישנית ושהיא לא מתערה בחברת הילדים האחרים ולא משתתפת 
בפעילות הנחמדה    הסבתא דיברה על נכדתה באהבה גדולה ומתוך כוונות טובות, 
אבל ככל שהיא המשיכה והאריכה, הרגישה האימא של ליה חוסר נוחות הולך וגובר  
לבסוף קמה ליה מהמעגל שלה, ניגשה אל ההורים שלה וביקשה ללכת הביתה, 
ואימא שלה התפרצה וצעקה: "נמאס לי! נמאס לי שאת אף פעם לא מסתדרת 

עם הילדים, נמאס לי שאת כל הזמן דבוקה אליי, ושאת רק רוצה להיות בבית!"

מה בעצם קרה כאן? למה אימא של ליה צעקה?

כשנפגשנו ביקשתי מההורים של ליה לספר לי עליה קצת  על ההתפתחות שלה, 
על שלבי גדילה וגמילה  וההורים של ליה סיפרו שליה נגמלה מהחיתולים כשהייתה 
מוכנה לכך, ועברה ממיטת תינוק למיטת נוער בדיוק כשהייתה בשלה לכך, ושנפרדה 
מהמוצץ ומהחיתול שסחבה אתה לכל מקום בדיוק ברגע שהרגישה שהיא מסוגלת 

נקודה להבנה
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לכך, ולא דקה קודם  הם דיברו על ילדה שיש לה קצב משלה, ילדה שזקוקה לכך 
שיקשיבו לקצב שלה 

כששאלתי אותם למי ליה דומה, אימא שלה ענתה מיד: "היא דומה לי  גם אני 
הייתי כזו בגילה " 

המשכנו לשוחח כך זמן מה, ואט אט, נפרשה בפניי ובפני ההורים של ליה תמונה 
מלאה יותר של האירוע, תמונת עומק: בזמן שהמשפחה הייתה במסיבה, אימא 
של ליה לא יכלה שלא להבחין שליה לא יושבת עם כל הילדים במעגל אלא מחוצה 
לו ולא משתתפת בפעילות, ובלי לרצות או לתת על כך את הדעת, היא התחילה 
לשחזר את החוויה שלה עצמה כילדה  החוויה הזו הלכה והתחזקה ככל שהיא 
דוברה  אימא של ליה שמעה את הסבתא מדברת על ליה, אבל בתוכה הלכה 
והתחזקה החוויה שלה עצמה כילדה שלא מצליחה להשתלב, ומתויגת כמופנמת, 
כביישנית, כלא חברותית, כ"חבל על הילדה", כ"יש לה כל כך הרבה יכולות", כ"כזאת 
חמודה, ואם רק היא הייתה באה ופותחת בשיחה   " אט אט איבדה האימא של ליה 
את היכולת להקשיב הקשבה חיצונית, והיא שקעה יותר ויותר בהקשבה פנימית  
היא שמעה איך מתייגים את הילדה שלה, היא הרגישה את ההרגשה הלא נוחה 
שמתלווה לכך שהסביבה כולה מצביעה על הילדה שלה כילדה חריגה )אף על פי 
שליה היא בהחלט לא ילדה חריגה(, והיא התחברה לתחושות שלה עצמה כילדה 
חריגה ומתויגת  היא התביישה בילדה שלה והתביישה בעצמה, והחוויה הזו הייתה 
כל כך קשה עבורה, כל כך מלחיצה ומתסכלת, שכשליה הגיעה אליה, היא כבר 

לא הצליחה לעשות שום דבר חוץ מלצעוק  והצעקות והכעס נמשכו גם בבית   

דבר נוסף שקרה באותו היום, הוא שההתנהגות ה"בעייתית" של ליה קיבלה מקום 
מרכזי מאוד  היא דוברה, היא נצעקה, היא הייתה במוקד העניינים, וליה הפנימה  
ליה הבינה שהיא מופנמת וביישנית ושזו בעיה גדולה וקשה  היא הבינה שהיא לא 
מצליחה להיות בנוכחות אנשים רבים שהיא לא מכירה, והיא הפנימה זאת  גם 
בפעם הבאה שליה תגיע לאירוע שיש בו הרבה אנשים שהיא לא מכירה היא תזכור 
שהיא לא מצליחה להיות בנוכחות אנשים רבים שהיא לא מכירה, וההתנהגות הזו – 
שמבחינת ההורים שלה היא "בעייתית" – מקבלת חיזוק והופכת למעגל שחוזר על 
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עצמו ומשעתק את עצמו בכל פעם מחדש  ליה, שמקבלת חיזוק לכך מהסביבה, 

מתחילה לתפוס את עצמה כביישנית 

מה עוד קרה באותו היום?

באותו היום ליה תויגה )ואין זה משנה אם לראשונה או פעם אחת מיני רבות( 

כביישנית ומופנמת  המופנמות והביישנות – הן לא המהות של ליה  הן רק שתיים 

מתוך אוסף של תכונות שהן חלק מהמכלול הגדול של ליה  כשאנחנו אומרים על 

ילד שהוא מופנם או ביישן או כל דבר אחר – אנחנו בעצם מתייגים אותו  אנחנו 

מחליטים בשבילו מי הוא ומצמצמים אותו לממדים שקבענו לו  בלי להיות מודעים 

לכך – אנחנו מאלצים אותו להיות משהו מסוים, ומונעים ממנו להכיר עוד יכולות 

בעצמו  ליה, כמו כל ילד אחר, זקוקה לכך שההורים שלה יקשיבו לה, יקשיבו לקצב 

שלה, בלי לתייג אותה 

עוד דבר שקרה באותו היום ואנחנו כהורים עושים לא מעט, הוא שקבוצת המבוגרים 

דיברה "מעל לראש" של ליה  כאילו היא כלל אינה נמצאת שם, או כאילו היא 

לא נוגעת בדבר  לעניין הזה יש לגיטימציה רחבה מאוד  כולנו עושים את זה  מי 

מאתנו לא מצא את עצמו מדבר על הילדים, לידם, באנגלית, כדי שלא יבינו? ובזמן 

שאנחנו עושים את זה, לא רק שהילדים מזהים שאנחנו מדברים עליהם; גם אנחנו 

לא נמצאים בהקשבה אמתית לילדים שלנו  אנחנו לא באמת נוכחים בסביבה, לא 

קשובים לסיטואציה, אנחנו קשובים רק לעצמנו   

ב ל ו  מ י ש  , ם כ ל ש ם  י ד ל י ה ל  ש  " ש א ר ה ל  ע מ " ם  י ר ב ד מ ם  ת א ש כ

. ם י צ ע מ ו ם  ד ק מ  , י ט נ ו ו ל ר ן  כ ו ת ם  ש  " ל ו ת ש ל "
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איך לחזק ביטחון עצמי אצל ילדים

איך מתמודדים בסיטואציות כאלה?

ההתמודדות בסיטואציות כאלה נעשית בשלושה שלבים: הפרדה, מודעות ובחירה 

הפרדה  .1

כהורים, אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות בסיטואציה כזאת הוא קודם כול 
הפרדה  כאשר אנחנו נמצאים עם הילדים שלנו בסיטואציה מסוימת, ומאזינים 
להם, ומרגישים שההקשבה החיצונית הזו מפעילה אותנו רגשית ואנחנו נגררים 
להקשבה פנימית – אנחנו חייבים בראש ובראשונה להיות מודעים לכך  איך מזהים 
את הרגע המסוים הזה? אם אני מתכווצת, אם אני מרגישה לא בנוח או לא נעים 
לשמוע את הבת שלי, או לשמוע מישהו אומר משהו על הבת שלי – זה סימן 
שעברתי להקשבה פנימית, והצעד הראשון להתמודדות עם כך הוא המודעות 
לכך שזה קורה  המודעות הזו היא גם המודעות לכך שיש כאן סיפור אחר, נפרד 

מהסיפור שלי 

מודעות  .2

השלב השני הוא להיות מודעת לתחושות שזה מעורר בי  לתחושות הפנימיות 
שעולות בי  בסיפור של ליה, באותו הרגע עלו באימא של ליה תחושות מוכרות 
מהעבר שלה, מהילדות שלה  היא שמעה קולות מוכרים ודיבור מוכר של המבוגרים 
של אז עליה כילדה ביישנית, מופנמת, ילדה שלא משתלבת, ילדה מסתגרת    וזה 
העלה בה את התחושות הלא נוחות שהיא חוותה בילדות שלה  זה גם העלה בה 
את החששות שהילדה שלה תצא "דפוקה" כמוה  שגם היא תרגיש, ממש כמוה, 
שהיא לא מספיק טובה  ועולות ה"פדיחות", הבושות    השלב הזה הוא השלב 
השני במודעות, והוא חשוב מאוד: אנחנו חייבים לדעת מהם בדיוק הרגשות 

שהסיטואציה מעלה בנו 

נקודה להעשרה
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בחירה  .3

השלב השלישי הוא שלב הבחירה  כבני אדם יש לנו בחירה  בכל רגע נתון אנחנו 
יכולים לבחור מה לעשות  כהורים, לצד הבחירה, יש לנו גם אחריות  אחריות גדולה 
מאוד לתגובות שלנו ולדברים שנדגיש  אנחנו יכולים בכל רגע להזכיר לעצמנו 
שהילד שלנו הוא ישות נפרדת מאתנו, והוא הנושא עכשיו  לא אנחנו  אנחנו יכולים 
ממש לעשות את הדיאלוג הזה בתוכנו, להזכיר לעצמנו שלילד שלנו יש את הקצב 
שלו ואת הדרך שלו, ולייצר לעצמנו שכנועים קטנים שיעזרו לנו, שיזכירו לנו  אנחנו 
יכולים לדבר אל הילד שלנו בטון אוהב ומעצים שישדר לו שאנחנו אוהבים אותו 
וסומכים עליו, שישקף לו את הדברים הטובים שאנחנו רואים בו  ואנחנו יכולים 

להציג גם לילד כמה אפשרויות ולתת לו לבחור 

מה יכלו ההורים של ליה לעשות?

אם האימא של ליה הייתה נזכרת מבעוד מועד שליה נגמלה בזמן שלה מהמוצץ, 
מהחיתול, ממיטת התינוק, שיש לה את הקצב שלה; היא הייתה אומרת לעצמה 
לסמוך על ליה  הדיבור הפנימי הזה היה מבטל )או לפחות מפחית מאוד( את 
ההתנגדויות והתחושות השליליות שעלו בה כאימא באותו הרגע, ומגייס אותה 
להעצים את ליה  לעמוד מולה באמפתיה ובחמלה  להבין שיש נושאים שמאתגרים 
אותה כרגע ועם הזמן היא תתגבר  אם אימא של ליה הייתה נזכרת בכל אלה, היא 
הייתה סומכת על ליה שיום יבוא והיא תצליח להתגבר על הביישנות והמופנמות 
ולהיות חלק מהקבוצה  או להבין שזו הדרך של ליה להיות חלק, ולקבל את זה 
ללא שיפוט וביקורת  את הביטחון הזה בבתה, את העובדה שהיא סומכת עליה, 
גם שפת הגוף שלה הייתה חושפת בפני ליה  כשליה הייתה מגיעה אל אמה, היא 
הייתה נתקלת בחיוך, באהבה, באמון  אימא שלה הייתה יכולה להגיד לה: "וואו, 
ישבת המון זמן עם ילדים שאת לא מכירה, כל הכבוד!" או: "את ממש מפתחת את 
כישורייך החברתיים," או: "אני כל כך גאה בך על איך שאת משתלבת עם אנשים!" 
גם אם זה היה לשלוש דקות בלבד  היא הייתה יכולה לשלב גם אמפתיה באותו 
הרגע ולומר לליה: "את יודעת, זה לא פשוט, כשהייתי ילדה – גם לי זה לא היה 
פשוט " כך היא הייתה נותנת לליה את התחושה שהיא לא לבד, שהתחושה הזו 

היא לא רק שלה  שזה דבר מוכר, ולא פגם באופי של ליה  
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בשלב הבא היא הייתה יכולה להסביר לליה שלאבא, לאימא וליותם נעים והם 
עדיין רוצים להישאר, ולתת לליה לבחור מכמה אפשרויות שמתאימות גם לשאר 
המשפחה  היא יכלה להגיד לליה שעכשיו היא יכולה לחזור לילדים ולהיות אתם 
עוד קצת, היא יכולה ללכת לשחק בצד או אולי במחשב, והיא יכולה גם לשבת קצת 
עם המבוגרים  כך ליה הייתה מרגישה בנוח לחזור למוקד העניינים של הילדים, 
ומדי פעם לחזור ל"בסיס האם" ולהתמלא בכוחות חדשים  והרי זו הייתה מטרתה 
של ליה מלכתחילה – טבעי שילד ירצה לחזור לסביבה המוכרת שלו, לסביבה 
שמעצימה אותו ומחזקת אותו  זו בדיוק ההזדמנות להעניק לו ולתת לו את הכוח 

להתמודד הלאה 

מה לעשות כשילד מספר לנו על בעיה שהוא מתמודד אתה?

אנחנו טועים לחשוב שכשהילד שלנו אלינו ומספר על בעיה שמטרידה אותו – 
הוא מצפה שנמצא לו פתרון  הילד שלנו לא צריך מאתנו פתרון  הוא צריך מישהו 
שיקשיב לו  מישהו שייתן לו להשמיע את הבעיה שלו בקול, כדי שגם הוא עצמו 
ישמע אותה  כדי שהוא יצליח לעבד אותה, כדי שיצליח למצוא את הפתרון בעצמו 

כשאנחנו לא מקשיבים, כשהילד מתחיל לומר משהו ואנחנו משוכנעים שאנחנו 
יודעים מה ההמשך, ממשיכים אותו בעצמנו וגם מספקים את הפתרון – אנחנו 
מספקים פתרון לבעיה שייתכן כי כלל אינה קיימת, הרי לא הקשבנו עד הסוף! 
אנחנו מעבירים לילד שלנו תחושה של חוסר הקשבה מצדנו, ובפעם הבאה הוא 

יחשוב שוב אם יש טעם לבוא לדבר אתנו בכלל   

לעתים הילד שלנו מגיע עם בעיה, מספר עליה, אנחנו מקשיבים במלוא הקשב, 
והוא לא מוצא פתרון בעצמו  לעתים הוא מצפה מאתנו לספק את הפתרון  במקרים 
כאלה חשוב שבעתיים שנקשיב, ונשים לב מאין אנחנו שואבים את העצות שלנו  
האם נזכרנו במקרה שקרה לנו, בסביבה שאנחנו פועלים בה? האם מה שמפעיל 
אותנו הוא הרגשות שלנו, או שבאמת הקשבנו הקשבה מלאה לילד, והבנו את 

הסיטואציה שהוא מתמודד אתה?

הקשבה מלאה היא נוכחות מלאה  היא להיות כאן ועכשיו  להיות מודעים לקולות 
הפנימיים שעולים בנו, למחשבות, לרגשות, לתחושות, וגם לשמור על הפרדה 
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מוחלטת בין כל אלה ובין הסיפור שאנחנו שומעים, ולשמור על הפרדה  להזכיר 
לעצמנו כל הזמן שזה לא הסיפור שלנו  זה הסיפור של הילד  ולשמור על הקשבה 

אם עולה בך הקול שאומר: "אין לי זמן" – חשוב לשים לב שהזמן נמצא שם, והשאלה 
היא מה אנחנו יוצקים לתוכו 

הסיפור של יונתן
כשיונתן, הבן הבכור שלי היה צעיר, היה לו שיער ארוך  הזמן חלף, הילד גדל והגיע 
לגן עירייה  בן שיש לו שיער ארוך היה מחזה יוצא דופן באותו הגן והילדים העירו 
לו וצחקו עליו, וגם הגננת אמרה לו ששיער ארוך זה לבנות; ובסופו של דבר, בשל 
לחץ חברתי או מסיבות אחרות, הוא החליט שהוא רוצה להסתפר  וכך, יום אחד 
אחר הצהריים, הלכנו יחד להסתפר  הצטערתי על אובדן השיער שכל כך אהבתי, 

אבל הילד שלי היה יפה בעיניי גם בשיער ארוך וגם בשיער קצר 

למחרת בבוקר התארגנו ללכת לגן, בעלי כבר ירד למטה עם הבן הצעיר, אני עדיין 
ארגנתי את יונתן, ופתאום הוא תפס לי את היד ואמר: "אני לא הולך לגן" 

"למה אתה לא רוצה ללכת לגן?" שאלתי אותו, והוא פרץ בבכי  

התכופפתי והתיישבתי מולו על ברכיי, כך שהיינו ממש באותו הגובה ואמרתי לו 
"מה קרה? מה קרה יונתני, למה אתה לא רוצה ללכת?" ויונתן בכה ובכה, ממש 
מכל הלב; ואני רק עמדתי על ברכיי, קרוב אליו, ואחזתי בכפות ידיו  בשלב מסוים 
התחלתי ללטף לו את הזרוע ויונתן אמר, "יצחקו עלי, יגידו שאני מכוער, יגידו שזה 

לא יפה לי, אף אחד לא יאהב אותי   " וכך עוד ועוד  

באותו הרגע לא יכולתי לעצור את הקולות והתחושות שעלו בי  לא יכולתי שלא 
להזדהות אתו, לא יכולתי שלא להתחבר לחשש הזה שמישהו ידבר עליי או יצחק 

נקודה להבנה
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עליי או יעיר לי הערות  כל חיי הייתי ילדה מלאה ושמנה, ואני זוכרת עד היום כל 
הערה שקיבלתי, כל עלבון שהוטח בי, וכל אלה צפו בי וצרבו את לבי  

הסתכלתי עליו, על הילד היפה והעצוב שלי, והרגשתי איך לבי מתכווץ בקרבי  אני 
זוכרת את עצמי אומרת לעצמי בקול פנימי: איזה ילדים מגעילים! איזה רעים הם! 
כמה רציתי לבוא לגן להגיד לכולם כמה יפה יונתן, איזה חתיך הוא  כמה רציתי 
להיות שם אתו ולגונן עליו    אבל שתקתי  שתקתי כי ידעתי שאני עוברת באותם 
רגעים ממש שלבים שונים של מודעות  וידעתי שזה הסיפור שלו, לא שלי  הייתי 
מודעת לכך שבאותם הרגעים הוא היה זקוק לי קשובה לסיפור שלו ולתחושות 
שלו ולרגשות שלו  באותו הרגע הדבר הנכון לעשות היה לשתוק, לעמוד מולו, 

