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 חברים יקרים,

 ? בכלל להתעסק כל כך הרבה בשיפור הקשר בינינו לבין הילדים שלנו למה

חוץ מזה שקשר טוב עם הילדים שלי  –)אתם מתכוונים  ?זה כל כך חשוב למה

זה הדבר הכי כייפי בעולם, וחוץ מזה שקשר טוב עם הילדים שלי הוא המרכיב 

 הכי בסיסי באיכות החיים שלי, שלהם, ושל המשפחה שלי?(

העיסוק בכינון קשר חם, זורם ונעים עם הילדים שלי הוא כדאי כי זו ההשקעה 

להשקיע. זו השקעת הזמן הכי כדאית מבחינת היחס  הכי משתלמת שאני יכול

בין השקעה ותוצאה. זו השקעה שמניבה אחר כך כל החיים שלי וכל החיים 

שלהם. שחוסכת כסף )המון(, שמניבה בבריאות, בביטחון עצמי, וודאי בהצלחה 

 בחיים של הילדים שלי. 

 ע.בואו נראה שני תסריטים שונים, את התסריט הטוב ואת התסריט הר

בתסריט הטוב הדברים זורמים כמו שהם צריכים להיות, אפילו מבחינה ביולוגית. 

הגורים שלנו ואנחנו בנויים לקשר מסוים. אתם מכירים את זה, זו תמונה מאד 

מהות שלהם )ולפעמים גם האבות, תלוי באיזה יפשוטה: גורים של יונקים והא

חיבה ודאגה. אנחנו  מין( מפעילים זה אצל זו איזורים במוח שאחראים על

מתנהגים לפיהם. יש  –מרגישים את הרגשות האלה בגוף שלנו, ואם הכל טבעי 

 שלווה, יש רוגע, יש ביטחון, יש מצב רוח טוב.

בתסריט הרע אנחנו מתנתקים מהתחושות האלה, ולכן אנחנו לא יודעים איך 

שהם להתנהג. בתסריט הזה כולם מבוהלים: ההורים )שמנסים נואשות להסתיר 

מבוהלים( והילדים )שמחפשים נואשות דרכים להתמודד עם הפחד. קוראים לזה 

ון שאנחנו עדיין תלויים אלה באלה אנחנו ממלאים את ו"בעיות התנהגות"(. מכי

החסר בויכוחים, התנצחויות ונסיונות נואשים לגרום לצד השני למלא את 

 הצרכים שלנו.

לעבוד בשני מצבים. השאלה "איזה מצב המוח שלנו, כמו של שאר היונקים, יכול 

מופעל עכשיו" תשפיע על כל אספקט בחיים שלי, בגוף שלי ובהתנהגות שלי 

באותו רגע. יש מצב הגנה, שבו כל הגוף וכל הנפש מגוייסים לזהות סכנה, לאתר 

אותה ולהגיב אליה. המצב השני הוא מצב רגיעה, שבו הקול שלי נעים, הפנים 

 והמוח נפתח לצדדים. ,גוע ועובד בשקטשלי נעימים, הגוף ר



אפשר לתחזק אותו, אפשר אפילו למתוח אותו,  הקשר בינינו הוא כמו חוט.

 אנחנו בבעיה לכל הכיוונים. –אבל אם הוא ניתק 

ים. המצב הזה שותפבתסריט הטוב החוט במצב טוב, מחובר היטב לשני ה

הפעולה, על מאפשר למוח להכניס לפעולה את החלקים שאחראיים על שיתוף 

חיבור והתקדמות קדימה. במצב כזה אני יכול להאזין באמת למה שאומרים לי, 

כי אני לא בסכנה. אני יכול לדבר בכנות על מה שמציק לי, כי אני לא בסכנה 

שיבקרו אותי. אני יכול לשקול מחדש את עמדותי, כי אני לא בסכנה של אבדן 

 המעמד שלי. אני בטוח.

ניתק או נקרע, ההבנה ניתקת מייד. הגור בחרדה, בתסריט הרע, כשהחוט 

ההורה בתסכול, וכל אחד עסוק מיידית בהגנה על עמדותיו, כי הוא חייב: אם 

נזק לדימוי העצמי, למעמד, וגם ! הנזק יהיה איום ונורא - לא יגן על עמדותיו

 לדברים שחשובים לו באמת.

 מי צריך את הקשר?