להחזיק לו את הידיים ולחבק אותו  

וכך זה נמשך: יונתן בכה ואני בכיתי אתו, ועוד חמש דקות עברו חלפו להן, ובעלי 
כבר שלח לי הודעת טקסט ושאל: "נו מה קורה? הוא לא יורד?" ואני עניתי: "יש 

לנו עיכוב קל, תמתינו "

הסאגה הזו ארכה כ-9-8 דקות שבמהלכן לא אמרתי מילה  רק נתתי לו לבכות 
והייתי אתו  ואז הוא הרים את הראש, הבכי קצת נרגע, ואמרתי: "תראה יונתן, 
לאנשים תמיד יש מה להגיד  אני לא אגיד לך שאתה חתיך ויפה וחכם ומושלם, 
ושבעיניי אתה מקסים, כי אתה יודע את זה  אני רוצה להגיד לך משהו אחר: אתה 
יכול לבחור למה להקשיב  אם יגידו לך שזה יפה – אתה יכול לבחור אם להקשיב, 
ואם יגידו לך שזה מכוער – אתה יכול לבחור אם להקשיב," ותוך כדי כך הובלתי 
אותו לעבר המראה, והסתכלנו בה שנינו, ואמרתי לו: "והכי חשוב שתזכור מה 

אתה חושב על עצמך "

יונתן הסתכל עליי ועל עצמו במראה, ואמר: "אני חושב שהתספורת די בסדר, ביי 
אימא " הוא פתח את הדלת וירד במדרגות  

אני עצמי עוד עמדתי שם כמה דקות, ראיתי אותו יורד, וידעתי שהוא נסע עם 
אבא שלו, וכבר לבטח הגיע לגן, המשכתי לתהות ביני לביני מה בדיוק קרה כאן, 
ולא הצלחתי לעצור את הדמעות  זה היה בוקר לא פשוט בשבילי  עברו כמה שנים 

מאז, ועדיין, בכל פעם שאני נזכרת בו, אני דומעת 
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אני עדיין זוכרת את עצמי עומדת שם בסוף היום מחוץ לגן, ויונתן רץ אליי, מחבק 
ומנשק, ויש לו מצב רוח מצוין, כאילו לא קרה כלום באותו הבוקר, כאילו לא קרה 
כלום באותו היום, ואנחנו הולכים יחד הביתה, והשאלה בוערת על שפתיי  כל 
כך רציתי לשאול, "נו, איך היה? נו, מה אמרו? נו, מישהו אמר משהו?" ושותקת  
ובערב הגיע בעלי הביתה, ושאל: "נו, יונתני איך היה היום בגן?" ואני ניגשתי אליו 
מיד ואמרתי לו "אל תשאל שום דבר," והסברתי שהרי אמרנו ליונתן בבוקר שמה 
שאומרים הילדים זה בכלל לא חשוב  חשוב רק מה הוא חושב על עצמו  ואם 
נשאל את השאלה ששנינו כל כך רוצים לשאול – נסתור את כל מה שאמרנו, את 

כל מה שאנחנו מאמינים בו 

בארוחת הערב באותו היום קיימנו את הטקס הקבוע שלנו: סבב שבו כל אחד אומר 
משהו טוב שקרה לו היום  כשהגיע תורו, יונתן סיפר שהיה לו היום כיף בגן ואמרו 
לו כל מיני דברים על השיער, אבל הוא הרגיש בסדר  מובן שהסתקרנתי לדעת מי 
אמר מה, ומי הילדים החצופים שהעזו להגיד דברים לא טובים, אבל האמת היא 
שזה בכלל לא משנה  המסר עבר  יונתן למד באותו היום שיש מישהו שמקשיב 
לו, ושכשמקשיבים לך אתה שומע את עצמך  כשמקשיבים לך ואתה מביע את 

הפחדים שלך ואת החששות שלך – הכול נראה הרבה פחות נורא 

באותו הערב, אחרי שיונתן התקלח ולפני שהלך לישון הוא אמר לי כלאחר יד: "אה, 
אימא, ובקשר לשיער – אף אחד לא אמר לי שום דבר   " 

ואני ידעתי באותו היום שהצלחתי להקשיב לילד שלי  הקשבתי לבכי שלו, לתסכול 
שלו, לפחדים, למאוויים שלו שכולם יקבלו אותו כפי שהוא, בלי שיפוט ובלי ביקורת  
הקשבתי וידעתי שהוא ימצא את הפתרון בתוכו  הרגשתי שנתתי לו צידה לחיים, 
שלימדתי אותו שיש לו בחירה  הוא יכול לבחור למי ולמה להקשיב  מתי להתייחס, 
ומתי לא  מה משרת אותו ומה לא  לא התפתיתי לסדר את הדברים בשבילו  יותר 

מכול – לימדתי אותו להקשיב לקול הפנימי שלו 
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מודל האוזניות

מטרתו של מודל האוזניות היא לעזור לנו להגיע להקשבה אמפתית, ונדמה לי 
שהדרך הטובה ביותר להסביר את המודל היא להדגים אותו 

יום אחד נכנס אלעד הביתה, סגר את הדלת, ואז שמט את התיק שלו, חלץ את 
הנעליים, והתיישב על הספה בסלון והדליק את הטלוויזיה 

אימא של אלעד ראתה את כל ההתרחשות הזאת, וזה מה שהיא הרגישה: "אלעד 
נכנס הביתה, זרק לי את הנעליים שלו בכניסה לסלון, זרק את התיק שלו, והתיישב 

על הספה כאילו חייבים לו משהו "

לנו, שמתבוננים על הסיטואציה מבחוץ, קל לראות שאימא של אלעד מתארת לנו 
את הסיטואציה מתוך העולם שלה  אלעד זרק לה את הנעליים, אלעד זרק לה את 
התיק  אלעד התיישב לה בסלון שלה  והיא לא מעניינת אותו  הסיפור שמספרת 
אימא של אלעד, כבר עכשיו, כשהיא מתארת עובדות לכאורה, מלא בפרשנות  
וזה טבעי  אנחנו תמיד מפרשים סיטואציות ואירועים על פי העולם שלנו  אנחנו 
מפרשים את העולם שסביבו לפי הדפוסים שלנו, לפי המחשבות שלנו, לפי העולם 
הפנימי שלנו, לפי הקשיים שלנו, תפיסת העולם שלנו, החוויות שצברנו, תובנות, 
החלטות שקיבלנו  זה גם מה שעושה אימא של אלעד  אימא של אלעד עבדה כל 
היום, ואז היא מיהרה הביתה ובישלה ארוחת צהריים, ובתחושה שלה אף אחד לא 
רואה אותה ואף אחד לא מעריך אותה, והיא מתחילה להרגיש רע  אם נרצה לדבר 
במונחים של מודל האוזניות – בשלב הזה אימא של אלעד שמה על האוזניים שלה 

את האוזניות האדומות 

ואז האוזניות האדומות מתחילות לחמם אותה  התחושה הרעה רוחשת ומבעבעת 
ומתעצמת בתוכה, עד שהיא לא יכולה להכיל אותה יותר  היא מרגישה שהכול 
מכוון נגדה, היא מרגישה שלא מעריכים אותה, היא חושבת על אלעד שלה, שהיא 
כל כך אוהבת וכל כך משקיעה בו במונחים של פרזיט, טפיל, מישהו ששואב ושואב 
ממנה בלי להעריך את כל מה שהיא עושה בשבילו, והאוזניות האדומות שלה 
הולכות ונעשות יותר ויותר כהות עד שהן משחירות  אנחנו בני אדם ויש לנו קיבולת 
מסוימת לדברים רעים  יש גבול לכמה רע אנחנו יכולים להרגיש עם עצמנו  זה מעין 
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שק קרומי כזה שהולך ומתמלא, הולך ונדחס, הולך ונמתח, ובשלב מסוים הוא לא 
עומד בעומס ופשוט מתפוצץ  וזה בדיוק מה שקרה לאימא של אלעד  התחושות 
הרעות הלכו ותפחו בתוכה עד שהיא לא הצליחה להכיל אותן יותר  היא הרגישה 
נורא, ובאותו הרגע היא כבר לא ניהלה את עצמה  האוזניות השחורות הן שניהלו 
אותה, והיא התפרצה וצרחה על אלעד  הילד שלה  הילד שהיא כל כך אוהבת  הילד 

שהיא כל כך משקיעה בו  שכל מה שהיא עושה – היא עושה רק למענו 

אפשר למנוע את הפיצוץ הזה  אם האוזניות האדומות והאוזניות השחורות "נכפות" 
עלינו, כלומר, אנחנו לובשים אותן בלי לשים לב בכלל, הרי שהאוזניות בצבע זהב 

הן אוזניות של מודעות  

את אוזניות הזהב אנחנו שמים כשאנחנו מבינים שנקלענו לסיטואציה מסוימת, 
רגע לפני שאנחנו מתחילים להגיב ולהיכנס לערבול  אוזניות הזהב מאפשרות 
לנו להתבונן בסיטואציה, לעשות השהייה, ממש כמו במכונת כביסה  להבין מה 
בדיוק קרה כאן  להקשיב לילד, או לכל אחד אחר, להקשיב לעצמנו, ולדעת להבדיל 
בין מה שקורה סביבנו ומה שקורה בתוכנו  ברגע שאנחנו מודעים למה שקורה 
לנו – אנחנו יכולים לעבד את הדברים ולמוסס את הקשיים ואת התחושות הלא 
נעימות  אם אימא של אלעד הייתה שמה את אוזניות הזהב, היא הייתה מצליחה 
לא להתנהל מתוך החוויה האישית שלה, להבין שאלעד חזר הביתה עייף ומותש, 
שמיקום הנעליים שלו הוא לא מעשה שכוון נגדה, ושצריך להזכיר לו ולוודא שהוא 
מבין ומפנים – מה המקום שבו נכון לשים את התיק והנעליים כשחוזרים הביתה 

המודעות הזו – לפעמים היא נקודת הפתיחה, והרבה מאוד פעמים היא מספיקה  
ברגע שאנחנו מודעים – אנחנו כבר מגיבים אחרת  אנחנו כבר לא נכנסים למערבולת  
ואם נצליח ליצור סביבנו קבוצה של אנשים מודעים שמדברים בשפה של מודעות – 

תהיה לנו תמיכה רחבה יותר, והכול יהיה הרבה יותר קל   

ה פ ו ר ת א  י ה ה  ב ש ק ה
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נסו להיזכר בסיטואציה מהשבוע האחרון שבה כעסתם על הילד שלכם. מה    .1
גרם לכם לכעוס?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נסו להבין מה בדיוק קרה שם, בלי קשר אליכם.  .2
האם הייתה בסיפור שלכם פרשנות כלשהי לגבי ההתנהגות של הילד? אם   

כן – כתבו שוב את הסיפור, ללא כל פרשנות.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

מה בסיפור היה בעייתי באמת?  .3
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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אם הילד שלכם עבר על חוקי הבית – כתבו לעצמכם מה חשוב ללמד אותו.   .4
כתבו זאת ללא תוספות של פרשנויות או הנחות לגבי המחשבות שהניעו את 

הילד לפעול כפי שפעל.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

אם לא הייתה בסיפור פגיעה בחוקי הבית – כתבו לעצמכם כמה שאלות שהיה   .5
שואל ההורה המברר כדי להבין טוב יותר מה הרגיש הילד בסיטואציה, ומדוע 

נהג כפי שנהג. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה למחשבה
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הקשבה מתבססת על היכולת שלנו להיות קשובים באמת לזולתנו. להקשיב   
לרצונות, לתקוות, לחלומות; להצליח לשמוע את מי שהוא באמת.

הקשבה אמתית ושלמה היא בד בבד חיצונית ופנימית, וחשוב לדעת להפריד בין   
השתיים.

לעתים קרובות אנחנו מדברים "מעל לראש" של הילדים. כדאי לוודא שהדברים   
שאנחנו אומרים בסיטואציות האלה הם רלוונטיים, מקדמים ומעצימים.

הכעס שלנו בסיטואציות שונות נובע פעמים רבות מהפרשנות שאנחנו נותנים   
לדברים ולא מהדברים עצמם. מודל האוזניות מלמד אותנו להפריד בין האירוע 

ובין הפרשנות שלו, ולראות אותו באור "נקי" וחיובי יותר.

  אל תסיימו את המשפטים של הילד שלכם.

אל תניחו שאתם יודעים מה הוא רוצה להגיד.  

אל תחשבו שאתם מבינים למה הילד שלכם התכוון. אם הוא לא ברור – שאלו   
אותו.

לעתים מספיק להקשיב כדי שהתחושה הקשה של הילד תתמוסס  

ההקשבה מנכיחה את הילד ואת המצב שאתו הוא מתמודד, ונותנת לו לגיטימציה.   

נקודה להעשרה

נקודה לציון
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כדי שאדם
יגשים את עצמו
ל הוא קודם כו

צריך לדעת
לות שלו מה הגבו
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פרק ט:   

הכלה  

תנו לילד לסדר את החיים שלו בעצמו
כשאנחנו נעשים הורים, נדמה לנו שאחת המשימות שלנו היא לדאוג לכך שהילדים 
שלנו יחיו חיים מאושרים ולהקל עליהם. לעתים קרובות נדמה לנו שאם נסדר להם 
את הסיטואציה, את הרגשות, את התחושות, את המחשבות, את היחסים, את 

המרקמים הבין-אישיים שהם יוצרים – יהיה להם קל יותר. 

כשיונתן עמד מולי ובכה כי חשש שהילדים בגן ילעגו לתספורת החדשה שלו – היה 
עליי להחליט איך להגיב  כהורים אנחנו יכולים להגיב בדרכים שונות  בחרתי לא 
"לסדר" לו  לא לסדר לו את ההרגשה, לא לסדר לו את המחשבות, לא לסדר לו 
את החוויה שלו עם עצמו  הזכרתי לו מה אני חושבת עליו, שתמיד אהיה "בסיס 
האם" החם ואוהב שלו, עמדתי אתו מול המראה והזכרתי לו מי הוא, ואפשרתי 
לו לצאת אל החיים ולהסתדר בעצמו מתוך אמונה שאני סומכת עליו ובטוחה בו, 
ומתוך אמונה שאני סומכת על עצמי ובטוחה בכלים שהענקתי לו, ומתוך אמונה 
שאנחנו מתנסים ולומדים הכי טוב מתוך החיים שלנו ומתוך ההתנסויות שלנו; 
וילד שנמנעות ממנו התנסויות רגשיות, ובהן גם חוויות לא קלות – הוא ילד שחווה 
חוסר  חסרות לו יכולות ומיומנויות אישיות חשובות  הוא לא מודע לכישורים שלו, 

ליכולות שלו, למה שהוא מסוגל להיות, ולאן הוא מסוגל להגיע  

כדי לעשות את זה, אנחנו זקוקים ליסוד נוסף: הכלה 

מהי הכלה?

הכלה מתבססת על הקשבה מלאה, פנימית וחיצונית  הכלה היא היכולת לשמוע 
את הילד שלי ולשמוע גם מה שקורה אצלי בפנים, אבל לא בהכרח לפעול  להיות 
נוכחת פיזית, אבל לא "לסדר" את העניינים  להיות אמפתית כלפי הילד שלי אבל 
לא לנסות לפתור לו את הבעיות  לא לנסות להסביר לו מה הוא צריך לעשות ואיך 
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הוא צריך להרגיש  הכלה היא במידה רבה היכולת להיות שם פיזית – בנוכחות, 
בחיבוק, במגע, במבט, בהושטת יד או כתף, ולשתוק  לשמוע את הפרשנות שהילד 

שלי נותן לדברים שקרו לו, ולא "לתקן" לו אותה  רק להיות 

זה לא פשוט  לא קל לראות את הילד שלנו סובל ולא לחוש להציל אותו  לא קל 
להיות עם הילד שלנו בסבל שלו ולא לתת לסבל הזה להשפיע עלינו, לנהל אותנו  
לא קל לעשות את ההפרדה הזו בינינו, ההורים, לבין הילדים שלנו  לא קל לתת להם 
ללמוד מהניסיון שלהם ולא לספק מיד את הניסיון שלנו  לא קל להיות בהקשבה, 

לחוש את המצוקה, ולא לפעול 

אז מה זה בדיוק הכלה? איך מכילים?

יונתן וקלפי הסופר בול
יום אחד הבן שלי חזר הביתה עצוב, וסיפר שהוא שיחק בקלפי הסופר בול עם 
ילדים גדולים, והם הרוויחו לו כמעט את כל הקלפים  כאימא, האינסטינקט הראשוני 
שלי היה לעשות משהו  להגיד לו "לא נורא", או ללכת לקנות אתו קלפים חדשים, 
או לפחות לבדוק: "למה אתה משחק עם ילדים גדולים? כמה פעמים אמרתי לך 

שהם ירמו אותך? היית צריך לדעת שזה יקרה   " וכדומה 

מכיוון שאני מתרגלת הכלה כבר תקופה ארוכה, ואני יודעת שלהכיל ילד אין פירושו 
לפתור לו את כל הבעיות  אני גם יודעת שברגעים כאלה אנחנו נוטים להרגיש 
הזדהות עם הילדים שלנו וכואבים את הכאב שלהם, והרגע הזה הוא רגע קשה, 
כי קשה לנו להיות בהזדהות עם הקורבן  אנחנו רוצים להחזיר לילד הגדול, רוצים 
להראות לו מה זה, שלא יתעסק אתנו שוב, וכשהילד שלנו לא מגיב כך – אנחנו 

מתחילים לכעוס על הילד שלנו   

נקודה להבנה
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אבל אני יודעת את כל הדברים האלה, ומכיוון שכך – לא עשיתי דבר  שתקתי, ורק 
הייתי שם בשבילו  הקשבתי לו והייתי אתו 

בשלב מסוים נזכרתי במכתביות שהיו לי כשהייתי ילדה, של דובוני אכפת לי, ואיך 
הפסדתי אותן וכמה עצוב היה לי, ואמרתי: "אתה יודע יונתני, אני כל כך מבינה 

אותך " וזהו 

ומכיוון שלא צעקתי ולא סידרתי את העניינים, יונתן נשאר שם ואמר: "את יודעת, 
הילד הזה, מכיתה ד, הוא הרבה יותר טוב ממני במשחק הזה "

וכל כך רציתי לשאול – אז למה אתה משחק אתו? – ולא שאלתי  במקום זה אמרתי 
לו: "אני רואה שבחרת לשחק עם ילד שחזק ממך  זה אומר שאתה מאמין ביכולות 

שלך!" כי רציתי לקחת את העניין החיובי מהסיפור הזה ולהדגיש אותו 

"אבל את יודעת, אימא," אמר לי יונתן, "אני התבלבלתי  הוא רצה לשחק אתי כי 
היו לי הרבה קלפים, ובהתחלה הוא שיחק גרוע, אבל אחר כך ראיתי שהוא ממש 

מעולה, הוא רק שיחק אותה גרוע   "

"וואו," עניתי לו  "זה בטח היה לא פשוט לראות את זה ולהרגיש את זה "

"כן," הוא המשיך, "ויש חוק שמי שיוצא הוא המפסיד, אז צריך לשלם בקלפים   " 
והוא המשיך לספר ולספר 

למחרת יצא יונתן מהבית ולקח אתו את שארית הקלפים שלו  הוא שיחק שוב עם 
אותו הילד והפסיד את כל הקלפים  כשיונתן הגיע הביתה וסיפר בפעם השנייה 
את אותו הסיפור, בעלי כמעט השתגע  הייתי צריכה לשכנע אותו לא להגיד דבר  
לתת ליונתן ללמד את עצמו את השיעור הזה  להגיע בעצמו לתובנות  "תראה איזה 
יופי," אמרתי לו, "הוא ממשיך לבחור באותו יריב מאתגר  הוא לא מוותר לעצמו "

ביום השלישי יונתן כבר לא שיחק אתו  כשהוא חזר הביתה הוא סיפר לי: "אימא, 
היום אליאור מהכיתה הלך לשחק עם הילד הזה, והוא עבד גם עליו שהוא לא טוב, 

ואמרתי לו 'לא, אל תאמין לו, הוא כן טוב!'"

מבחינתי יונתן למד המון באותו האירוע  הוא למד שיעור חשוב לחיים, מיומנות 
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חיים אדירה  הוא למד לראות מול מי הוא מתמודד ולעשות את השיקולים שלו, 
את ההחלטות שלו ואת הבחירות שלו  הוא הבין שלכל החלטה שלו יש השלכות 

התפקיד שלי באותו האירוע היה לתת לו להגיע לזה לבד  רק להכיל 

ו מ צ ע ל  ע ה  נ ב ו ת ו  ל ם  י ר ו ק ש ם  י ר ק מ ה מ ר  ו ז ג ל ם  כ ל ש ד  ל י ל ו  ר ז ע  

איך עושים את זה?

לא קל להיות בהכלה  כשאנחנו בהכלה, לפחות בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים 
שאנחנו "חונקים" משהו בתוכנו  אנחנו רוצים לעזור לילד שלנו, אבל עוצרים את 
עצמנו  אנחנו רוצים לתקן הכול, ליישר לו את הדרך, לסדר את הבלגן, ובמקום 

זה – נותנים לו לחוש את הכאב ולהתמודד אתו לבד 

גם אני מצליחה להיות בהכלה רק 70%-80% מהזמן  גם אני מתפרצת מדי פעם, 
וצועקת  כולנו עושים זאת  אנחנו אנושיים, כולנו יוצאים מדי פעם מהמסלול 

איך נשארים במסלול?

ראשית נסו להיזכר בסיטואציה דומה שקרתה לכם  הילד שלכם עצוב כי לקחו    1
לו את הקלפים? נסו להיזכר בסיטואציה מילדותכם שבה אתם הייתם עצובים 

כי איבדתם משהו  

החיו לרגע את העצב הזה בלבכם, כדי שתוכלו להבין טוב יותר את מה שעובר    2
ממש עכשיו על הילד שלכם  

ואז שחררו  זכרו שזה לא הסיפור שלכם    3

זכרו שכשהילד שלכם לומד דברים לבד, על בשרו, השיעורים נצרבים בו  זה לא 
"מידע אקדמי" שאתם סיפקתם לו שהוא צריך לזכור, זו חוויה שהוא עבר ושיעור 
שהוא למד ותובנה שהוא הגיע אליה לבד, בכוחות עצמו, ויש לזה עוצמה גדולה 

לאין שיעור  שום תיווך שנספק לא ישווה לחוויה הזו של הלמידה לבד 

כשאתם מניחים לילד שלכם להתמודד לבד עם הסיטואציה שהוא נקלע אליה, 
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אתם מאפשרים לו לגלות את הכוחות הפנימיים שלו, אתם מניחים לו לממש את 

הפוטנציאל שלו  אתם מניחים לו לגלות מי הוא 

והתאמנו  שוב ושוב ושוב  חזרו על הפעולות הללו – ראשית כי למדתם שכך צריך 

לעשות, ובהמשך – זה יהפוך להיות הטבע שלכם 

התפספס לכם? לא קרה כלום  נסו שוב בפעם הבאה 

נקודה לציון

נקודה למחשבה

התפקיד שלנו הוא לא להקל על הילדים שלנו, אלא לתמוך, לכוון ולהכיל.   

הכלה היא נוכחות, הקשבה מלאה, לילד ולעצמי, והימנעות מוחלטת מ"תיקון"   
הילד או החוויה שחווה.

כשאנחנו בהקשבה מלאה, אנחנו מאפשרים לילד לשמוע את עצמו, ולהגיע   
לתובנות חשובות לבדו.

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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כדי שהילד שלנו ילמד 
למצוא בתוכו את התשובות, 

נו לדעת לשאול אותו  י על
נות. את השאלות הנכו
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למצוא בתוכו את התשובות, 

נו לדעת לשאול אותו  י על
נות. את השאלות הנכו

פרק י:   

סמכות וגבולות  

סמכות, על פי התפיסה של "בשביל ההורות" היא הרבה יותר מאשר איזה מודל 
פטריארכלי או מטריארכלי, שבו המבוגר )אבא או אימא או שניהם( קובע את הטון, 

והילדים מקבלים עליהם את הדין ועושים מה שאמרו להם לעשות.

סמכות מגיעה מהשורש ס-מ-ך, ומאותו השורש מגיעה גם המילה 'לסמוך'  חלק 
מהתפקיד שלנו כהורים הוא לסמוך על הילדים שלנו  לסמוך על מי שהם, על 
הבחירות שהם עושים, על היכולות שלהם  כשאנחנו סומכים על הילדים שלנו, 
במילים, במבט, בחיבוק, אנחנו נוטעים בהם תחושה של סמכות פנימית  כשאנחנו 
סומכים עליהם – גם הם סומכים על עצמם  הילדים שלנו זקוקים לאמון הזה שאנחנו 

נותנים בהם – כדי שיוכלו להאמין בעצמם  ביכולות שלהם  

ם מ צ ע ל  ע ם  י כ מ ו ס ם  ה  – ו  נ ל ש ם  י ד ל י ה ל  ע ם  י כ מ ו ס ו  נ ח נ א ש כ

למצוא את הסמכות הפנימית

כהורים לילדים קטנים, ברור לנו שאנחנו יודעים מה טוב לילדים שלנו, יותר משהם 
יודעים זאת, ולרוב זה באמת נכון  בעיקר לילדים צעירים מאוד  אבל כדי שילד 
יאמין ביכולות שלו ויוכל לסמוך על עצמו – הוא זקוק להתנסות וללמידה, ואנחנו 
ההורים צריכים לזכור שההתנסות והלמידה הן הדרך היחידה עבור הילדים שלנו  
אי אפשר לקצר את התהליך  ואנחנו חייבים לאפשר להם להתנסות וללמוד בכוחות 

עצמם, בלי לנסות לעזור להם או לעשות במקומם   

מתי אפשר להתחיל לסמוך על הילדים שלנו? בגיל צעיר מאוד  כבר כשהילד שלנו 
לומד לזחול, כשהוא מאתר חפץ מסוים ורוצה להגיע אליו, ומתאמץ ומנסה – אנחנו 
לא רוצים לקרב אליו את החפץ  אנחנו רוצים לתת לו לנסות לבד  להתמודד  לבחון 
את המסוגלות שלו ואת הגבולות שלו  אם נקרב אליו את החפץ, ונעשה זאת פעם 
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שנייה, ואז עוד פעם – נלמד אותו לא רק לא להתאמץ, אלא גם שהוא כלל לא מסוגל  
הוא אפילו לא יחשוב שהוא מסוגל, כי הוא מעולם לא נדרש לכך  הפרקטיקה הזו 
צריכה ללוות אותנו כל הזמן: בכל פעם שהילד שלנו מסוגל להשתחרר מתלות 
מסוימת – זה הזמן הנכון בדיוק לסמוך עליו ולתת לו לנסות לבד  בכוחות עצמו  
כשהוא יכול להתקלח לבד – תנו לו להתקלח לבד  כשהוא יכול לאכול לבד – תנו לו 
לאכול לבד  כשהוא יכול להכין לעצמו אוכל לבד – מצאו את ההזדמנויות לאפשר 
לו את זה  הילדים שלנו זקוקים לכך שנסמוך עליהם  זה בונה בהם יכולת ומסוגלות, 

וזה בונה את הביטחון העצמי שלהם 

הילד בן שלושים
הייתי פעם במסעדה  בשולחן הסמוך ראיתי גבר בן שלושים ומשהו  הוא ישב 
שם עם בני משפחה נוספים  כשביקש להזמין משהו אימא שלו התערבה ואמרה: 
"אתה לא אוהב את זה"  כך זה נמשך עוד כמה רגעים, עד שהוא ויתר והניח לה 

לבחור בשבילו 

כשאני רואה התנהלות כזאת אין לי ספק שזה גם מה שקורה בבית  זו התרבות  
לאיש הזה יש אימא שיודעת יותר טוב ממנו  כך היא סמוכה ובטוחה  ובמשך שנות 
חייו הראשונות – זה ודאי היה נכון, אלא שלמידה היא ההתנסות הטובה ביותר 
בחיים  ילד שלא סומכים עליו לא יסמוך על עצמו  ככל שעוברות השנים האמונה 

הזו מתקבעת  ילד שלא סומך על עצמו עלול לגדול לאיש שלא סומך על עצמו 

אנחנו חייבים לסמוך על הילדים שלנו  זה התפקיד שלנו  אנחנו חייבים לסמוך 
עליהם וחייבים לדרוש מהם  לא הכול יעבור בקלות  לא כל דבר שמנסים מצליח 
מיד  יש תסכולים בדרך, וזה בסדר  חשוב לתסכל קצת את הילדים שלנו, כי יש 
אתגרים בחיים ויש תסכולים, וחשוב וטוב שהילד יכיר תסכולים משלב מוקדם 

נקודה להבנה
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ככל האפשר, מבית הוריו, ושילמד להתמודד אתם  רק כך יצאו הילדים שלנו 
לעולם כשהם יודעים להתמודד עם תסכולים, כשהם מסוגלים לדחות סיפוקים, 
ובאמתחתם ארגז כלים להתמודדות עם מצבים שונים בחיים  ואז, ביום מהימים, 
כשהילד שלנו ירצה להשיג מטרה מסוימת, להתקבל ליחידה מסוימת בצבא או 
ללימודים או לעבודה מסוימת, או כל דבר אחר, וזה לא יצליח בניסיון הראשון – הוא 
לא יתמוטט  הוא ידע מיהו ולמה הוא מסוגל  אם דלת אחת תיסגר בפניו – הוא 
ייכנס מדלת אחרת, ואם לא תהיה דלת אחרת – הוא ייכנס מהחלון  אבל הוא ימצא 

את הדרך  הוא יהיה בסדר 

לכן חשוב שלא נקרב לו חפצים כשהוא מתחיל לזחול, שנדרוש ממנו להתלבש לבד, 
להתקלח לבד, להוריד כלים מהשולחן, לשטוף כלים, וכן הלאה; גם אם ברור לנו 
שאם אנחנו נלביש אותו, נרחץ אותו, נוריד כלים מהשולחן ונשטוף אותם תמיד – 

זה יהיה הרבה יותר מהיר, נקי וקל  זה חלק מהתפקיד שלנו 

איך לעזור לילד להתמודד עם תסכול

               

נקודה להעשרה



 122

לות גבו ו ת  : סמכו י פרק 

ערכו רשימה של דברים שהילדים שלכם עושים לבד – רשימה לכל ילד. )להתלבש?   .1
לנגב את הטוסיק? לתאם שיעור עם המורה הפרטי?(

כעת ערכו רשימה של דברים שהילדים שלכם יכולים לעשות לבד, אבל אתם   .2
עושים עבורם.

ברשימת הדברים שהילדים יכולים לעשות אבל אתם עושים בשבילם – סמנו   .3
את הדברים שבהם אתם מוכנים לסמוך עליהם, ולתת להם לעשות בעצמם.

נקודה לתרגול
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יונתן והחיסון
כל הורה מכיר את זה  יום אחד מקבלים מבית הספר מכתב ובו הודעה כי ביום 
מסוים יתקיים חיסון בבית הספר  יש ילדים שמקבלים את זה באדישות, יש שחרדים 
חרדה קלה, ויש ילדים שמאוד מאוד פוחדים מחיסונים  כשיונתן, הבן שלי, קיבל 
את ההודעה הזאת בכיתה א, הוא מאוד מאוד פחד  עשינו הכנה בבית, דיברנו על 
החיסון, והתלבטנו אם ללכת אתו לבית הספר ביום החיסון או לא  יונתן אמר: "לא 
אימא, אל תבואי, אף הורה אחר לא יבוא וזה יביך אותי " ואני עניתי לו: "יהיו הורים 
שיבואו, אבל אתה יודע מה? אני סומכת עליך  חיסון זו זריקה שכואבת לרגע, 
ואז הכאב עובר  ולפעמים הפחד והכאב שמרגישים לקראת משהו – הרבה יותר 
קשים מאשר המשהו עצמו, ואני סומכת עליך שתתגבר " ואז סיפרתי לו איך אני 
מתגברת על פחדים בעזרת דמיון מודרך  סיפרתי לו שכשאני עמוסה, או עצבנית, 
או לחוצה ממשהו, אני חושבת עליו ועל אריאל, אחיו הקטן  סיפרתי לו שפעם, 
לפני שנים רבות עברתי תאונה, הרגשתי רע והייתי מאושפזת בבית החולים  כחלק 
משגרת האשפוז היו צריכים לעשות לי בדיקות דם, וכחלק משגרת החיים שלי – 
קשה למצוא לי ורידים  בדרך כלל הם מתפוצצים וזה גורם לי לכאב רב  וסיפרתי 
לו איך שכבתי אז בבית החולים, וכדי להרגיע את עצמי שכבתי במיטה, לקחתי 
נשימה עמוקה, ועוד אחת, וחשבתי עליו ועל אריאל  ממש ראיתי אותם בעיני רוחי, 
ושמעתי אותם בדמיוני, ולאט לאט התחלתי להרגיש יותר טובה, ותחושה נעימה 
מילאה את כל הגוף שלי  ואז הצעתי גם לו לחשוב על משהו שעושה לו טוב  משהו 
נעים שמרגיע אותו, ויונתן אמר לי שאחותי והכלב שלה מאוד משמחים ומרגיעים 
אותו, ואז התחלנו לתרגל  שבועיים לפני החיסון, בכל פעם שנכנסנו לרכב, אמרתי 

לילדים לעצום עיניים, וחשבנו כולנו יחד על דברים שמרגיעים אותנו 

ואז הגיע יום החיסון  באותו היום נשארתי לעבוד מהבית, והייתי מוטרדת מאוד 
מהחיסון, ומה יהיה, ואיך יונתן יתמודד, אבל נשארתי בבית  היה חשוב לי להראות 
ליונתן שאני סומכת עליו  שאני משוכנעת שהוא יכול להתמודד עם החיסון בכוחות 

נקודה להבנה
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עצמו  היה חשוב לי שהוא יראה שאני מאמינה בו ובכוחות הפנימיים שלו  בסוף 
היום הגעתי לבית הספר כדי לאסוף אותו, ויונתן רץ אליי בשמחה, אמר לי: "אימא, 

החיסון היה ָקלּוֶלס!" ואני דמעתי מהתרגשות  

לאחר מכן יונתן סיפר לי את כל הפרטים: הוא סיפר שהיו הורים שהגיעו עם הילדים 
שלהם, ושהמורה מורן )המחנכת, שעצם הידיעה שהיא תהיה עם יונתן ביום החיסון 
הרגיעה אותי( הייתה חולה ולא הגיעה לבית הספר באותו היום, והוא סיפר לי שהוא 
נכנס כמעט אחרון, אף על פי ששם המשפחה שלו הוא זמרוני והכניסה היא לפי 
סדר הא"ב, אבל לא אחרון ממש, כי בשלב מסוים החליט שמספיק לדחות  והוא 
סיפר גם שכשנכנס לחדר האחיות היו שם שלוש: אחת שישבה ליד המחשב, אחת 
שהחזיקה לו את היד ואחת שעשתה את הזריקה  וכך סיפר יונתן את כל אירועי 

אותו היום בפרטי פרטים ואני ישבתי והקשבתי והתרגשתי 

ויותר משהתרגשתי מהאירוע עצמו, התרגשתי מכך שיונתן למד שהוא יכול, 
שהוא מסוגל, ושהוא קיבל ממני כלים שעוזרים לו להתחבר אל העוצמות שלו, 
אל החוזקות שלו, אל המסוגלות שלו  נתתי לו כלים לממש את הפוטנציאל שלו  