צריכים את הקשר הזה לצורך בריאותם הנפשית. באופן ביולוגי שני הצדדים 

ית והנפשית. זהגור, מצידו, צריך את הקשר באופן נואש לצורך הישרדותו הפי

ית עולמו, לצורך בריאותו הנפשית, יהוא צריך את הקשר החם והרגוע לצורך בנ

ליון דברים אחרים(. האמא יהעוצמה הפנימית שלו והאמונה שלו בעצמו )ולעוד מ

וגם אבא( צריכה את הקשר בצורה אחרת מהילד, אבל גם היא מקבלת )בעיקר, 

ית ונפשית מקשר תקין, חם ואוהב. הוא הכרחי לבריאות זהמון בריאות פי

 ההורמונאלית שלה, לשקט הנפשי שלה, לזהותה ולתפיסה העצמית שלה.

כי בכל  –הדבר הכי חשוב במשפחה הוא הקשר הזה. אני יודע  –בגלל כל אלה 

"קשר תחילה" הצלחתי לעזור לה לעשות שינוי ולהעביר את הדגש למשפחה ש

ראות אחרת, והמשפחה התחילה "להריח אחרת", ונהיה יהחיים התחילו לה –

 ריח טוב של ביחד וכיף.

 איך עושים את זה?

פשוט: מעלים את המרכיבים שמחברים בינינו, ומורידים את ההתנהגויות 

ספתי לאורך השנים מהווים את הספרון שמפרידות בינינו. חלק מהפטנטים שא

החלק הראשון של הספרון בנוי מעקרונות של בניה, והחלק השני  שלפניכם.



עוסק בפתרון קשיים שהילדים נתקלים בהם, וכיצד אנחנו יכולים לעזור להם, 

 במקום להלחיץ אותם.

הספרון הזה נפתח אצלכם בסוף הקורס, ואהיה מאושר לקבל את תגובותיכם, 

תיכם ורעיונותיכם. רעיונות מתאימים ייכנסו, אם תרצו, לתוך הספרון או מחשבו

 בדרך אחרת לדרך של "הורה נבוכים". תהנו!

  



  חלק ראשון:

 פטנטים של שימון, מינון ותיווך

 

 .מד קשר: 1פטנט 

ברגע זה התקנו לכם בראש מד קשר. אני מזמין אתכם להציץ בו 

אתם אינכם בטוחים מה קורה בתכיפות גדולה. בכל רגע שבו 

תסתכלו בו, ומייד תדעו בוודאות את איכות הקשר שמתקיים ברגע 

(. הוא אינו 0-10זה ממש ביניכם לבין הילדים שלכם. המד נותן ציון )

טועה, ואני מהמר שמד הקשר שמותקן אצל הילדים שלכם ייתן 

 תוצאה דומה למדי שלכם. אתם מוזמנים לבדוק!

 

 הצטרפות והובלה : 2פטנט 

 בעיה: 

הרבה פעמים אנחנו והילדון שלנו נמצאים ביקומים אחרים: אנחנו בלחץ והוא 

בשאנטי, או שאנחנו עייפים והוא על ספידים; אנחנו רציניים והוא משחקי, או 

 שאנחנו שאננים והוא מבוהל, וכך עוד ועוד. 

ור שרשרת, או לצאת סלנסות לנגן ביחד בכינור ובמלמה זו בעיה? כי זה כמו 

לטיול ביחד עם חד אופן וסירת מנוע. קשה לדבר, עוד יותר קשה לשמוע, ואין 

ומייד יש  – או פגיע מישהו מאתנו קצת רגישמספיק שמה לדבר על תיאום. 

 קונפליקטים מכאן ועד ללכת לישון בוכים.

 תיאום תדרים.הפתרון: 

כשאתה  כלום עם ילד עד שאני לא קולט את הריתמוס שלו.אי אפשר לעשות 

רוצה לצרף ילד ממסלולו למסלול שלך, הדרך הנכונה לעשות את זה היא 

או  רוח שלוהבין אם זה הנושא שלו, מצב  –קודם כל להצטרף למה שהוא 

לוט באותו תדר, ורק לקלוט איפה הוא נמצא ולהתחיל לשדר ולק – הקצב שלו

 .משם לזוז הלאה



 דוגמאות:

ילד יושב ליד הקליניקה שלי, לא רוצה להכנס: "מה, אני משוגע? צריך  .1

לתקן אותי? ההורים משוגעים, שילכו לתקן את עצמם". הוא ואמא 

מצפים שאנזוף בו, אשדל אותו, אנהל מו"מ... אבל אני מתיישב על ידו, 

אחרי כי אין לי משהו יותר חכם לעשות. הוא לא רוצה, ואני מבין אותו. 