לנסות, הוא לבד, ולהצליח  

סמכתי עליו, ובכך אפשרתי לו לסמוך על עצמו  למצוא את הסמכות הפנימית שלו 

סמכות והצבת גבולות

סמכות היא לא רק לסמוך על הילד  היא גם לסמוך על עצמנו  לדעת שאנחנו 
הורים טובים ומחנכים טובים  סמכות היא גם המקום ההורי שלנו  המקום שקובע 
את החוקים ומציב גבולות  התפקיד שלנו, כהורים משמעותיים, הוא לא רק לדאוג 
לילד למזון ולכסות, לדאוג שילך לבית הספר ושלא יחסר לו דבר  חלק מהתפקיד 
שלנו כהורים הוא גם לקבוע את הגבולות, להנחות את הילדים שלנו ולהוביל אותם  
עלינו לקבוע את החוקים בבית, ועלינו גם לעמוד בחוקים שקבענו  אם החלטתי 
למשל שאני מרשה רק סוכרייה אחת ביום, והילדה שלי אכלה סוכרייה אחת ואז 
מתחילה "לנדנד" שהיא רוצה עוד אחת, ואני עסוקה בסדרים וכביסות והסעות 
וגם מחזיקה תינוק בוכה בידיים, ולבסוף נשברת ואומרת: "נו טוב, אז תיקחי עוד 
סוכרייה" – אם זה קרה פעם אחת – זה לא נורא, אבל אם זה קורה פעם שנייה 
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ושלישית וכן הלאה – הילדה שלי לומדת לא להקשיב לי, כי אפילו אני לא מקשיבה 
לעצמי  אני מעבירה לה מסר סמוי שאני לא אוטוריטה מבחינתה, ושאין לה על 
מי לסמוך  היא לא יודעת למה אני מצפה ממנה, ולא למה היא צריכה לצפות 
ממני, או שהיא יודעת שהיא לא צריכה לצפות ממני לשום דבר, כי גם אני עצמי 

לא יודעת מה אני רוצה 

לוותר לילד פירושו לוותר על ילד  במחקרים שונים שנעשו על אנשים מאושרים, 
מרבית הנשאלים דיווחו כי בילדותם ובמשך שנים רבות, היה מישהו שאמר להם 
לא  שלא ויתר להם  שעמד על הכללים ועל החוקים  במקום שיש בו גבולות אנחנו 
יודעים מה לעשות  אנחנו יודעים מה מצופה מאתנו, אנחנו יודעים איך נעשים 
דברים  במקום שאין בו גבולות – אנחנו לא יודעים כלום  במקום שאי אפשר לטעות 

בו – גם אי אפשר לעשות שום דבר נכון  

הורים כיום נוטים להתבלבל בעניין הזה  זו עוד מחלה של העידן שלנו  מצד אחד, 
הורים עובדים היום המון שעות בגלל כורח הפרנסה, ורואים את הילדים מעט 
יחסית לפעם  מצד שני – הורים היום רוצים שילדים שלהם יאהבו אותם ויהיו 
חברים שלהם  מצד שלישי – הם אכולי רגשות אשמה – כי הם לא נמצאים עם 
הילדים מספיק, הם לא מבלים אתם מספיק, הם לא קונים להם מספיק, וכן הלאה 
וכולי  ואז, כשההורים מלאים נקיפות מצפון ורגשות אשמה והילד חוצה את הגבול 
הם חושבים לעצמם: "מה, אז אני אריב אתו עכשיו?" וכאן מתחילה ההתדרדרות 

גבולות חייבים להיות ברורים ועקביים  אם אין יותר מסוכריה אחת – אין יותר 
מסוכריה אחת  אם בבית שלי הולכים לישון בשעה שמונה – לא תהיה הליכה לישון 
בשעה תשע  הגבולות הברורים הללו הם קריטיים להתפתחות של הילד ולתחושת 
הביטחון שלו  הורה שיודע מה מותר ומה אסור ועומד על כך – אפשר לסמוך עליו, 
אפשר להישען עליו, אפשר לבטוח בו  ילד שגדל ללא גבולות מרגיש שוויתרו עליו 

ילד שגדל בבית שיש בו סמכות הורית וגבולות, ולומד לקבל את הגבולות ולחיות 
אתם – ידע גם מתי נכון לפרוץ גבולות 

גבולות ברורים הם קריטיים להתפתחות הילד ולהרגשת הביטחון שלו
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חשבו וענו בכנות: עד כמה הגבול שאתם מציבים לילד שלכם הוא ברור?  .1
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

האם הילד חווה אותו כשרירותי, או כמוסבר?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

איך משפיע הגבול הזה על טיב התקשורת בבית ועל איכותה?  .3
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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המודל הממלא

המודל הממלא – מה, מי, למה, איך – עוזר לנו לקבוע גבולות ברורים ולשמור עליהם 

כדי לקבוע גבול שאפשר לשמור עליו, חייבים לשים לב לכל התנאים האלה:

מה – מה הגבול? השלב הראשון הוא להבין על מה אנחנו מדברים  גבול חייב להיות 
מוגדר וקונקרטי  זה יכול להיות סוכריה אחת ביום, או שעה אחת במחשב, או שעת 

שינה מוגדרת, או כל דבר אחר  

מי – מי שם את הגבול הזה? מי שומר עליו? אם אף אחד לא שומר על הגבול – הגבול 
מתפוגג ונעלם    ההורה הוא האחראי לשמירת הגבולות  שגר ושכח – הוא מודל 
גרוע מאוד לגידול ילדים  אי אפשר להגיד לילד שהוא חייב להיות בבית בשעה 
שבע בערב ולצפות שמהיום ועד עולם כך יהיה  מישהו חייב לשים לב שהילד אכן 
מגיע הביתה עד השעה שבע בערב  אם החלטתי שאצלי בבית לא נמצאים מול 
המסך יותר משעה ביום – אני חייבת לוודא שזה אכן קורה  בזמן שמתפנה – אפשר 
לדבר עם הילד, לשחק אתו במשחקי קופסה, לצאת לגינה – להכיר לו את החלופות  

ואפשר ללמד אותו שפה ושם מותר גם להשתעמם 

למה – חשוב מאוד שתהיה הצדקה לגבול שקבענו  לא כי אנחנו צריכים להצדיק 
את עצמנו לפני הילדים, בהחלט לא, אלא כדי שנוכל אנחנו להיות איתנים בדעתנו  
כשאנחנו מחוברים לערכים שקבענו לנו, והגבולות נובעים מתוך הערכים שלנו – 
הכול הרבה יותר ברור וקל  כשאנחנו יודעים למה חשוב לנו שהילד שלנו לא 
יקלל – יהיה לנו קל יותר לשמור על החוק הזה  אם אנחנו לא מרשים לילד להיכנס 
עם הטלפון למיטה כי הקרינה שנפלטת מהטלפון מסוכנת, או כי אנחנו יודעים 
שהוא לא באמת ילך לישון בשעה שקבענו – נקפיד על כך  אם אנחנו יודעים 
למה החלטנו את מה שהחלטנו – לא נמצמץ בשעת מבחן  לא נמצמץ אפילו 

אם תפרוץ מלחמת עולם 

 . ' ך י א ' ל  כ ת  א ש ל ל  כ ו ת  , ה י ח ת ו  נ ע מ ל ש  ' ה מ ל ' ך  ל ש  י ם  א
) ה ש ט י נ (                                                                                                     
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בנוסף לכך, אם נדע להסביר לילד למה חשוב שישמור על הגבול, אם נדע להגיד לו 
למשל שזה בסדר לאכול מתוק מפעם בפעם, אבל יותר מדי ממתקים מקלקלים 
את השיניים ופוגעים בבריאות, אם ניתן לו הסבר הגיוני ורציונלי, אם הילד עצמו 
יבין למה הגבול שקבענו טוב בשבילו – יהיה לו קל יותר לקבל אותו, ולנו יהיה קל 
יותר לשמור עליו  לא צריך להצטדק לפני הילד, אבל טוב לחבר את הגבול לרציונל, 
למילת עידוד, למשל: "אנחנו נקפיד מהיום לא לאכול יותר משתי קוביות של שוקולד 
ביום כי הבריאות שלך חשובה לי", או "אני סומכת עליך שתצליח להקפיד על הכנת 

שיעורי בית עד השעה שש בערב" 

איך – חשוב שנדע איך אנחנו עומדים לאכוף את הגבול שקבענו  איך נזכיר לילד 
את הגבול שנקבע  מה נעשה אם הילד לא ישמור עליו  אם מדובר בשעת שינה – 
מתי נזכיר לילד את השעה? האם נעודד אותו לעשות פעולות מסוימות )מקלחת, 
צחצוח שיניים, הכנת מערכת שעות למחר( חצי שעה קודם? שעה קודם? מה נעשה 
כשהוא יגיד שהוא רק רוצה לסיים לקרוא את הפרק? או רוצה לסיים את המשחק 
החשוב שהוא משחק עכשיו בטלפון? מה נעשה אם יחלוף הזמן היעוד והילד לא 
הלך לישון? ניקח את הספר או את הטלפון? נסגור את האור? חשוב שנזכיר לעצמנו 

שיכולה להתעורר התנגדות ונחליט מראש מה נעשה אם זה יקרה 
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חשבו וכתבו בטבלה שלפניכם מהם הגבולות שחשוב לכם שיהיו בבית.  .1

 מי אחראימה הגבול
לאכיפתו

איך תאכפו אותולמה הוא חשוב לכם

אני

אני

אני

אני

היזכרו בגבול שקבעתם וויתרתם עליו. נסו להיזכר מה גרם לכם לוותר. החליטו   .2
אם הוא עדיין חשוב לכם. אם לא – ותרו עליו סופית. אם כן – נסו להבין למה הוא 

חשוב לכם, והכינו תכנית פעולה לאכיפתו מחדש.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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סמכות היא גם היכולת שלנו לסמוך על הילדים שלנו  

אנחנו מוכרחים לתת לילדים שלנו להתנסות וללמוד בכוחות עצמם  

ילדים חייבים לחוות תסכול בגיל מוקדם, כדי לדעת להתמודד עם תסכול  

גבולות שומרים על הילדים שלנו, ומעניקים להם ביטחון ואושר  

גבולות חייבים להיות ברורים וחובה לשמור עליהם  

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________
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כבוד   

לכל אדם, בכל גיל, מגיע שיתייחסו אליו בכבוד.
זה נכון לאנשים מבוגרים וזה נכון גם לילדים צעירים. מרגע שילד מגיע לעולם – הוא 

זכאי לכבוד.

כשאנחנו רואים ילד בוכה ואומרים שהוא סתם צורח עכשיו, כי הוא רוצה תשומת 
לב, או כי הוא רוצה שנרים אותו על הידיים, או כי הוא רואה שמתייחסים עכשיו 
לאח שלו וגם הוא רוצה יחס – אנחנו לא מכבדים אותו  חוסר כבוד מתבטא בדרכים 
נוספות  כשילד נופל ובוכה, ואנחנו אומרים לו: "למה אתה בוכה, לא קרה כלום   " 
או "בסך הכול נפלת" או "הלו קיטי, מה אתה, תינוקת?" אנחנו לא מכבדים אותו  
בכל פעם שאנחנו מתעלמים מהרגשות של הילדים שלנו ומבקשים מהם להתגבר 
עליהם ולהתאים את ההתנהגות שלהם למה שטוב ונוח לנו – אנחנו לא מכבדים 
אותם  אנחנו מסרבים, או לא מצליחים, להבין את המקום שהם נמצאים בו, ונוהגים 
בהם בחוסר כבוד  הדבר הנכון יותר לעשות הוא לעצור ולשים לב אל הילד  לתת 
לו הרגשה שרואים אותו,  להשתדל להבין את המקום שהוא נמצא בו כרגע, את 

הכאב שלו  לא לבטל אותו 

זה מתאים לגיל אפס, וזה מתאים גם לגיל חמש-עשרה, וגם לאנשים מבוגרים  וגם 
אם עד גיל חמש-עשרה גידלנו את הילד שלנו בצורה מסוימת – לא מאוחר מדי 
לשנות  אנחנו בני אדם ואנחנו עושים טעויות, אבל אנחנו יכולים גם לתקן  זה נכון 
לכל שלב  בכל שלב אנחנו יכולים להחליט לפעול אחרת, לפעול נכון יותר  בכל 

שלב אנחנו יכולים להחליט להתמקד בטוב ולהגדיל אותו 

ואנחנו צריכים להתייחס בכבוד גם אל עצמנו  כבוד לעצמנו מתבטא בשני מישורים:

המישור הראשון הוא שמירה על העקרונות שלי  לא לתת לאיש לרמוס אותי ואת 
הרצונות שלי  לדעת מהם הדברים החשובים לי ולעמוד על כך שהם יתקיימו 
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המישור השני הוא להתייחס אל עצמנו בכבוד נוכח המצוקות של הילדים שלנו  
כאשר הילד שלי בוכה ואני לא מסוגלת לשאת את זה, לא מצליחה להכיל אותו, 
ראוי שאשאל את עצמי למה  מה זה מעלה בי? למה אני לא מסוגלת להכיל את 

זה? מה קשה לי בסיטואציה הזאת? גם את הכאב שלי לא נכון לבטל 

"את מפנקת אותו יותר מדי..."

המילה "פינוק" הפכה עם הזמן למעין מילה גסה, והתחושה הכללית היא שמי 
שמפנק את הילדים שלו בעצם מקלקל אותם  בואו נעשה קצת סדר בעניין הזה, 
וראשית נגדיר מהו פינוק  פינוק, על פי ההגדרה שלי, היא לעשות בשביל הילד שלי 
משהו שהוא יכול לעשות בעצמו  כשאנחנו מבינים שזה העניין, אפשר להתחיל 

לדבר על טוב ורע 

לעתים לא רחוקות מדי אני מפנקת את הילדים שלי  אני רוחצת אותם לפעמים, 
לפעמים מלבישה או מקריאה סיפור  את כל הדברים האלה הם יכולים לעשות 
גם לבד  אם ככה, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי הפינוק הזה מייצר 
בינינו רגעים של קרבה, שמחה ואהבה, וגם כי זה לא המצב הקבוע  הילדים שלי 
יודעים להתרחץ ולהתלבש לבד, ולעתים לא רחוקות גם קוראים לבדם  גם כשאני 
עושה את זה בשבילם – הם יודעים שזה רק כי כיף לנו יחד, ושהם עדיין מסוגלים 
לעשות את זה בעצמם, ובהחלט יעשו את זה בעצמם מחר ומחרתיים וכן הלאה  
כלומר, הפינוק שאני מפנקת את הילדים שלי לא שולל מהם את תחושת המסוגלות 
האישית שלהם  הם יודעים שהם יכולים לעשות את כל הדברים האלה גם לבד  

בעצמם  הם לא חושבים שאני עושה את זה בשבילם כי הם לא מסוגלים 

 הקניית תחושת המסוגלות האישית היא חלק מהכבוד שאנחנו נותנים לילדינו  
כשאנחנו נותנים להם להתנסות בעצמם וגם להתאמץ ואפילו להתאמץ מאוד כדי 
להצליח לעשות משהו, ומעודדים אותם להמשיך לנסות לבד שוב ושוב – אנחנו 
מכבדים אותם  ואז אם מדי פעם אנחנו עושים משהו בשבילם – זה פינוק שהוא 

טוב ובריא ונעים לנו ולילדינו 
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איך נבנית תחושת מסוגלות?

תחושת מסוגלות מתחילה ברצון  בחשק  במוטיבציה של הילד לעשות משהו  
בסקרנות שלו  בשלב הזה תפקידנו כהורים הוא לסייע לו לעשות  להתפתח  כשהילד 
מנסה ומצליח – תחושת המסוגלות תיבנה אצלו באופן טבעי  כשהוא נכשל, או 
שההצלחה היא חלקית – יש לנו תפקיד חשוב, להגדיל את תחושת המסוגלות שלו 

ולארגן אותה אתו יחד   

כשבני רצה להכין חביתה בפעם הראשונה, החלמון והחלבון נשפכו על הרצפה ועל 
הכיריים  באותו היום בדיוק ניקיתי את הבית, וברגע שהביצה הייתה על הרצפה, 
עומר התינוק זחל לתוכה  באותו היום הצלחתי להתגבר על כל אי הנוחות שהייתה 
כרוכה בכך, ולהתייחס לרצון ולמוטיבציה של בני ולעודד אותו בהתנסות החדשה 

לא תמיד הרצונות שלנו והרצונות של הילדים שלנו מסונכרנים  אבל כשאנחנו 
מבינים שההתנסויות האלו בונות בילדים שלנו תחושת מסוגלות – קל לנו יותר 
לאפשר את זה  אנחנו מבינים את הערך הגבוה שיש בכך לילד, את הביטחון שנבנה 

בו ואת התחושה הטובה שנשארת לו 

כשהבן שלי רצה ללמוד לשרוק – עודדתי כל ניסיון  התייחסתי אליו כאילו הוא 
כבר שורק  התאמנו יחד על תנועת השפתיים  כשהיה לו קשה, הזכרתי לו שפעם 
היה לו קשה לרכב על אופניים, והנה היום הוא מדווש ללא הפסקה  לא לחצתי 
עליו להתקדם  כיבדתי את הקצב שלו ועודדתי אותו להתחבר להצלחות העבר  
הקשבתי לו, ראיתי אותו, העצמתי כל שיפור ולו הקטן ביותר, עודדתי את הרצון 
ואת המוטיבציה שלו, והם אכן הלכו וגדלו  מובן שבסופו של דבר – הוא השתלט 
גם על השריקות, והיום הוא שורק בקלות, אבל חשוב מכך – הוא יודע שהוא מסוגל 

ללמוד דברים חדשים ולהצליח 



 134

ד כבו  : י פרק 

1. רשמו לעצמכם באילו תחומים הייתם רוצים לעזור לילדים שלכם להגדיל את 
תחושת המסוגלות?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

האם יש תחומים שבהם הילד לא הצליח בעבר, אך אתם מאמינים שכיום הוא   .2
יכול להצליח בהם? רשמו שתיים-שלוש דוגמאות כאלו. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

למה לדעתכם הוא לא הצליח בעבר? )האם היה קטן מדי? אולי היה מישהו   .3
שריפה את ידיו? אולי לא היו לו האמצעים הטכניים לכך?( חשבו איך תוכלו 

לעזור לו היום להצליח בכך.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

רשמו לעצמכם כמה חוויות הצלחה של ילדכם שהיו בהן למידה והתפתחות   .4
שמחוברות לתחושת מסוגלות )למשל: לימוד קריאה, יכולת להגות אות, לימוד 

שחייה(

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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רוצה לשאול אותי שאלה? 

יש לך דוגמה אבל לא מצאת את הדרך
לחבר אותה לתחושת מסוגלות?

סרוק את הברקוד הזה וכתוב שאלה, הארה או תגובה, אני מבטיחה לענות!

סמוי וגלוי
ההתנהגות שלנו לאורך היום מוכתבת משני גורמים: המסרים הגלויים שאנחנו 
מקבלים מהסביבה – בעל אוהב, ילד כועס, חברה עצבנית וכו', והתחושות הפנימיות 
של כל אחד מאתנו  וזה נכון לכולם  גם הילד שלי מגיב להתנהגות הגלויה שלי 
ולתחושות הפנימיות שלו  כלומר – כל אחד מאתנו פועל כפי שהוא פועל בגלל 

דברים הסמויים מן העין, ומגיב לדברים הגלויים לעין 

כשאנחנו נשארים במקום כזה, כשאנחנו מגיבים להתנהגות של הילדים שלנו, 
בני הזוג שלנו, הבוסים שלנו, בני המשפחה שלנו, בלי לנסות להבין מה מסתתר 
שם מתחת לפני השטח – קשה מאוד להגיע להתקדמות כלשהי או לפתור בעיות 
שצצות  אנחנו מפספסים הבנה עמוקה בינינו לבין עצמנו, והבנה עמוקה בינינו 

לבין אנשים אחרים 

לפעמים אנחנו לא רוצים להגיב לדברים הסמויים  כשהילד שלנו מתחיל לצרוח 
באמצע הצפירה בטקס יום הזיכרון למשל – אנחנו לא רוצים להבין למה הוא עושה 
את זה, אנחנו רק רוצים לקחת אותו משם כדי להשיב את השקט על כנו במהירות 
האפשרית  לפעמים כשילד מגיע אלינו באמצע הלילה ומתחיל לנדנד, אנחנו לא 
רוצים להבין מה מטריד אותו, אנחנו רק רוצים שילך למיטה וייתן לנו לראות איזו 
תכנית בטלוויזיה בשקט או ללכת לישון  וזה בסדר  אבל אם אנחנו מתנהגים כך כל 
הזמן ומתעלמים מהגורמים האמתיים לבעיות שעולות – אנחנו מפסידים משהו  

אנחנו מתנהלים בצורה לא יעילה, ולעתים מאוד מאוד מתסכלת 

נקודה להעשרה



 136

ד כבו  : י פרק 

כדי לפתור את הבעיה הזו, ולצאת מהמעגל הזה, שאינו מוביל לשום מקום – חשוב 

שקודם כול נבין את העיקרון הזה: יש גלוי ויש סמוי 

מה שמפעיל אותנו זה בדרך כלל ההרגלים שלנו, המחשבות שלנו, האמונות שלנו, 

וברמה פחותה לאין ערוך – מה שקורה סביבנו  למשל, כשאישה יוצאת לרחוב 

בלבוש מינימלי – יש אנשים שיעברו לידה ויצאו מדעתם, כי "זה לא צנוע", או כי 

"זה לא חוף הים" או כי "זה לא מכובד", או כי "ככה לא יוצאים מהבית", יש אנשים 

שיסובבו את הראש וימשיכו להסתכל כי זה מעניין או מוזר או יפה בעיניהם, ויש 

כאלה שזה לא יעשה להם כלום  זה לא יפריע להם  אולי הם אפילו לא יבחינו בזה  

לרוב, האנשים שמפעילים אותנו – הם לא האישה שעברה ברחוב, אלא האנשים 

שקרובים אלינו  אלה שאכפת לנו מהם  אלה שכבר יש לנו עבר עשיר אתם  ודווקא 

האנשים האלה, אלה שקרובים אלינו, הם אלה שהכי חשוב לנו לדעת להבין מה 

מפעיל אותם  למה הם זקוקים  מה ההתנהגות שלהם באה ללמד אותנו  חשוב 

לנו להבין מה המנגנון שנוצר ביחסים בינינו 

כשאנחנו מבינים מה המנגנון שנוצר – אנחנו יכולים וצריכים לפרק אותו  זה לא 

פשוט  קשה לקחת משהו ממישהו בלי שזה יעורר התנגדות  זה גם לא אפשרי  

מה עושים? משנים משהו במנגנון  למשל – ילד שזקוק לחיזוקים ומחמאות בלתי 

פוסקות אפשר ללמד למצוא את החיזוקים בתוכו  כשהוא מרגיש שהוא רוצה 

לשמוע מאימא כמה הוא נהדר – שילמד את עצמו להסתכל על עצמו לרגע ולהגיד 

לעצמו כמה הוא נהדר  זו לא חייבת להיות התנהגות תמידית  זה לא חייב לקרות 

כל פעם  אבל אפשר לפעמים לקבל את החיזוק מאימא ולפעמים מעצמו  יכול 

להיות שהילד יציע לקבל חיזוקים גם ממקומות אחרים, אבל בתהליך הזה הוא 

ילמד לקבל יותר ויותר חיזוקים מעצמו ולהזדקק פחות לאימא ולזולת  הוא לומד 

אלטרנטיבות נוספות  
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מה שם לי 

כדי לזהות את הגלוי והסמוי ואת המנגנון שנוצר, ולהתחיל לעבוד אתם, פיתחתי 

את מודל המה שם לי  זהו מנגנון לאיתור הסמוי והגלוי  תרגול המודל הזה, כמעט 

כמו כל פרקטיקה חדשה שאנחנו לומדים, נותן בהתחלה תחושה מלאכותית, אבל 

עם הזמן זה הופך להיות חלק מאתנו, ומאפשר לנו לראות את הסמוי  להעלות 

אותו אל פני השטח, ולעבוד אתו 

מה שם לי הם ראשי תיבות של: מה הילד/איש/חבר/מנהלת/    שלי מנסה לומר לי 

בכל סיטואציה של התנגדות או של קושי – אנחנו צריכים להסתכל מעבר  לנסות 

להבין מה הילד שלי )או כל אדם אחר( מנסה לומר לי  מה בדיוק קרה באותה 

סיטואציה  מה הפעיל את הילד? מה הפעיל אותי? כשאני עושה את זה באופן גורף, 

שיטתי ומתמיד – אני מתחילה להפתח התנהלות אחרת, מודעת יותר, בוחרת יותר 

למה כל פעם שאני מדברת בטלפון הוא מתחיל לצעוק?
תארו לעצמכם את המצב הבא: הילד שלי מבקש ממני לשחק איתו  אני אומרת לו 

"עוד מעט, חמודי," כי אני באמת עסוקה מאוד  זמן מה לאחר מכן מגיעה שיחת 

טלפון חשובה שאני חייבת לענות לה  אני עונה לטלפון ובדיוק אז מגיע הילד, 

ומתחיל לצעוק ולבכות 

התחושה הראשונה שעולה לי במקרה כזה היא שהילד הזה פשוט לא מסוגל 

לראות אותי עם טלפון ביד! ברגע שאני עונה לטלפון הוא מתחיל לצעוק  אם הייתי 

משתמשת במודל ה"מה שם לי" – הייתי עוצרת לרגע וחושבת: אבל רגע, חמודה, 

הוא ביקש שתשחקי אתו, אמרת לו "עוד רגע חמודי", הוא מחכה כבר עשרים 

נקודה להבנה
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דקות, קורא לך, מבקש שתהיי איתו, שתראי אותו, ועכשיו את גם עונה לטלפון? 
מה הפלא שהוא כועס?

כשאנחנו קולטים מה נקודות העיוורון שלנו, מה לא ראינו – קל לנו יותר להבין מה 
באמת קרה, ולשנות את התסריט בפעם הבאה 

כשאנחנו לא יודעים איפה נמצאות נקודות העיוורון שלנו ולא קולטים מה בדיוק 
קרה ולמה, וחוזרים שוב ושוב על אותה ההתנהגות – נוצר מנגנון )לטוב ולרע(  

במקרה כזה – קשה יותר לתקן, ונדרשת יותר עבודה, אבל זה אפשרי 

כדי להבין את המנגנונים ששולטים בחיים שלנו ולתקן אותם, נשתמש בטבלה 
שלהלן  אני מבטיחה שלא לעד תזדקקו לטבלה  אם תשתמשו בה כמה פעמים 
ותלמדו איך היא עובדת – בשלב מסוים העבודה הזו תהפוך להיות חלק ממי 

שאתם, והיא תיעשה אוטומטית 

התנהגות רגילהשינויהורהילד
דיבור קצרצווחההתנהגות

הליכה מהירה 
מצד לצד

פנים כעוסות
ידיים מתנפנפות

חייכניתאין שינוי
נעימה

לא הולכת
לא מניפה ידיים

מחשבה

הרגשה

תחושה

היעזרו בדוגמה וכתבו בטבלה:



139 

ד כבו  : י פרק 

מה הייתה ההתנהגות המפריעה של הילד – בדוגמה יש מילה אחת, אבל כדאי 
לכתוב בפירוט רב ככל האפשר, ומדויק ככל האפשר  

מה עשיתי אני, ההורה, בתגובה? כתבו תיאור מלא של ההתנהגות, המחשבה, 
ההרגשה והתחושה שההתנהגות של הילד חוללה בכם 

בטור האחרון כתבו מה ההתנהגות הרגילה שלכם, כשהילד מתנהג "כראוי" 

חישבו מה אתם יכולים לשנות בהתנהגות שלכם כתגובה על ההתנהגות הקשה של 
הילד  האם אתם יכולים להפסיק לצעוד במהירות מצד לצד? לשחרר את הידיים? 
לחייך? נסו לשנות שתיים או שלוש פעולות בתגובה שלכם וראו איך זה משפיע על 
הילד  בדרך כלל כשאנחנו משנים משהו בתגובה – אנחנו משנים את כל המנגנון, 

והתנהגות הילד תשתנה אף היא  

העבודה על שינוי ההתנהגות מתבצעת על ההתנהגות הגלויה שלנו, אך עובדת 
על ההתנהגות הסמויה ומשנה אותה  השינוי יכול להיות גם מעבר מכעס להסבר: 
במקום לצעוק על הילד: "למה אתה כל הזמן מציק לאחותך?" אפשר להגיד לו: 
"אתה יודע? אתה כל כך גדול וחכם, אחותך מסתכלת עליך ורוצה ללמוד ממך  

איזה כיף לה שיש לה אח נהדר כמוך "

 

בעמוד הבא תמצאו כמה טבלאות. שבו בשקט, היזכרו במקרים לא נעימים שקרו 
לאחרונה, נסו למלא את הטבלאות – טבלה לכל מקרה – בדיוק ובפירוט רב ככל 

האפשר, וחשבו מה אתם יכולים לשנות בתגובה שלכם כדי לפרק את המנגנון.

לאחר מכן – שימו לב לעשות את השינוי בשעת מבחן...

נקודה לתרגול
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התנהגות רגילהשינויהורהילד
התנהגות

מחשבה

הרגשה

תחושה

התנהגות רגילהשינויהורהילד

התנהגות

מחשבה

הרגשה

תחושה

התנהגות רגילהשינויהורהילד

התנהגות

מחשבה

הרגשה

תחושה

התנהגות רגילהשינויהורהילד

התנהגות

מחשבה

הרגשה

תחושה
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ההתנהגות שלנו לאורך היום מוכתבת משני גורמים: המסרים הגלויים שאנחנו   
מקבלים מהסביבה והתחושות הפנימיות שלנו.

כדי לצאת ממצבים לא נעימים שחוזרים על עצמם – אנחנו חייבים להתחיל לראות   
את הסמוי. להבין למה האדם שמולנו פעל כפי שפעל.

כשאנחנו מגיבים שוב ושוב באותו האופן – נוצר מנגנון. כשאנחנו משנים משהו   
בתגובה – אנחנו משנים את כל המנגנון.

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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תפקידנו כהורים הוא לאפשר 
לילדים שלנו להתפתח ברמה 
הנשמתית, ברמה התודעתית, 

ות  ברמה הרגשית, וברמת האישי
ות מי שהם  שלהם. לתת להם להי

יעוד שלהם ולהגשים את הי
ים. ות חי י ו ומנ  ולתת להם כלים ומי
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 פרק יב: 

 ביטחון ודימוי עצמי

מי שיכול להשפיע על הביטחון העצמי של 
הילדים שלנו יותר מכול הם אנחנו, ההורים. 

אנחנו המודל, אנחנו קצה החוט, הכוח וההשפעה נמצאים בידיים שלנו. זה נכון 
בעיקר כשהם צעירים מאוד. בגיל ההתבגרות ההשפעה שלנו על הילדים הולכת 

ומשתנה, ולכן כדאי להתחיל בשלב מוקדם.

איכשהו, ילדים נולדים בתחושה שהם מושלמים  הם סקרנים, הם רוצים לחקור, 
אין בהם פחד ויש להם ביטחון שלם ומלא ביקום  ואז קורה משהו  הם מתחילים 
לחטוף מכות מהסביבה  הילד מנסה לקום וללכת והוא נופל  הוא רוצה לאכול לבד 
בגיל שנה – ואימא לא מרשה, רק מסיבות טובות! כי זה מלכלך, כי היא רוצה לחנך 

להיגיינה, כי אין זמן עכשיו    והילד צריך להתמודד עם תסכול, נפילות ואכזבות 

בתהליך הזה, לא מכוונה רעה חלילה, אנחנו מעבירים לילדים שלנו את המסר שהם 
לא מסוגלים  שאימא תעזור, אימא תעשה, אימא תסדר, אימא תציל  ומה שקורה 
בתהליך הזה זה שהילד הולך ומאבד את הביטחון שלו ביכולות שלו ובמסוגלות שלו  

 – ל  ש כ י ה ל ו  נ ל ש ם  י ד ל י ל ם  י ר ש פ א מ ו  נ ח נ א ש כ
י מ צ ע ן  ו ח ט י ב ת  ו נ ב ל ם  ה ל ם  י ר ז ו ע ו  נ ח נ א

בלי לרצות בכך, בלי להיות מודעים לכך כלל, אנחנו פוגעים בביטחון העצמי של 
הילדים שלנו כמעט מהרגע שבו אנחנו קמים בבוקר ועד שאנחנו הולכים לישון  
זה מתחיל במשפטים כמו: כמה פעמים אני צריכה להעיר אותך? למה אתה לא 
קם בזמן? וממשיך ב-למה אתה מתארגן כל כך לאט? מה יהיה הסוף אתך? מה 
אתה ילדה? למה אתה בוכה? ברור שטעית, כי לא הקשבת לי  בוא אני אסביר לך  
אני לא רוצה לראות אותך פה  את אוכלת כמו חזירה, ועוד ועוד  וזה לא נגמר פה  
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אנחנו מדברים על הילדים שלנו עם הבעל, עם הסבתא, עם חברים – כאילו הם לא 

נמצאים שם ולא שומעים  אנחנו מתערבים במקומות שבהם אנחנו לא צריכים 

להתערב  אנחנו מספקים פתרונות מוכנים )לפעמים טובים ולפעמים רעים( ולא 

נותנים להם לחפש את התשובות בתוך עצמם, ואין לדבר סוף  אין פלא שבסופו 

של דבר הם לא בטוחים בעצמם ולא סומכים על עצמם 

רשמו חמישה דברים טובים וחמישה דברים פחות טובים שאתם חושבים על כל   .1
אחד מהילדים שלכם. היו כנים!

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

עד כמה אתם פועלים מדי יום מתוך הדברים הטובים שאתם חושבים על הילדים   .2
שלכם?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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עד כמה הדברים הפחות טובים שאתם חושבים על הילדים שלכם מפעילים   .3
אתכם? חשבו על המילים שאתם אומרים להם, על הבעות הפנים, על המחשבות 

שעוברות בראשיכם במשך היום.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ילדים רואים את עצמם דרך העיניים של ההורים שלהם  לכן חשוב כל כך לא רק 
שנגיד להם מילים טובות ומעצימות, אלא גם שנראה אותם כטובים  שנחשוב עליהם 
מחשבות טובות   זה לא תמיד פשוט  זה דורש מאתנו עבודה רבה יותר  הבשורה 
הטובה היא שכמו תמיד: מה שמתמקדים בו גדל, ועם הזמן זה יהיה יותר ויותר קל  

ל ד ג  – ו  ב ם  י ד ק מ ת מ ש ה  מ
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ככל שנחשוב יותר דברים טובים על הילדים שלנו – הם יחשבו יותר דברים טובים 
על עצמם  ככל שנראה יותר מהחוזקות שבהם – הם יראו יותר מהחוזקות בעצמם  
ככל שזה קשה – אנחנו חייבים לראות את הדברים הטובים שהילדים שלנו עושים 
ולחזק אותם  אנחנו חייבים לראות כל מעשה טוב שעשו, כל פעולה – כתכונה  
למשל: "כל הכבוד שעזרת לי להביא את הקניות מהמכולת, יש לך לב כל כל טוב!" 
או "כל הכבוד שסיימת כל כך מהר את שיעורי הבית  אתה כל כך חרוץ!" חפשו 

בפינצטה את הדברים הטובים שבילדים שלכם והעצימו אותם 

ככל שנתמקד יותר בחוזקות של הילדים שלנו, ככל שנהיה חיוביים יותר ביחס שלנו 
אליהם, ככל שנאמין בהם יותר – נאפשר להם לממש יותר מהפוטנציאל שלהם 

לביטחון העצמי של הילדים שלנו יש חשיבות עצומה להתפתחות שלהם ולהצלחה 
שלהם בחיים  הביטחון העצמי מלווה אותנו באופן סמוי לאורך כל הספר  הורה 
מברר בונה בילד שלו ביטחון עצמי  כשאנחנו מלמדים את הילד לחפש את התשובות 
בתוכו, לחפש את התשוקה בתוכו, להאזין לקול הפנימי שלו – אנחנו בונים את 
הביטחון העצמי שלו  הקשבה, הכלה, כבוד וסמכות – בונים בילדים שלנו ביטחון 

עצמי  אבל שני עמודי היסוד שאי אפשר בלעדיהם, הם הרצון והיכולת  

רצון
בעבודתי בקליניקה אני פוגשת הרבה מאוד הורים שיש להם רצון ואהבה ויכולת 
להנחיל לילדים שלהם ידע ודרך ארץ  הרבה מהם עושים זאת בעזרת הסברים  הדרך 
הזו פחות מתאימה היום  הדרך המתאימה היום היא דרך של פעולות והתנסות  
הדרך להקנות לילדים שלנו ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות היא דרך של פעולות, 

של התנסות 

הצעד הראשון בדרך הזו הוא הבירור  הרחבנו בבירור בפרק ז, שבו עסקנו בדרכי 
הורות והסברנו למה היום כבר לא נכון להיות הורה משער, וחשוב ללמוד להיות 
הורה מברר  הבנת הרצונות של הילדים שלנו היא קריטית ליצירת דימוי עצמי 

גבוה וביטחון עצמי בילדינו 

כשאנחנו שואלים את הילדים שלנו מה הם רוצים, אנחנו מלמדים אותם להיות 
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קשובים יותר לעצמם ולמצוא את התשובות האמתיות שלהם, התשובות שנמצאות 
בתוכם  אנחנו מלמדים אותם להתכנס פנימה ולשאוב מהמקום הפנימי והנכון 

ביותר את התשובות שנכונות להם 

מה קורה כשילד מחליף רצונות כל הזמן?