דקה אני מתחיל לשאול ולברר. כשהוא מביע את עמדתו אני לא 

מתווכח, אלא רק מתקף את מה שהוא אומר: "צודק, אני מבין...".   

אחרי חמש דקות הוא נכנס, ואנחנו ממשיכים את הדיון בחדר, שם 

 ממוזג יותר..

קודם הצטרפתי לקצב ולשפת הגוף שלו, ואח"כ  – 1} שימו לב 

 ולעמדה שלו{. הצטרפתי לתוכן

לא שיקרתי ולא תיחמנתי. אני באמת מאמין שהעמדה  – 2} שימו לב 

 שלו נכונה לאור הנתונים שעומדים בפניו{.

ילד שזז במהירות ממקום למקום כמו אלקטרון, כמו בסרטים מצוירים.  .2

אני מתעייף רק מלהסתכל עליו. זה יכול להיות מכל מיני סיבות שונות 

ורא שמח, או בגלל שהוא מאד לחוץ; בגלל והפוכות: בגלל שהוא נ

אקטיבי, או בגלל שהוא מאד עייף, וכבר איבד את -שהוא היפר

 הברקסים. יכול להיות שאני יודע למה הוא תזזיתי, ויכול להיות שלא.

והובלה נבהלתי נורא: -לראשונה את העיקרון של הצטרפות כשלמדתי

 "אז מה, אני צריך להפוך להיות בעצמי אלקטרון מתודלק בספידים?" 

לא, לא צריך, לא חייבים להתרוצץ יחד אתו. אבל חשוב, גם אם אני רק 

יושב ומסתכל עליו, לכבד את הקצב שלו. זה אומר ללוות אותו במבט, 

)ראו שתי פסקאות למעלה(, לנסות לקבל  לנסות להבין את הסיבה

מודיעין: מה המטרה? מה מעסיק אותו? מה רץ לו בראש? אפשר 

לתקשר מילולית, אפשר לזרוק לו כדור, אפשר להזמין למשחק או 

 פעילות )אחרי כמה דקות(.

תנו לו קצת זמן, צרו מגע עדין, ולאט לאט תוכלו להתחיל לקחת אותו 

 אליכם.

לא מרץ, היפר אקטיבי, רוצה להספיק ולעשות, המצב ההפוך: אני מ .3

ומולי ילד שלא זז. זה יכול להיות מכל מיני סיבות שונות והפוכות: אולי 



או אולי הוא באינטימיות עם עצמו,  –הוא תקוע במסך )קטסטרופה!( 

שקוע בהרהורים )נהדר!(.  אולי הוא נח, וכיף לו, ואולי הקצב הפנימי 

אגש אליו עם המרץ שלי, שאולי הוא נחמד שלו אטי, כי כזה הוא. אם 

סיכוי סביר שהחוויה שלו  –ועליז, ואולי הוא חסר סבלנות ולא נחמד 

תהיה שאני פולשני, דורסני ואולי אפילו תוקפני. זה יחייב אותו כמובן 

או שהוא יָמנע ממגע ויתחמק, או שיהיה "חוצפן",  -להגן על עצמו, ואז 

 וש נקמה. כי "הוא התחיל", כמובן...ואז כמובן שחוש הצדק שלי ידר

אותו דבר: לחפש את התדר שלו, למצוא קצת שקט פנימי  -הפיתרון 

לטפל! זו לא בעיה של הילד( ולגשת אליו רק כשאני  –בתוכי )אם אין לי 

מרגיש שאני קולט ומשדר באותו קצב, באותו צליל. תופתעו כמה חיבה 

 ואמון יכול התרגיל הזה לייצר. 

ולהקדיש תשומת לב למהלכי לשים לב למרווח שבינינו, הוא הטריק 

. זה כמו שסירה לא ניגשת לרציף סתם: היא מתכננת, והחיבור ההתקרבות

מכבה מנוע )לפעמים קילומטרים מהנמל!(, מתמרנת, בוחרת כיוון, לוקחת 

קמ"ש, כמו שלא עושים  80נווט מקומי. כמו שלא נכנסים לחניה במהירות של 

קניות בסופר, כמו שלא מבקשים העלאה בשכר בזמן שאשתו  אהבה באמצע

חשיבות מיוחדת לקלאץ' גם בתכנון של מכונית יש  של הבוס צועקת עליו.

צרחו השיניים יולמהלכים: בלעדיהם המנוע והגלגלים לא יתחברו, אלא גלגלי 

 וייגרסו.

 

 רגשי, מסר  יש -מאחורי כל מסר גלוי : 3פטנט 

 והוא המסר האמיתי!

 בעיה: 

הרבה פעמים אני מוצא את עצמי נכנס בהדרגה למערבולת שלא התכוונתי 

אין סופיים, כשאני מרגיש  בוויכוחיםכנס אליה. הרבה פעמים זה ייגמר ילה

מתוסכל יותר ויותר. ההרגשה היא של חוסר הבנה, בדרך כלל חוסר הבנה 

 הדדית. 



 הסיבה: 

כל מסר שמישהו משדר, כל מילה, משפט, ביטוי, עשייה או שתיקה מספרים לי 

 - משהו רגשי על הדובר. יש לזה משמעות עצומה כיוון שהאמת נמצאת שם 

אם נצליח לשמוע אותה ולהתייחס אליה, אם נדע מה הילד מרגיש  במסר הרגשי.

 הכל יהיה יותר טוב.  -ברגע נתון 

באפלה: אנחנו לא  מיםאנחנו סּו -כך, אם אנחנו לא יודעים מה הילד מרגיש 

 יודעים איך להתייחס, מַדּברים באקראי, לא רלוונטיים.

 :דוגמאות

תנסו רגע, רק בגלל שהטקסט הזה כתוב ולא מושמע, לנסות לומר את  .1

המלים "לא רוצה" בכמה אופנים. נסו לומר "לא רוצה" שאומר "אין לי 

כח". נסו לומר "לא רוצה" שמשמעותו "אני עצבני ואין לי סבלנות". תנסו 

בבקשה "לא רוצה" שנשמע כמו "אני מסכים, אבל אני צריך שתבוא 

 אתי". 

בור כזה מעביר לי מסר רגשי אחר לגמרי, שבא להגיד דבר אחר כל די

לגמרי, כך שאם אני מתייחס לכולם אותו הדבר, כלומר מתייחס רק 

אני מפספס את הכיוון ומאבד את הקשר. הילדון ירגיש שאני  –למילים 

ואנחנו בסרט  –לא קולט אותו, ירגיש לבד, אולי מותקף, ייכנס לחרדה 

 .שלא רצינו להיות בו

אגיב  –אבל אם אני מבין שכל דיבור כזה אומר משהו אחר לגמרי 

ואתייחס אחרת, בהתאם לצורך! ל"אין לי כח" אגיב בעידוד, ל"אני 

 עצבני" אגיב בהרגעה, ול"קשה לי לבד" אגיב בחיזוק ה"ביחד".

יש מצבים שבהם המסר הרגשי שעובר דרך הטון שונה לגמרי מהמסר  .2

קורא לילד שיבוא והוא אומר "בסדר" בטון אני  -)דוגמה … המילולי

שאומר שמשהו לא בסדר(. במקרים כאלה אני צריך להתעלם לגמרי 

מהמסר הגלוי, המוצהר, ולהתייחס רק למסר הרגשי: "מה לא בסדר?" 

ייתכן שהילד יופתע בהתחלה, וייתכן שלא מייד הוא יגיב כפי שציפינו, 

ש פחות בדידות, ויצטרף אבל הוא ירגיש שמתאמצים להבין אותו, ירגי

 ביתר קלות ל"להקה".



מה הדברים מסלימים? כי אם נתעלם מהמסר שהילד מנסה, בדרכו, להעביר לָ

בצעקות, בבכיות,  -להסלים את התגובה שלו לא תהיה לו ברירה: הוא יצטרך  –

כדי שאבין מה הוא אומר. זה יתפוצץ לי בפנים. למה? כי כשהוא  -בהשתטחות 

אמר לי, במילותיו, "הכל לא בסדר" ואני לא התייחסתי, הוא יצטרך להגיד את 

 זה שוב ושוב, כל פעם בדרך אחרת, עד שאבין. 

  הפיתרון:

המהפכה הגדולה ביותר שתעשו בתפיסה שלכם להקשיב למסר הרגשי! זו אולי 

 וביכולת שלכם לפתור את הקשיים בבית בצורה חכמה, שקטה, יעילה ונעימה.

 

 

השבוע כתבו כל יום במחברת על פעם אחת שבה הצלחתם לזהות  תרגיל:

 מסר רגשי מתחת למסר מילולי. בשבוע הבא כתבו שניים ביום. 