יש ילדים שמחליפים את התחביבים שלהם לעתים קרובות  פעם הם אוהבים 
כדורסל ופעם כדורגל, ופעם משחקי מחשב ופעם נגינה, ובעיקרון זה בסדר וזה 
נחמד וטוב – טוב שהילדים שלנו יתנסו בדברים שונים – עד שאנחנו מבינים שלא 
מדובר בהתנסות אלא בחוסר התמדה, חוסר רצון להשקיע, חוסר נחישות וכדומה  
כאשר ילד נרשם לחוג מסוים וכמה שבועות אחר כך מודיע שזהו, הוא כבר לא 
מעוניין ללכת אליו – הדבר הנכון לעשות הוא להגיד לו שנמשיך עד סוף השנה, 
ואז הוא יכול לפרוש אם הוא רוצה  )כמובן, שימו לב שהחוג והמחויבות מתאימים 
לגיל הילד(  כך אנחנו מלמדים את הילד אחריות והתמדה ומחויבות  ילדים חייבים 

לדעת שעושים דברים גם כשלא מתחשק  

השיעור הזה הוא שיעור חשוב לכל החיים  אחריות על החלטות חייבים ללמוד 
לקבל כבר בגיל צעיר  ילד בן ארבע-עשרה שלא משקיע, לא אחראי ולא מעריך מה 
שעושים למענו – הוא ילד שלא לימדו אותו להשקיע, לשאת באחריות ולהעריך  הוא 
ילד שלא לימדו אותו ששום דבר הוא לא מובן מאליו  הדבר היחיד שחייב להיות 
מובן מאליו הוא האהבה לילד, והקבלה שלו  ללא תנאים  על כל השאר צריך לעבוד  

איך מלמדים ילד להעריך?

לרבים מהחברים של הילדים שלי יש בבית סוני פלייסטיישן  לנו אין  זה לא במקרה, 
זה מתוך עיקרון  הילדים שלי רוצים מאוד שיהיה גם להם סוני פלייסטיישן, אז 
הם חוסכים כסף  הם עובדים בחנות המשקאות של אבא שלי, ואת הכסף שהם 
מקבלים הם חוסכים  לפעמים אני מבקשת מהגדול לעשות בייביסיטר על האחים 
שלו ומשלמת לו, ולפני כשנה היה יריד בעיר, והבן הגדול שלי אסף חפצים שאנחנו 
לא משתמשים בהם בבית וכל מיני צעצועים ישנים והקים דוכן  בתהליך הזה הוא 
למד לתמחר מוצרים, לדבר עם לקוחות, להיות סבלני ואחראי  התהליך הזה הסב 
לו הנאה רבה ופיתח בו יצירתיות מסוג חדש  מובן שהכסף נצבר לאט מאוד, וכבר 
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מזמן יכולנו להשלים את הסכום החסר ולקנות להם את מבוקשם, אבל אני לא 
רוצה לעשות את זה  הם יעריכו הרבה יותר את ההישג אם יגיעו אליו לבד  

למה חשוב שילד ידע להתמיד ולהעריך?

על פי מחקרים מתחום החינוך והטכנולוגיה, יכולת ההתמדה והנחישות להשיג את 
הדברים שאנחנו רוצים – הם תנאי בסיס לאושר  ללא התמדה, נחישות ומחויבות – 
אין הישגים ואין הצלחה  ללא דבקות במטרה – אין תחושת מסוגלות ולא מתפתחים 

ביטחון עצמי ותחושת ערך עצמי  

יכולת
את תחושת המסוגלות אנחנו בונים בדרך נוספת שיש לשלב בהורות בחיי השגרה 

היום-יומיים 

תחושת הערך העצמי לא מתחילה בגיל 30 כשמגיעים למשרת החלומות, היא 
נוצרת בגיל צעיר בעזרת פעולות יום-יומיות: מחיתוך מלפפון לארוחת ערב בגיל 
חמש, מהכנסת כביסה למכונה והפעלת המכונה בגיל שש, ממקלחת לאח הקטן 

בגיל שבע  

תחושת ערך עצמי נוצרת מהיכולת של הילד לבחור מה לעשות ואיך להגיב, ומהתמדה 
והתגברות על קשיים במשימות שהילד לקח על עצמו לבד  השלב שבו אנחנו 
מלמדים את הילדים שלנו לשאת באחריות ולפעול בהתמדה, ופורשים להם את 
רשת הביטחון ההורית שלנו, מבטיחים את הסיוע כשיזדקקו להם אך לא מוותרים 
ומעודדים אותם לנסות שוב ושוב – הוא קריטי לבניית תחושת המסוגלות והערך 

העצמי, ולאושרם של ילדינו בעתיד  
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נקודה לתרגול

נסו להיזכר בפעם האחרונה שהילד שלכם ניסה לעשות משהו ואתם מיהרתם   .1
לעשות זאת במקומו. מה היה הדבר?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ומה תעשו בפעם הבאה?  .2
_________________________________________________

_________________________________________________

 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

קבלו על עצמכם להתאזר בסבלנות בפעם הבאה ולאפשר לו לפעול לבד.
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ילדים נולדים מלאי ביטחון עצמי ונכונות להתנסות  

כשאנחנו עוזרים להם – אנחנו מפריעים להם לבנות יכולות וביטחון  

כשאנחנו שואלים את הילדים שלנו מה הם רוצים – אנחנו מלמדים אותם להיות   
קשובים לעצמם.

תחושת ערך עצמי נבנית מהיכולת של הילד לבחור מה לעשות ואיך להגיב,   
מהתמדה ומהתגברות על קשיים.

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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פרק יג:   

איך לגדל   
ילדים מאושרים  

למעשה כל הספר כולו עוסק באושר. 
אושר, כפי שהסברתי בתחילת הספר, הוא לא אופציה. הוא בסיס. אושר הוא תנאי 

להצלחה, והוא מטרה ראויה בפני עצמה.

ה ח ל צ ה ל י  א נ ת א  ו ה ר  ש ו א

לכן, אף על פי שכל הספר כולו נועד להוביל לחיים מאושרים יותר, אני מרגישה 
שנכון להוסיף עוד בעניין הזה 

הילדים שלנו זקוקים להכול  הכול  יש להם צרכים פיזיים בסיסיים, של הישרדות – 
אוכל, שינה, ביגוד, קורת גג  הם זקוקים לשייכות – להרגיש נאהבים ואוהבים  הם 
זקוקים לשייכות חברתית, והם זקוקים למימוש עצמי ולתחושת משמעות  בעבר 
מימוש עצמי ותחושת משמעות הוזנחו, ורוב האנשים הסתדרו בלעדיהם  בעידן 
שלנו, במאה ה-21 – זה הכרחי  הילדים שלנו זקוקים לכל הפירמידה, ועלינו ההורים 

לספק להם אותה  לא להיעצר בדרך  לתת הכול 

הפסיכולוגיה החיובית היא מדע חדש יחסית, שהגיע לעולם בשנת 1998, בעזרת 
מרטין סליגמן, פרופסור יהודי אמריקני שחי בניו-יורק  מרטין סליגמן הסביר 
שבמשך שנים רבות עסקה הפסיכולוגיה במה שלא בסדר  במחלות  הפסיכולוגיה 
החיובית, שבה מתמחה פרופסור סליגמן מבקשת להניח בצד את חקר המחלות, 
את מה שלא עובד, ובעיקר את הגישה האומרת שאם קשה לך – זו לא אשמתך, 

ואת הקורבנות; ולדבר על מה שכן עובד, ולהתמקד בזה 

אחד המושגים החזקים בפסיכולוגיה החיובית הוא ההטרמה  הטרמה היא חשיפה 
לגירוי כלשהו, והגירוי הזה משפיע על ההתנהגות שלנו ברמה לא-מודעת  הטרמה 



 152

ג: איך לגדל ילדים מאושרים י פרק 

היא תהליך שקורה לנו כל הזמן  הסביבה מטרימה אותנו ללא בהפוגה  אנחנו 
"מוטרמים" כשאנחנו רואים תמונות יפות או ציטוטים חכמים, ואנחנו מוטרמים 
כשאנחנו צופים בחדשות ורואים אסונות  כל החוויות שאנחנו חווים לאורך היום 
משאירות חותם בנפשנו, והשאלה היא אלו חוויות אנחנו בוחרים לחוות  חוויות 

שליליות, או חוויות חיוביות  

לפתח קול פנימי חיובי
במהלך החיים שלנו, בהרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו אומרים לעצמנו הרבה מאוד 
דברים  בדרך כלל אלה דברים שליליים  אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו לא מספיק 
טובים, לא מספיק יפים, לא מספיק חכמים, לא מספיק מוצלחים ולא מספיק 
מצליחים  הדימוי העצמי הרע הזה הולך ונבנה בתוכנו בלי שנבחין בכך  בלי שנרגיש 
איך אנחנו יוצרים אותו  זה מתחיל בגיל צעיר, ואם לא נהיה מודעים לכך – זה יכול 
להימשך כל החיים  כל אירוע שקורה לנו הוא טריגר להמשך הבנייה של הקול 
הפנימי הביקורתי, השיפוטי, המזיק  והקול הפנימי הזה הופך לדפוס  למעין שופט 

פנימי שמוריד אותנו עוד ועוד 

כשאנחנו חיים ופועלים מתוך מודעות, אנחנו מבינים שהחיים שלנו רצופים 
בהזדמנויות להעצמה שלנו ולהעצמה של ילדינו  החיים רצופים הזדמנויות לכוון 

את הקול הפנימי של הילדים שלנו  לסגל להם גישה של התמקדות בטוב 

אורית יצרה אתי קשר.
היא סיפרה שהילד שלה כל הזמן מקלל וביקשה לבוא לטיפול  כשהיא הגיעה 
לקליניקה שאלתי אותה: "מה זאת אומרת כל-הזמן-מקלל? כמה פעמים ביום הילד 
מקלל?" ואורית ענתה: "כל הזמן " "את בטוחה?" שאלתי  "כן " היא השיבה נחרצות  
"כל הזמן " "אני לא מבינה," הקשיתי, "את פוגשת אותו אחרי בית הספר בשעה חמש, 
נכון? והוא הולך לישון בתשע  אז אנחנו מדברים על ארבע שעות שהוא נמצא אתך, 

נקודה להבנה
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240 דקות, שבמהלכן הוא כל הזמן מקלל? 240 דקות של קללות?" אז היא שתקה 
ואמרה: "לא, לא 240 דקות " "אוקי," אמרתי, "אז כמה דקות הוא מקלל לאורך כל 
היום?" היא חשבה קצת ואמרה: "40 דקות " "אוקי " אמרתי  "יופי  אז יש לנו 40 
דקות שבהן הוא מקלל, ועוד 200 דקות שבהן הוא לא מקלל " אורית כבר הרגישה 
יותר טוב  כבר מצאה אור חיובי  ואז אמרתי לה: "אורית, ב-200 הדקות שהוא לא 
מקלל, גשי אליו פעם ב-15 דקות ותגידי לו כמה נעים זה כשהוא מדבר יפה, ותלכי " 

כל מה שאנחנו אומרים לילדים שלנו משפיע על הקול הפנימי שלהם  אם נגיד 
לו: אתה כל הזמן מקלל, תפסיק לקלל; אתה כל הזמן מתחצף, תפסיק להתחצף; 
אתה כל הזמן מתבייש, תפסיק להתבייש – מה שהילד שלנו שומע זה שהוא מקלל, 
מתחצף ומתבייש, וזה גם מה שהוא אומר לעצמו  אם נספר לו כמה נעים אתו – זה 
יהיה מה שהוא יספר לעצמו  הקול הפנימי שלו יגיד לו לו שוב ושוב כמה נעים 

אתו, וזו תהיה החוויה שלו  

אנחנו רוצים לעזור לו לפתח קול פנימי חיובי כלפי עצמו  אנחנו רוצים שהילד שלנו 
ידע להגיד לעצמו – נכון, באנגלית קשה לי, אבל בהיסטוריה אני מצוין  נכון, עכשיו 
נעלבתי מרעות, אבל נעמה גם חברה שלי  נכון, עכשיו התחצפתי, אבל בדרך כלל 
אני יודע לשמור על הפה שלי ואני מדבר יפה  אנחנו לא מבטלים את ההרגשה הלא 

נעימה, רק מזכירים לעצמנו שזה לא הכול  זה לא כל מה שאני  יש עוד  

כשאנחנו לומדים לדבר כך עם הילדים שלנו – אנחנו נותנים להם עוגנים  אנחנו 
מכוונים אותם  אנחנו מלמדים אותם לכוון את עצמם  לראות נכוחה את הדברים 
"הרעים" ואת הדברים הטובים  אנחנו מלמדים אותם לחוות את עצמם כאנשים 

מורכבים ולא חד-ממדיים, ולמצוא פתרונות לסיטואציות שונות בעצמם 

ו מ צ ע י  פ ל כ ת  י ב ו י ח ה  ש י ג ח  ת פ ל ם  כ ל ש ד  ל י ל ו  ר ז ע

לדעת להודות
אחד התרגילים הפופולריים ביותר, שאף נחקר והוכח כמסייע, כמגביר אושר ומשפר 
חיים באופן כללי הוא הכרות טובה  תרגיל הכרות הטובה משמעותו לחפש ולאסוף 
בקביעות דברים טובים שקרו לנו ולהודות עליהם  יש אנשים שאומרים תודה כל 
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בוקר, יש שמקדישים לכך מחברת מיוחדת, יש כאלו שמקפידים לעשות זאת בוקר 
וערב  יש מי שעושים את זה עם הילדים כל ערב בזמן ארוחת הערב המשפחתית  
יש מי שאומרים שוב ושוב תודה על אותם הדברים, ויש מי שמתאמצים למצוא 

כל יום דברים חדשים להודות עליהם  

הפעולה הזו, של חיפוש מתמיד של הדברים הטובים שקרו לנו, הדברים שאנחנו 
שמחים בהם, הדברים שאנחנו רוצים להודות עליהם, יוצר בנו הטרמה  במשך 
הזמן הוא עוזר לנו למצוא את הטוב בכל דבר, להתמקד בטוב, והטוב, כמו כל דבר 

אחר, כשמתמקדים בו – גדל 

– ו  נ י י ח ב ב  ו ט ה ת  א ו  מ י צ ע י ש ת  ו נ ו ו כ מ ת  ו ל ו ע פ ם  י ש ו ע ו  נ ח נ א ש כ
ם צ ע ת מ ב  ו ט ה

זו לא אמירה ריקה בלבד  זה מגובה מחקרית  המדע מדבר היום על המוח הגמיש  
מדובר במעין אימון של שרירי המוח  כשאנחנו עושים פעולה מסוימת – נוצר 
קשר במוח  בפעם הראשונה זה קשר עדין ורגיש שיכול להיקרע עד מהרה, אבל 
כשאנחנו חוזרים שוב ושוב על הפעולה שיצרה את הקשר הזה – הקשר הולך 
ומתעבה  האימון הזה יוצר נתיבים במוח שלנו ומחזק אותם  זה נכון לכל פעולה 

שאנחנו עושים ולכל מחשבה שאנחנו חושבים  

כשאנחנו מתעצבנים בפקק, ומגיעים לעבודה ומספרים לכולם באיזה פקק נורא 
נתקענו בבוקר, וחושבים שבעצם ככה זה כל בוקר, וגם כל אחר צהריים, כשאנחנו 
חוזרים מהעבודה, וכמה זה מרגיז וכו' וכו' – אנחנו ממלאים את החיים שלנו בפקק  

זו המהות שלנו 

לחלופין יכולנו לחשוב שהשגנו שעתיים להאזנה רגועה למוזיקה, לספר אודיו, 
לסרטונים אינטרנטיים על דרכי חינוך מקדמות אושר, או למחשבות שלנו  שעתיים 
של איכות שלנו עם עצמנו, בלי שום הפרעה  ואז נצא מהרכב מחייכים לעבר יום 

עבודה נעים ומלא בהספק וחוויות טובות 

זכרו: מה שמתמקדים בו – גדל 
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קנו לכם מחברת יפה שמשמחת אתכם, ועט נוח לכתיבה, ושימו אותם על השידה 
ליד המיטה. מהיום – מדי בוקר, רגע אחרי שהתיישבתם, רגע לפני שקמתם מהמיטה – 
כתבו במחברת חמישה דברים משמחים שאתם מודים עליהם. זה יכול להיות משהו 
ענק, וזה יכול להיות משהו קטנטן. זה יכול להיות עבודה חדשה שקיבלתם, או 
העובדה שישנתם הלילה על סדין נקי. זה יכול להיות משהו חדש, וזה יכול להיות 

משהו שהודיתם עליו גם אתמול.

עשו זאת גם בערב – לפני שאתם הולכים לישון.