מה תרוויחו? התרגיל הזה מאפשר לכם לקבל משוב על מה שקורה, והמשוב 

 "ירי סטטיסטי"הוא הבסיס לכל פעולה מכוונת ואינטליגנטית, ההבדל בין 

 . זו תחילתה של המהפכה."טיל מונחה מטרה"לבין 

אם אתם שואלים את עצמכם "מה הילד מרגיש עכשיו?"  הערת עידוד:

ברמה גבוהה כבר אתם  -לה, אני לא יודע!" והתשובה הכנה שלכם היא "ווא

 הרבה יותר משהייתם לפני ששאלתם את השאלה. 

את הילד בדרכים שונות איך הוא מרגיש. אפשר לשאול ינת: יאופציה מענ

קורה בגוף שלך עכשיו? מה הכי מציק מה שלומך? מה את מרגישה? מה 

? כמו איזו בגוף עכשיו? איפה המקום הכי רגוע 0-10עכשיו? כמה את לחוצה 

שיו? זה שאת נראית ככה, חיה את מרגישה כרגע? מה הגוף שלך הכי רוצה עכ

 מה זה מספר לי? 

ואם הילד לא ידע מה הוא מרגיש? עדיין זה מעולה. גם אנחנו הרבה פעמים 

 לא יודעים מה אנחנו מרגישים. 



 הסבר: 

שה ובעצם זה ששמתם את השאלה על השולחן שתלתם את השאלה בשל

 . (3) ובקשר, כלומר בדיבור ביניכם (2) , אצלכם(1) מקומות: אצל הילד

 תדר קליטה שמאפשר לי עצם הצבת השאלה מעבירה אותי ל

  לתקשר באופן רגשי הרבה יותר טוב.

  ,עצם הצבת השאלה מלמדת את הילד שאכפת לי איך הוא מרגיש

הזו מזינה ין אותי. אין לכם מושג עד כמה הידיעה ישזה חשוב לי ומענ

 וממלאת את הנפש.

  ,עצם הצבת השאלה מלמדת את הילד לשים לב למה שהוא מרגיש

ולאט לאט מלמדת אותו לנסח את הרגשות שלו. זהו כישור שלא 

  יסולא בפז, לכל המשך החיים.

 

     לסגור אנטנות שידור, לפתוח אנטנות קליטה.: 4פטנט 

 למה?  

 ,ואם אתה לא קולט אתה לא יעיל. כי כשאתה משדר אתה לא קולט 

 .כי זה הופך אותך מ"חופר" לשולה פנינים. רלוונטי יותר. יעיל יותר 

  גורי אדם לומדים ע"י חיקוי, לא ממילים.כי 

  כי אנשים לומדים מתוך המעשים של עצמם. צריך לתת להם צ'אנס

 ללמוד.

 :הבעיה

מבוגרים ושולטים נותן הבעיה היא שאנחנו ממש אוהבים לשדר... זה שאנחנו 

, בבית כשהיינו קטנים תנולנו הזדמנות להוכיח כמה אנחנו חכמים. ככה עשו א

היחסים בין הספר ובבית, אז באופן אוטומטי אנחנו פועלים באותה צורה. 

מבוגרים וילדים מתבססים הרבה פעמים על הנחת היסוד של המבוגרים 

להאביס את ילדינו בידע שלנו, בהבנות אנחנו צריכים שו ,שאנחנו יודעים יותר

 .שלנו, בערכים שלנו

 



 

 אז מה לא בסדר?

כשמפציצים אותנו במסרים  -קודם כל, זה לא יעיל. אנחנו יודעים על עצמנו 

: אנחנו מסתגרים. ניסיתם כבר המון פעמים, אז כדאי להסיק את המסקנה

 .צריך להחליף צורת עבודהלא עושות את העבודה, המילים האלה 

 הפיתרון:

לסגור אנטנות שידור  :אני מציע לכם להפוך לחלוטין את הפרדיגמה הזאת

  ולפתוח אנטנות קליטה.

 מה אני מרוויח מזה?

אני  –אני מרוויח מודיעין. כשאני משדר ורואה שזה לא עובד  –קודם כל 

נכנס ללחץ ומתחיל לשדר יותר חזק. די מהר אני מתחיל להתרחק מהילד, 

הסיטואציה, והופך להיות יותר ויותר היסטרי, ובעיקר פחות ופחות מהבנת 

 מדויק.

אז אני מדייק  –אם אני עסוק באיסוף מודיעין, כלומר ידע והבנה בניגוד לכך, 

את מה שאני צריך לעשות לטובת המצב. זה כמו להשחיז את הסכין לפני 

עבוד פחות אני צריך ל –שמשתמשים בו. ככל שאני מבין יותר ומדויק יותר 

מספיקות לי הרבה פעמים נגיעות עדינות כדי  –קשה. ככל שאני טוב יותר 

 לשמור על הכיוון ולהתקדם.



 דוגמאות לעבודה נכונה:

במצב של חוסר ודאות, או במצב של חוסר נוחות, או סתם ברגע של  .1

שקט, אני הרבה פעמים נוקט באסטרטגית "פו הדוב": אני שואל, לא 

אני נותן מרווח של זמן שבו דברים יכולים לקרות. מבין, קצת טמבל. 

הילדון יכול להתלבט, לחשוב, לטעות, לנסות משהו אחר; הוא יכול 

השאלה לא הייתה מגיעה  -להעלות שאלה, שאם לא הייתי שותק 

 בכלל, ולא הייתי יודע מה מסתובב לו בראש.

במצב של קונפליקט אני רק שואל שאלות. מה אתה צריך? מה ַאת  .2

אעזור להם לבטא עצמם מול השני.  –ריכה? מה כואב? אם צריך צ

המטרה: לעזור להם להתמקד בעצמם ולבטא את מה שקורה להם, 

 ובעצם להתחיל את תהליך הריפוי.

)שימו לב: השאלה "מה קרה?" מופיעה רק בסוף, לא בהתחלה. זה 

, לא מז"פ, לא פרקליטות. אני לא מחפש אשמים! CSIחשוב! אני לא 

אני מחפש להקל את הסבל. יש לי ילדים שכואב להם, ואני סומך 

 עליהם שהם יתגברו, ואעזור להם להתגבר יותר מהר(.

במצב שאני כועס/עצבני/נעלב יהיה לי קל להפעיל כוח ולמעוך קצת  .3

את הילדים. זה ירגיע אותי לזמן קצר, אבל יחזור אלי קשה אח"כ. אז 

"לשאול שאלות" יעזור לי מה כן לעשות? איך אווסת את עצמי? 

לעכב את התגובה הזו, לחשוב, לווסת ולתקשר. )בהזדמנות זו, 

 כמובן, הילד לומד ממני איך עושים את זה(.

 

 לסיכום: 

המצב שבו אני משדר בלי הפסקה הופך אותי לחפרן. במקום זה אני רוצה 

 ה ואינטליגנציה רגשית.  להיות זה שקולט ומחפש פנינים של הבנה, אינטליגנצי

אני מחייב את הילדים להיות בקליטה ובהגנה, ואני מפריע  -כשאני משדר 

מה שאנחנו צריכים ורוצים הוא שהילדים ילמדו ע"י להם לפעול וללמוד. 

 למידה יעילה הרבה יותר מלמידה פסיבית.  למידה דרך עשייה היאעשייה. 



מדו אתכם את מה שאתם שלכם ילַ המצב הכי טוב שתגיעו אליו הוא שהילדים 

זוהי הדרך  –! אתם יודעים: כשמישהו מלמד מישהו אחר רוצים שהם ילמדו

 הטובה ביותר ללמוד בעצמו.

צרו! קחו אוויר, ותמשיכו בלי הפסקה ע –אז כשנדלק לכם אוטומט השידור 

 עד שהדברים יסתדרו מעצמם. ,לאסוף אינפורמציה

אני מפציר בכם! זה יעשה לכם את החיים נהדרים! סיגרו אנטנות שידור, פיתחו 

שאתם לומדים את השיעור כאנטנות קליטה, בקשו מהילדים לשמור עליכם 

הזה, תנו להם להסתלבט עליכם, ותנו לעצמכם את הכבוד להיות תלמידים 

 מצטיינים.

 

 איך לא ליפול במלכודת ה"דחוף"?: 5פטנט 

 הבעיה:

פעמים השאיפה ליצור קשר טוב עם הילדים מתנגשת לכאורה עם הרבה 

מטרות דחופות יותר: לצחצח שיניים, ללכת לסבתא, להגיע לבנק, לעשות 

 … ללכת לישון יעורי בית,ש

אנחנו שוכחים שה"מטרות" האלו אינן באמת מטרות, אלא אמצעים להשגת 

 ותר. מטרות אחרות, כמו שקט נפשי, חיבור משפחתי וחינוך טוב י

עד שאנחנו מרגישים כאילו מישהו לחץ לנו  –ח שלהן הוא כה גדול ואבל הכ

על כפתור "פעל!" ואיבדנו לגמרי את שיקול הדעת ואת יכולת הבחירה: 

לי לעשות עכשיו את מה שאני  שלך, תן "קשר"תעזוב אותי עכשיו עם ה"

 .צריך!"