התרגיל שקיבלתם זה עתה מלמד אתכם ללקט את הדברים הטובים שבחייכם 
ולהודות עליהם  עצם הצורך להודות על הדברים הטובים בחייכם יעזור לכם לראות 
עוד ועוד דברים טובים  יש לכם ילד! זה מדהים! למה לא להודות על זה? יש לכם 
מצעים נקיים! אוכל! קורת גג! ביקשתם מהילדה להוציא את הזבל והיא עשתה זאת 
בלי תלונות ובלי קיטורים! זה נפלא! הילד הגיע הביתה שמח ורגוע מבית הספר! זה 
לא מובן מאליו כלל וכלל!! וככל שתתמקדו ותחפשו את הדברים הטובים – עוד ועוד 
דברים טובים יעלו ויצוצו  כי ככה זה עובד: האושר הכולל שלנו מורכב מריטואלים 
קטנים, והיכולת לראות את רגעי האושר ולהודות עליהם – מולידה עוד ועוד רגעי 

אושר  ככל שתתמידו – תהיו אנשים שמחים יותר  מכירי טובה יותר  באחריות 

ועכשיו – שאתם יודעים לעשות זאת ביניכם ובין עצמכם – חשוב לדעת לעשות זאת 
גם עם הילדים שלכם  הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הדברים הטובים שהילדים 
שלנו עושים כמובנים מאליהם  כ"ככה צריך להיות " בעיניי זו המחלה האמתית של 
המאה ה-21  מחלת המובן מאליו  חוסר המודעות לטוב שיש בעולם  לא תמיד 
אנחנו מבינים כמה זה נפלא שהילדים שלנו בריאים, יפים, קשובים, אחראים, 
משתפים פעולה, וכשאנחנו עצמנו לא מבינים – אנחנו גם לא משקפים את זה 
להם  מישהו מהילדים עשה משהו טוב? גדול, קטן – לא משנה, אמרו לו! "תודה 
רבה שהחלפת לאחותך התינוקת חיתול, זה מאוד עזר לי " "כל הכבוד שהורדת 
את הצלחת מהשולחן " "היה לי נעים להיכנס לבית מסודר ונקי אחרי העבודה  

נקודה לתרגול
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כל הכבוד ששמרתם על הסדר " "אני כל כך מעריכה את הרגישות שלך לחברים " 
"תודה ששיתפת פעולה " "כל הכבוד שאתה כל כך אחראי " "כל הכבוד שהגשת 

לאחיך בקבוק בדיוק כשהוא בכה באוטו "

שימו לב, גם כשהילד עשה חצי עבודה – זכרו להתמקד בטוב  ביקשתם שיוריד 
כלים מהשולחן, הוא הוריד את הסכו"ם אבל השאיר את הצלחת – שבחו אותו על 

כך שהוריד את הסכו"ם 

התמקדו בטוב – והוא ילך ויתעצם.

כתבו כאן עשרה דברים טובים שהילדים עשו בשבוע החולף.  .1
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

האם התייחסתם לדברים?  .2
_________________________________________________

באיזה אופן התייחסתם? האם שיבחתם אותם?   .3
_________________________________________________

_________________________________________________

האם היה השבוע משהו רע שילדים עשו, שבתוכן היה גרעין של משהו טוב שהיה   .4
אפשר לשבח אותם עליו?

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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להיות כאן ועכשיו
הכרת הטוב עוזרת לנו להבחין ברגעים הטובים שיש לנו ולהעצים אותם  דרך נוספת 

לחוות רגעי שיא וחוויות שיא היא ממש להיות בהם, לחיות אותם, בזמן אמת 

עצמו עיניים, והשאירו אותן עצומות במשך דקה שלמה.

הרגישו את האוויר סביבכם, נשמו, הקשיבו לקולות סביבכם, הקשיבו לקולות שבתוככם. 
אל תספרו שניות!

פתחו את העיניים כעבור מה שנראה לכם כדקה ובדקו כמה זמן עבר.

רוב האנשים משאירים את העיניים עצומות למשך שלושים שניות, או ארבעים 
שניות  הרוב לא מגיעים לדקה  הסיבה לכך היא שאנחנו לא יודעים להית בכאן 
ובעכשיו  אנחנו תזזיתיים מאוד  זה כך מפני שאנחנו חיים בעידן תזזיתי  בעידן 
שבו אנשים אינם מעריכים את הכאן והעכשיו  אבל כדי שנוכל להתחבר ל"בא לי", 
ל"חשק", לאושר – אנחנו חייבים לאפשר לעצמנו להיות נוכחים  להיות כאן ועכשיו 

אחת הדרכים הטובות ביותר להתחבר לרגעי שיא כאלה, היא אחר צהריים עם 
הילדים בבית  רק אתם והם  בלי טלפון, בלי מייל, בלי וואטסאפ  שבו על הרצפה, 
שחקו עם הילדים, שימו מוזיקה ורקדו יחד  השתטו  מצאו הזדמנויות לצחוק  מצאו 

הזדמנויות להתגלגל מצחוק 

הרגעים האלה יבנו את הילדים שלכם, יבנו אתכם, ויבנו את הקשר בינם וביניכם 

קבעו עתים לכאן ועכשיו  סגרו לפחות שני מועדים בשבוע לבילוי עם הילדים  גם 
בלי לצאת מהבית  רק אתם והם ואושר 

את התרגיל חוויתי לראשונה בקורס פסיכולוגיה חיובית של טל בן שחר 

. ה ב ו ח א  ו ה ר  ש ו א ה  . ה י ג ל י ב י ר פ א  ל א  ו ה ר  ש ו א ה

נקודה לתרגול
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שיתוף פעולה
שיתוף פעולה הוא כלי המרכזי שהורים יכולים להשתמש בו  הכלי הזה יסייע לכולנו 
להגביר את תחושת השייכות של הילד שלנו, ותחושת השייכות, במעין מעגל 
קסמים, תחזק את שיתוף הפעולה של הילד  תחושת השייכות של הילד נבנית 
בעיקר על סמך היכולת של ההורים לגרום לילד להרגיש משמעותי, לגרום לילד 
להרגיש שהוא בעל ערך, לגרום לו להרגיש שיש לו מקום, שהוא חשוב  תחושת 
משמעות וערך מבוססת על פעולות קטנות שאנחנו עושים או לא עושים ביום-יום  

איך נוצרת תחושת שייכות?

תחושת שייכות לא נוצרת מעצם העובדה שאני הבת של הוריי וגרה בביתם  הנתונים 
האלה לא בהכרח יגרמו לי להרגיש שאני חלק מהמשפחה  מה כן? תרומה קושרת 
את הילד למשפחה  התרומה הזו לא תמיד מתאימה לנו או נוחה לנו  לכן חשוב 

כל כך להבין את המהות שלה 

לדוגמה, נניח שעכשיו סיימתם לנקות את הבית  הכול נקי ומצוחצח והילד שלכם 
מגיע מהגן או מבית הספר ודווקא עכשיו הוא רוצה לנקות  בדיוק עכשיו  מה הוא 
מבקש בעצם? הוא מבקש להרגיש שייך, הוא מבקש לתרום ולתת בחזרה, הוא 
מבקש לפתח את התחושה שגם לו יש מקום וגם הוא מביא תועלת בבית  אם 
תגידו לו: "תודה רבה חמודי, לא צריך," – פספסתם הזדמנות אדירה לחבר את הילד 
למשפחה ולהעניק לו את השייכות שהוא כל כך זקוק לה  במקרה כזה הדבר שנכון 
לעשות הוא למצוא לו בכל זאת משימה אמתית – לבקש ממנו לעשות משהו שלא 
הספקתם לעשות – לנקות אבק למשל, או להשקות עציצים, או לנקות פינה בבית 

שעדיין לא הגעתם אליה 

כשהילד שלכם מבקש לעזור הוא בעצם אומר "גם אני רוצה לתרום"  תחושת 
השייכות של הילד שלכם מושתתת על ההרגשה שהוא תורם, שהוא יעיל, שהוא 
משמעותי, שהוא בעל ערך  כשהילד שלכם ירגיש את התחושות האלו יהיה לכם 

הרבה יותר קל לגרום לו לשתף פעולה אתכם 
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עידוד

הדרך שלנו בעולם, של כל אחד מאתנו, רצופה מהמורות ומכשולים, ניסיונות 
ותסכולים  כשאנחנו מאפשרים לילדים שלנו לשתף פעולה, ללמוד, להתנסות, 
לעזור, לפעול וללמוד – הם ייכשלו  רוב האנשים ייכשלו יותר מפעם אחת  נסו 
להיזכר בתינוק שלומד ללכת – כמה פעמים הוא נופל עד שהוא מצליח להתייצב? 
שלב הנפילות הוא שלב קריטי בלמידה  בשלב הנפילות אנחנו לומדים להכיר את 
עצמנו  אנחנו מגלים איפה נמצא מרכז הכובד שלנו, ומתי אנחנו יוצאים מאיזון  מה 
טווח התנועה שלנו  בתהליך הזה אנחנו לומדים לבטוח בגוף שלנו, להכיר ביכולותיו 

ובמגבלותיו, ולראות את ההתפתחות שעשינו  בלי כישלונות – אין הצלחה 

הדרך הזו, הרצופה כישלונות עד להצלחה – היא טבעית וברורה  כולנו צועדים בה  
ילד שנכשל ינסה שוב  בעיקר אם יש לו ביטחון בתהליך, והביטחון בתהליך נטוע 
בו מלידתו  הגוף שלו זוכר איך למד ללכת, איך למד לשלוט בצרכים שלו, איך למד 
לאכול לבד  בתוך-תוכו הוא יודע שהוא מסוגל  הוא מסוגל להתמודד עם כל אתגר 

שייקרה בדרכו 

ועם זאת – יש לנו תפקיד  התפקיד שלנו הוא מצד אחד לא לעזור, לא להגיד: "לא 
נורא, מתוק שלי, בוא אני אעשה את זה בשבילך", "אימא תתקשר למורה ותסדר 
את הכול", מחר נלך לחנות ונקנה כדור חדש"; ומצד שני – לא לקלקל  לעולם לא 
להגיד משפטים מחלישים כמו: "ברור שלא הצלחת", "למה אתה תמיד מפשל?", 

"כמה פעמים אמרתי לך ש   ", "אוף, אני כבר אעשה את זה לבד" וכן הלאה 

שתי דרכי הפעולה האלה מחלישות את הילדים שלנו ופוגעות בביטחון שלהם 
שהם מסוגלים להתקדם הלאה ולהשיג את המטרות שהציבו לעצמם  שתיהן 

מחלישות אותם 

התפקיד שלנו כשהילד שלנו נכשל הוא לעודד אותו  להביע ביטחון, להבטיח לו 
שראינו את המאמץ שהוא עשה, שכולם נכשלים בדרך להצלחה, ולהבטיח לו שבסוף 
זה יהיה בסדר  לחבר אותו להצלחות קודמות ולניסיון העבר  לפעמים שבהן עבד 
קשה עד שהצליח  יכול להיות שהוא עוד ייכשל במהלך הדרך, ככה זה, אבל מפעם 

לפעם הוא הולך ומתחזק, ואם הוא ימשיך בדרך הזו – הוא יצליח 

. ת י ב ב ה  ל ו ע פ ף  ו ת י ש ל  ש ה  ר י ו ו א ל ך  ר ד ב ס  י ס ב ן  ו ר ק ע  - ד  ו ד י ע
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עידוד הוא כל אמירה שמעלה את הערך של האדם בעיני עצמו  עידוד הוא אחד 
הדברים שעוזרים לנו ובעיקר לילדים שלנו לפתח את האמונה שלנו בעצמנו, לפתח 
גישה חיובית  עידוד עוזר לילדים להבין שאנחנו מקבלים אותם, כמו שהם, עוזר 
להם לבנות בתוך עצמם הערכה פנימית וביטחון עצמי  את העידוד חשוב לחבר 
לתכונה חיובית, לערך או למיומנות שיש לילד  זה עוזר לו להכיר ביכולות ובעוצמות 

שבו, שאתן הוא יוצא לחיים 

י  מ צ ע ן  ו ח ט י ב י  ל ע ב ם  י ד ל י ם  ה ת  ד ד ו ע מ ה  ב י ב ס ב ם  י ל ד ג ש ם  י ד ל י
  . ם מ צ ע ל  ע י  ב ו י ח י  מ צ ע י  ו מ י ד ו ה  ו ב ג

מימין כתבו את משפטי העידוד שאמרתם לילד שלכם בשבוע האחרון.

ברשימה השמאלית כתבו את משפטי הכעס והביקורת בשבוע האחרון.

משפטי כעס וביקורתמשפטי עידוד

איזו רשימה ארוכה יותר?

_________________________________________________

נקודה לתרגול
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מניסיוני עם מאות הורים שכבר פגשתי באופן אישי אחד על אחד, אם במסגרת 

סדנאות שהעברתי ואם בתהליכי ליווי אישים, אני יודעת שהרבה פעמים אנחנו 

שוכחים לעודד את הילדים שלנו  הרבה יותר קל לנו לשלוף מהמותן איזו ביקורת או 

כעס כזה או אחר, הרבה יותר קשה לנו לעודד אותם  וזו בעיקר שאלה של מודעות 

לדוגמה נניח שהילד שלנו למד לבחינה וקיבל ציון 70. אני מכירה לא מעט אימהות 
ואבות שיגידו "מה 'הבאת לי' רק ציון 70?" אז חשוב להבין שהוא לא הביא לכם 
את הציון אלא הוא קיבל אותו עבור עצמו. במקום להגיד לו משפט כזה, במיוחד 
אם הילד למד והתאמץ וניסה, אפשר להגיד לו "יופי, איתמר, ציון 70 זה טוב, ראיתי 
שהתאמצת, ראיתי שניסית, ראיתי שלמדת, אני בטוחה שבפעם הבאה תקבל ציון 
יותר טוב" - זה עידוד. ניתן לתת עידוד גם למי שהגיע לתוצאה שהיא פחות טובה 

עבורו. אנחנו יכולים לעודד על הדרך, על הניסיון, על הרצון. 

חשבו על שלושה דברים שהילדים שלכם עושים היום, משהו שהם עושים טוב, משהו 
שהם עושים מצוין ומשהו שהם לא עושים מספיק טוב, ותחשבו איך אתם יכולים 

לעודד אותם על כל אחד משלושת הדברים.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה לתרגול

נקודה למחשבה
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אושר אינו פריבילגיה. אושר הוא תנאי להצלחה והוא מטרה ראויה בפני עצמה.  

כל החוויות שאנחנו חווים לאורך היום משאירות חותם בנפשנו. השאלה היא אילו   
חוויות אנחנו בוחרים לחוות. 

אפשר לסגל לילדים גישה של התמקדות בטוב.   

פעולות טובות מכוונות יעצימו את הטוב בחיינו.  

שיתוף פעולה מצד הילדים יעלה את תחושת הערך העצמי שלהם.  

הדרך להצלחה רצופה כשלונות ועידוד.  

נקודה לציון

נקודה למחשבה

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



163 

ן ן למצפ ד: ממצפו י פרק 

   פרק יד: 

  ממצפון למצפן

נקיפות מצפון הן נחלת כלל ההורים. 
רובנו חשים בנקיפות מצפון לפחות פעם ביום אם לא יותר מכך. נקיפות מצפון, כמו 
כל רגש קשה אחר – הן לא נעימות, אבל לא צריך להסתכל עליהן באופן שלילי. 
אנחנו יכולים לראות את נקיפות המצפון ואת רגשות האשמה כסימנים, כרגשות 
שמגיעים כדי לחדד לנו משהו או להפנות את תשומת לבנו למשהו. נקיפות מצפון, 
ממש כמו פחד – נועדו ללמד אותנו משהו. כאשר אנחנו חשים נקיפות מצפון – אם 

הן משתקות אותנו – זה שלילי. אם הן מהוות תמרור אזהרה – זה חיובי. 

אם אני מטאטאה את נקיפות המצפון אל מתחת לשטיח, אם אני מתעלמת מהן – 
הפסדתי  לא למדתי דבר  כאשר נקיפות המצפון גורמות לי לשבת ולחשוב, לשאול 
את עצמי שאלות ולחשב מסלול מחדש – אני מצליחה להפוך את המצפון למצפן 

שלוש הפעולות שיש לבצע בזמן שאנחנו נתקפים נקיפות מצפון הן:

להקשיב  עד הסוף  לשמוע במלואן את הטענות שמופנות כלפיי, להקשיב    1
לכעס  לא לדחות את הדברים על הסף  להקשיב גם לקולות הפנימיים שעולים 
בי למשמע הדברים  האם הם שיפוטיים? האם אני מתרצת לעצמי תירוצים? 

אילו רגשות עולים בי? רצון לרצות? דחף לתקוף בחזרה? התכווצות?