 למה זו בעיה?

אתם נופלים  - גור שלכםעם האם במהלך הזה אתם מנתקים את קשר העין כי 

אתם בעצם לא מתחשבים בו, ! מה יקרה? הינוקא ירגיש מייד שלתוך מהמורה

 להגן על עצמו, ובצדק.  ייאלץאז הוא ובמי שהוא ובצרכים שלו באותו רגע, 



סביר להניח שהוא לא יידע או לא יוכל לפנות במילים גבוהות ונמלצות, 

הצרכים שלו לא ה. זה לא אומר שולהסביר את עצמו בצורה סדורה ורהוט

קיימים! זה רק אומר שהוא ייאלץ להשתמש באמצעים העומדים לרשותו, כמו 

הוא ואקטיבית אחר כך.  –גרירת רגליים, התנגדות פאסיבית בהתחלה 

אמצעים כמו תירוצים, "שקרים" )כי אם הוא יאמר את האמת יכעסו ישתמש ב

 בים ומחלות.כאב –עליו ויתעלמו ממנו( ובמקרה החמור 

 הפיתרון:

הפיתרון מתחיל בהבנה שההתנגשות הזו "בין הדחוף והחשוב" היא התנגשות 

ואטפל  –. לכאורה אני צריך עכשיו שתעמוד ארוחת ערב דחוף לכאורהרק 

 אחר כך בחידוש הקשר עם הילדון וברגשותיו הפגועים. 

דורס את לכאורה: כי מטרת ארוחת הערב היא שכולם ירגישו טוב, ואם אני 

 – המטרהכדי להשיג את  השואצטרך לעבוד קשה פי של - היחסים בדרך

 .הרגשה טובה

לכאורה: כי זה לא יעיל. אם אני עובד רבע שעה על ארוחת הערב בזמן שהוא 

הכל יצא עקום וייקח יותר זמן. אבל אם אני דואג קודם כל  –עצבני ואני עצבני 

ץ אני עוצר לשנייה, יורד לגובה גם כשאני לחולשמר את הצוות שלי, כלומר 

מה "ן, מחזיק את היד, עושה בדיקת מצב: חיוך קט שלו, מסתכל לו בעין,

באותו רגע הסרתי את המכשולים והדרך  - "תביא חיבוק קורה, אפשר לזוז?

)הרגשה המטרה הדחופה תהיה הרבה יותר קלה: הגעתי אל המטרה שלי אל 

אני יכול כבר בזמן הכנת  . ואזעליהתי לעבוד עוד לפני שהתחלסבבה בבית( 

ארוחת הערב להתחיל לשמוע דברים חשובים, להעזר בו להכנת הארוחה, 

כי  –, ואני כבר לא לחוץ להרוויח דרך כך עוד אלף מטרות רגשיות וחינוכיות

 כבר הגעתי!

 

 



 לדבר מקרוב ובשקט: 6פטנט 

אבל הוא מדגים משהו מאד השינוי הזה שמוצע כאן הוא לכאורה קטן, 

חשוב, והכוח שלו לשנות את היחסים הוא בלתי מוגבל ואינסופי. ולא 

פחות חשוב: הוא מיידי וניתן ליישום עכשיו, באופן חד צדדי, בלי להיות 

 .תלוי באף אחד אחר

 הסיטואציה:

ההורים והילד אינם לבד. יש עוד אנשים נוכחים. אולי יש הרבה אנשים, אולי 

 מעט.

משהו מוחשי )תלך  ההורים פונים לילד, בדרך כלל רוצים ממנו משהו. אולי

תביא( או מופשט. בסיטואציה הזו ההורים מדברים אל הילד מרחוק, ממרחק של 

יותר ממטר וחצי, אולי אפילו מהקצה השני של החדר. הם גבוהים, הוא נמוך. 

הם לא לו.  הם לא ממש מסתכלים עליו, ומה שהם משדרים במבטם אינו נעים

  שפת הגוף שלהם אינה מופנית באמת אליו. תו, הם מדברים אליו.ימדברים א

וקולם, הו קולם: הם מדברים בקול גדול, גבוה, כשכל העולם ואשתו שותפים 

 לשיחה הזו. 

 :הבעיה

איזו  –כשאני מתאר את הסיטואציה הזו  –שאלו נא את עצמכם  –קודם כל 

 תגובה היא מעוררת בגוף שלכם? 