להשהות את התגובה  שימו לב, זה קריטי  לא לענות מיד! לא להתפרץ  לא    2
לעבוד על אוטומט  זה חשוב לנו, וזה חשוב שהילדים שלנו יראו שלא חייבים 

להשיב מיד  לעצור לרגע ולחשוב  לא להתגונן ולא לתקוף 

לשאול את עצמי מה יכולתי לעשות אחרת  איך אוכל לפעול בפעם הבאה כדי    3
שהטעות שקרתה לא תחזור על עצמה 
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נקיפות מצפון תוקפות אותנו פעמים רבות במהלך חיינו  ההתמודדות היא לא 
פשוטה, אך אם נתייחס אליה נכון – היא תציל אותנו  נקיפות המצפון עוזרות לנו 

להשתפר "על הדרך"  לאסוף לעצמנו מצפנים שמורים לנו את הדרך 

בפעם הבאה שאתם נתקפים נקיפות מצפון – היעזרו במודל שתיארתי כאן, או 
במפה שבעמוד הבא, והפכו את המצפון למצפן 

ממשיכים בכוחות מחודשים
הורות היא מסע  המסע הזה מתחיל ברגע שאנחנו מחליטים להביא ילד לעולם, והוא 
ממשיך עד יומנו האחרון  ולאורך הדרך הזו אנחנו לומדים, מתאמנים ומשתפרים, 
וחוזר חלילה  הלמידה לא מסתיימת לעולם  אנחנו לומדים כל הזמן את ילדינו 

ואת עצמנו  

ההורות שלנו מתעצבת מתוך החוויות ההוריות שלנו, חוויות הילדות שלנו, והמציאות 
שפגשנו לאורך חיינו  כל מה שקרה לנו, כל התגובות שלנו, כל התגובות שקיבלנו, 
כל התובנות שלנו – כל אלה משפיעים על מי שאנחנו, ובכלל זה – גם על ההורות 
שלנו  זה קורה באופן מודע ובאופן בלתי מודע  לא תמיד אנחנו יודעים למה אנחנו 
עושים את מה שאנחנו עושים  לכן חשוב כל כך שנגבש לנו חזון ברור ונדע מה 
הערכים שחשובים לנו, ונבסס את חיי היום-יום שלנו על החזון הערכים הללו  

התהליך הזה הוא נכון יותר, והוא גם קל יותר 

החזון הוא הצעד הראשון  לא בכדי התייחסתי אליו כבר בתחילת הספר  החשיבות 
שלו היא עצומה  ברגע שיש לנו חזון וערכים – קל לנו יותר להתמודד עם מה 
שהחיים והילדים מזמנים לנו  יש לנו נקודת מוצא  אנחנו לא תלושים לחלוטין  
ועם זאת – זה רק השלב הראשון, והשינוי קורה לכל אחד בקצב שלו  חשוב לזכור 
שהלמידה לא נגמרת אף פעם  הדיוק העצמי לא נגמר אף פעם  וגם האחריות 
לא נגמרת אף פעם  אנחנו אחראים לצייד את הילדים שלנו בכלים שיעזרו להם 
להגיע לחיים של הגשמה עצמית  אנחנו אחראים ללמד אותם להקשיב לעצמם, 
להיות מחוברים לעצמם  אנחנו אחראים לעזור להם ללמוד את היכולות שלהם 
ואת המגבלות שלהם  ואין מושלם  יש את מה שיש, ועם זה אנחנו צריכים לעבוד  

חשוב שנדע להקשיב לילדים שלנו ולהכיל אותם  חשוב שנלמד אותם גבולות, 
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ן ן למצפ ד: ממצפו י פרק 

ונשמור על הגבולות האלה  חשוב לפתח בהם נחישות והתמדה, ללמד אותם 
לדרוש מעצמם כפי שאנחנו דורשים מהם, ולא לוותר על עצמם, כפי שאנחנו לא 
מוותרים עליהם  חשוב שנכבד אותם, ושנלמד אותם לכבד אותנו, את עצמם, ואת 
סביבתם  חשוב שנעזור להם לבנות את עמוד השדרה שלהם, ושלא נתפתה להיות 
עמוד השדרה שלהם  חשוב שנלמד אותם להתמודד  בעצמם  עם האחים שלהם, 

עם החברים שלהם, עם המורים שלהם 

חשוב שנכין אותם לחיים במאה ה-21, לעידן של קדמה, טכנולוגיה והתפתחות 
מואצת 

חשוב שנלמד אותם להיות מי שהם  ולהיות מאושרים  
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ן למצפן  ד: ממצפו י פרק 

כאן המקום לכתוב תובנות העולות תוך כדי קריאה

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

נקודה למחשבה
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ן ן למצפ ד: ממצפו י פרק 

שרת ת מאו רו ל להו י ל שב ו ל ס ך ל אי
איזו אמונה וערך 
גרמו לי לעשות 

צעד אחרון?

נקודה 6 נקודה 4
איזו התנהגות שיניתי 

ביום יום שלי, 
שאפשרה לי להתקדם?

נקודה 2
איפה ארצה להיות בעוד חצי 

שנה ביחס לנושא זה?

איזה מחשבות ארצה שיהיו לי?

איזו הרגשה תהיה לי?

איזו תחושה תהיה לי בגוף?

נקודה 7
מי אני כשאני 

מגשים/ה את זה?

מי הפכתי להיות?

נקודה 5
איזו יכולת 

פנימית שיניתי 
בתוכי?

נקודה 3
מחר בבוקר, 

איזו פעולה קטנה אני 
יכול/ה לעשות כדי 
להגיע לרגע הנכסף?

נקודה 1
לחשוב על 

בעיה בנושא 
שמטריד

אותי.

135

246

7
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איך עוד אפשר להיחשף לשיטת "בשביל ההורות" כהורים? 

נקודה להעשרה

קורס וידאו מתוקשב – אפשר לצפות בקורס או להאזין לו בכל מקום; בדרך   
לעבודה, ברכבת, בריצה או מול המחשב. כקוראים של הספר תקבלו הנחה 

מיוחדת בסריקת הברקוד והזנה של: 

קורס מתוקשב -  
איך לממש פוטנציאל אצל ילדים  

 .1:1 לפגישת  השיטה  של  הבוגרות  אחת  עם  או  אתי  להיפגש  אפשר   
www.2-parents.co.il לפרטים פנו אלינו לאתר בשביל ההורות

הצטרפו לקבוצות "תכלס מתאמנים על הורות מאושרת" במקומות שונים בארץ  

הורידו מהאתר שלנו את המדריך לגידול ילדים מאושרים.   

הזמינו אותי להרצות עם הספר בארץ ובחו"ל  

הפיצו את הבשורה במקום העבודה, בקבוצות השונות, ובכל מרחב שיש בו הורים,   
וכך נגדל את ילדינו במרחב שיש בו שפה של מודעות ונשנה את הסביבה שאנחנו 

חיים בה.

ניתן לפנות אלינו בכל ענין שאלה או תגובה על הספר בטלפון 050-5228111

www.2-parents.co.il או באתר שלנו

http://www.2-parents.co.il
http://www.2-parents.co.il
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איך עוד אפשר להיחשף לשיטת "בשביל ההורות" לאנשי מקצוע?  

השתלמות מקצועית בתחום מיומנות עובדה עם הורים, התמחות בקשב וריכוז,   
יעוץ שינה בשיטת בשביל ההורות ועוד..  

השתלמות מקצועית  

        

קורס הכשרת מדריכות הורים "מנט)ה(ורים"  

 

                              

נקודה להעשרה
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תודות
את התודות לספר הזה דמיינתי מאות פעמים, וחזרתי עליהן שוב ושוב כדי שלא 

אשכח אף אחד ולא אתבלבל. חלפו שנים, והנה הגיע הרגע והספר יוצא לאור.

התודה הראשונה היא לך שכעת הספר נמצא בידיך  בלעדיך הבשורה לא הייתה 
מופצת לעולם 

תודה להורים המופלאים שלי שבזכותכם אני מי שאני  תודה על כל מה שנתתם 
לי גם כשלא הבנתם בדיוק מה אני צריכה, וגם על מה שלא נתתם לי וזה עזר לי 

לדייק ולכוון את המיתרים שבתוכי כדי לכתוב את המנגינה הזו  
אימא אהובה שלי, תודה על היחסים המיוחדים כל כך שיש בינינו  

אבא, עוגן שלי, תודה! אני אוהבת אותך בכל לבי  למדתי ממך המון   
לאחים שלי, עמוס וגליה, זכיתי בכם מכל הבחינות  יחסי אחים וערך האחאות 
ראשון במעלה בחיי הרבה בזכות מי שאתם ומה שאתם בשבילי  הילדים שלי זכו 

לדודים מופלאים ולחוויית משפחה מדהימה בזכותכם – תודה!
לחוויות ילדותי שעזרו לי להתעצב כפי שאני 

למשפחה המורחבת שלי, על היותכם עוגן משמעותי בחיי, על אלפי חוויות ילדות  
לדוד שלי ולדודות שלי ובמיוחד לדודה יולנדה שנפטרה כבר בהיותי בת 18 אבל 
העניקה לי חוויית ילדות מאושרת במחיצתה ובמחיצת בת דודתי שרית יאיר עמרם  

למורת חיי, ציפי אפלשטיין, נטעת הרבה מעבר למה שאת יודעת 
לדוד חרותי, מנהל התיכון שלי, על האמונה והקבלה 

לחנה בק, מורתי בתיכון בכיתות יא-יב, על האמונה ועל היותך מורה לחיים 
לשרי אריסון, שלימדת אותי שהחומר והרוח אחד הם, על הזכות לעבוד בארגון 

שכולו נתינה ומודעות, לגדול ולצמוח בו  
לפרופסור מרדכי דוליצקי, שבזמן לידת בני הבכור יונתן, כשכל העולם מסביבי רעש 
וגעש, לימדת אותי אחריות מהי כשאמרת לי "זה קרה במשמרת שלי ואני לוקח 

אחריות " רופא ואיש בחסד עליון 
לאנשים גדולים שאני מעריכה ועושים עבודה מקצועית ומעוררת השראה, עדי 
מאור סיסו, יעל דורון יבין, יניב זייד, גיל פרץ, ערן שטרן, ד"ר איל דורון, טל בן שחר 
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לפריידי מרגלית האהובה – תודה על התמיכה לאורך ימי הקמפיין 
לאיתמר גבע על מוזיקה מופלאה במסיבת ההשקה 
לאולמי סינקופה שאירחתם אותנו באירוע ההשקה 

לקונדיטוריית עוגיה על הכיבוד בארוע ההשקה 
לחברות נפשי היקרות שחף עייני, ענת גזית, נטע סתר, איילת הריס ואסנת גבעתי, 

על היותכן במרחק שיחה טלפון אחת 
לרחלי לביא, על עריכה מופלאה  על היכולת לקחת את המילים שלי ולכתוב אותן 

בדרך הכי מדויקת שיש 
לענבל גיבור על עיצוב הכריכה ומיתוג שם הספר באמנות רבה 

לקרן סולנצ'יק, מעצבת הבית של בשביל ההורות, על התרגום הויז'ואלי של המילים 
שלי, תודה על היותך חלק בלתי נפרד מכל היופי הזה 

לכל אותן נשים מופלאות, שלמדתן הדרכת הורים בקורס מנט)ה(ורים של "בשביל 
ההורות" ובחרתן בי להיות המנט)ה(ורית שלכן  תודה על הזכות להיות חלק בדרך 

המופלאה שלכן  
למנט)ה(וריות המובילות שלוחה לכן אהבה והערכה רבה 

לכל אותן נשים מדהימות שעבדו לצידי לאורך השנים, קרן מירב, מדי רפאלוב, 
שגית טל, נואית מאירי 

להורים שפגשתי בדרך ואפשרו לי הצצה לתוך חיי המשפחה שלהם, ובחרו ליישם, 
לשנות להטמיע, ובמטה, קסם של התמדה ועבודה ממוקדת עשיתם שינוי – תודה 

אחרונים וחביבים במיוחד: שלומי שלי, שאלוהים שלח אותך אליי, מלאך בדמות 
אדם, ללמד אותי לקבל את עצמי ולחיות את חיי בהגשמה בזכות האהבה שלך 
אליי, אני אוהבת אותך, תודה שיחד הבאנו לעולם שלושה ילדים מופלאים, מרגשים, 

סקרנים, ומוכשרים לאין קץ  
ליונתני שלי, שהולדת את האימא שבי  

לאריאלי שלי, שהולדת את "בשביל ההורות" שלי 
לעומר שלי, שהולדת את האומץ שלי ללכת עם החלומות שלי עד הסוף 

תודה שבחרתם בי להיות אימא שלכם ולצעוד אתכם את מסע החיים שלכם  אני 
אוהבת אתכם כפי שאתם אהבת אין-קץ 
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הספר יצא לראשונה בקמפיין מימון המונים שהפגיש אותי עם אתגרים ופחדים  
לא קטנים, והסתיים בהצלחה בזכותכם!   

דורית בכר – מנט)ה(ורית יקרה והתומכת הראשונה   

שלי סימן טוב – מנט)ה(ורית יקרה ומובילה והתומכת השנייה  

ליאת אברמוביץ – התומכת האחרונה בקמפיין מימון ההמונים – חברה וקולגה  
מוערכת   

  איילת גולדינג וגאיה רז שבחרו ללמוד את הקורס ותמכו בפרויקט במחיר 
גבוה – תודה שהקפצתן אותי למעלה    

נקודה לציון

אושרת ניר

אוסנת הורנשטיין

ויקי חביב

ענבל אשוול

שרה ברק

רעות ברנהיים

שני טוויזר

גינת מזר

עדי רז כהן

אלון נהיר

עדית נסימיאן

שלומית פינגולד

לימור וטילין

סופי כהן

רוני מודריק

יניב עובדיה

אמיר אביעד

אילת זהבי

לינה ששה

מרב כהן

ליה דיקמן

אור-לי כהן

נעמה גוטספורכט

קרן כהן

שושי שושי

זיוה ברלר

ארי בצלאל

עמית דורסמן

מתי דקמן

נטלי אורון ליכטנברג

תום גבע

אמיר יאבו

ענבר גול
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גבי פדלון 

סיגלית נחשון

אלי זוהר ניב

גלי גווירץ

קרן חיימוביץ'

שרון שטיין

ענבל רז

נעמי ירדן

שירלי דולינסקי

הילה גביש

מור הר זיו

ענת שמיר

דנה בן זכרי

לילך פדלון

גוטליב לוי דפנה

רחל משעל

מלי נמירובסקי

עפרה נחמיאס

שלומית לפיד

אורטל לביא

שירי לופוביץ

אייל גולדמן

עירית גומא

תמר דבורי

שחר רוקח

נירי שאול

מורן סקאל יניב

אורית בביאן

עדי שגיא

אוסי הורביץ

עופר מלמד

דגנית רותם וינוגרד

סמדר צורן ארד

מלי להב

עדיה כהן

ליאת קוזוקרו

טל פומרנץ-לביא

אורטל זהר קארפ

מיכל כפיר

עדה בני

אפרת פוזיילוב ליבוביץ

ליאת שרמן אנשל

טלי ברסקי לוי

אפרת לקט

רונית ביטון

סיוון בן נחום )צברה(

אביבית דדון

מרי קרסין

עדי דרור טמבור

טרי סשקיס

חגית מידני

מיה תנעמי כהן

סמדר גאון

רבקי גליס

פריידי מרגלית

מיטל קרי

עופרה מרון

עזרא בן ארי

ניר גולן

שירן שלום

שלום זמרוני

ג'ני ג'ני

יוליה דנחי

סרגיי זולוטרבסקי

אורנה ורולקר

שירן לגזיאל
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נואית מאירי

אילת שגיא

שגית ברוך

איריס בהאשר

כרמל כהן

עדי ליניאל

מיכל בלינדר

מור אברג'יל

רותי זיו

קרן פרידמן

קרן סולנציק

ענת מלינבוים

אידית אדן

גאיה רז

ליאת טל

רעות ענבר

ליאת כבודי

יעל יבין

תמר נשר

ליאת דראל צורף

אילנה בכר

דינה חדיד

קרן אור יעקבי

ריקי ברנדשטיין

חופית כהן

רינת א

שחף עיני

ניצה כהן

נעמה זהבי

נגה עמית

נטע צנציפר

חדווה הראל

שרית אסתר דניאל

ראדה שלביה

רימה ליולקין

יניב זייד

ציפי אפלשטיין

אסתי לוי מיכאלי

רחלי זוסימן

דנה אוחיון

רחל גלעד

אסנת גבעתי

אורנית קיצוני

מרינה פולייס

חיים נייהוז

ניב גבאי

רבקה אקוניס

אלזבט שם-טוב

ורד יפה חאיק

נטע סתר

פנינה ישראלי

אודליה עפר

מירה אקרמן

אושרת הרשקוביץ

זוהר יעקב

שמרית דוד

ג׳וליה דנגור

דולי אורן

אסתי כהן

שלי סימן טוב

דורית בכר
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ולך שקראת עד כאן, 

מאחלת הנאה מהספר, הנאה בחייך והתמקדות בדברים הטובים שיש סביבך 

אני רוצה להזכיר לך שהדברים יכולים להסתדר ולהיפתר מהר מכפי שנדמה, 
ושהכוח לשנות נמצא לא פעם בידיים שלנו  

ולסיום: 

ה  מ ת  א ם  כ ד ל י ל ו  נ ת ו  , ת ו י ה ל ם  ת מ ל ח ש ם  י ר ו ה ה ו  י ה
. ם כ ל ה  י ה י ש ם  י צ ו ר ם  ת י י ה ש

באהבה ובהתרגשות גדולה, 
ליאת
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כשאתם מדברים 
"מעל הראש" של 
הילדים שלכם, 

שימו לב "לשתול" שם 
נטי,  ו ו תוכן רל
מקדם ומעצים.



מקצוע  נשות  ומנחה  להורים  מנט(ה)ורית  בנים,   3 ל-  ואמא  נשואה 
שיטה  ההורות"  "בשביל  של  בעלים  והמשפחה,  ההורות  בתחום 

שפיתחה המבוססת על הפסיכולוגיה החיובית. 
(מדריכות  מנט(ה)וריות  גננות,  חינוך,  צוותי  הכשירה  האחרון  בעשור 
הורים בשיטת בשביל ההורות) ואלפי הורים בקליניקה פרטית, סדנאות 

הרצאות וקורסי און לין.
בשביל ההורות מוכר כמוסד לימוד לעובדי הוראה במשרד החינוך.

המרכז להדרכת הורים
והכשרת אנשי מקצוע בתחום המשפחה

כל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה צריך להיות מסוגל להכין את הילדים שלו לחיים, 
למימוש עצמי ולהגשמה.

מה שיש לילדים זה את היכולות והכישורים והאיכויות שלהם ואנחנו אחראים לעזור להם 
להכיר בכך, ולחבר אותם לכל המשאבים החיוביים שיש בהם! 

החדש.  העידן  של  בקצב  לעמוד  כדי  להצליח,  כדי  מהם  ידרשו  שהחיים  מה  זה  כי  למה? 

מברר,  הורה  עבורם  להיות  שלנו  היכולת  מתוך  ילדינו?  של  ההורות  אומני  נהיה  איך 
המתמקד בחוזקות שלהם, מקשיב, מכבד ומכיל אותם באשר הם! 

שבהם!  ולחוזקות  לעוצמות  ילדים  לחבר  איך  מפורטת  הדרכה  תמצאו  בספר 

דוגמאות, טכניקות  ומאיפה מתחילים בעזרת עשרות  תגלו מה לעשות כבר מחר בבוקר 
ורעיונות שיעזרו לכם לגדל ילדים בטוחים בעצמם, ילדים שמחוברים לרגשות חיובים כלפי 
עצמם. תכירו טכניקות להצבת גבולות מתוך מודעות, ליצירת הקשבה ושיתוף פעולה מצד 
להתנהגות  לחיבור  ובעיקר  הילדים,  של  "שליליות"  התנהגויות  עם  להתמודדות  הילדים, 

"חיובית".

הספר אינטראקטיבי ומפנה לסרטוני השראה ותרגול, ומכיל דפים לתרגול ולכתיבה.

זהו ספר חובה לכל הורה, המתווה תהליך שיעזור לך להיות אמן בהורות של עצמך.

מחיר לצרכן: 109 ש״ח
סרקו את הקוד

ובקרו באתר הספר http://www.2-parents.co.il
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