אצלי, בכל פעם שאני נתקל בה, היא מעוררת התכווצות. הלב נחמץ מהפספוס. 

 אני מתאר לעצמי שזו התגובה שקורית בגוף של הילד כשמדברים אליו ככה. 

מדברים בשפה מנומסת, הורית, מה . גם אם הם הם עושים לילד פדיחה .1

שאפשר לקלוט בקולם ובגופם יכול להיות "אתה לא בא לי טוב עכשיו". 

גם אלף מחוות אחר כך לא  –כשכל האנשים בחדר שומעים ומרגישים 

 יוכלו למחות את החרפה. 

עתר לצרכים שלהם. בעצם הם מבקשים משהו יהם מונעים מהילד לה .2

לזרום אתם. למה? כי הם דחקו אותו לעמדת ובאותו זמן מונעים מהילד 



הישרדות. הוא מרגיש לבד, והוא יגיב איך שמגיב גור בהישרדות: 

 בהתכנסות ובשליפת ציפורניים.

הילד, שהוא גור רגיש ואינטליגנטי ומהיר למידה, לומד שככה אנשים  .3

מדברים. מכאן ואילך הוא ידבר בצורה דומה: בקול גדול, בלי ליצור קשר, 

 מה שהוא צריך ובלי להתחשב במה שהשני צריך. רק על

 פיתרון:

 תתקרב .1

 רד לגובה העיניים שלו .2

ה סוד הוא שומע את מה שיש לך לומר לו. ז רקדבר בשקט. וודא ש .3

יש לכם זמן להסכמות או לחילוקי דעות,  שלכם, אין בו סיכון לפדיחה.

 יבושון.להקשיב ולוודא הבנה, לבנות צוות, קואליציה, להיות מאותו צד. ג

 המשמעות: אנחנו מאותו צד )וזה בסדר שהאחרים לא(.

שהוא למה שהוא ירגיש  –כי אם אתם לא מרגישים שאתם והוא לא מאותו צד 

נכון שציפיתם ממנו באותו רגע להיות יותר בוגר ומשתף פעולה )צד שלכם? מה

נכון שיש לנו הקטע הזה שאנחנו מצפים שקודם כל האחרים יהיו בסדר, מכם? 

 רבה שלנו?(אז הם ירוויחו את ההערכה והק  רק ו

שאני חושב על זה: בעצם לא חשוב אם יש אנשים נוספים או לא. כעכשיו 

הנוכחות של אנשים נוספים רק מחדדת את ההבחנה שלי, ומראה את הנושא 

הזו ההנחיה  –באופן יותר קיצוני, אבל אם אני מסתכל לעומק על מה שקורה 

בחדר. גם אז המסר הוא דומה: הוא יכול להיות אינטימי רק שניכם ם נכונה גם א

 )בוא, חמוד. יש משהו חשוב לשים אליו לב( או מרחיק )אתה מציק לי(.

כשאתם  !לדבר חזק יותר? כשאתם מבסוטים ממנומתאים מתי כן אם ככה, 

תרשו לעצמכם להגביר את הקול ב"חצי כח", בקטנה, בלי מבסוטים ממנו 

יח לאחרים לשמוע: "תודה, חמוד".  "יופי, שיחקת לעשות הצגה, אבל להנ

 אותה". "אלוף, איזה יופי בנית". "ממש הועלת לי, תראה איך זה מצליח עכשיו".

 !ובפומבי גדול בקול מחמאות, בשקט בשקט וביקורת נזיפותבקיצור: 

 



 לבחור היטב את המלחמות שלכם: 7פטנט 

 לא לנסות לנצח כמה מלחמות במקביל .א

 מהמלחמות חלק על לוותר .ב

העצה הזו היא עצה שאינה "פסיכולוגית" אלא פשוטה וניהולית, אבל 

ההשפעה שלה מיידית ודרמטית. בכל פעם שהורים לקחו אותה ויישמו 

 רמת הלחץ ירדה מייד. –

 הסיטואציה:

אמא באה עייפה מהעבודה. היתה לה פנטזיה ורודה עם מלמלות על חזרה 

 ָ רה לבית שקט, קריר )אם זה קיץ( או חמים )אם זה חורף(, מסודר, הביתה. חז

רגוע, אוהב. זה לא קרה.. זה לא קרה כי לא היה שם אף אחד שידאג שכך יהיה. 

 ואותם עניינו דברים אחרים.  –היו הילדים 

 אז יוצא לה עשן מהאוזניים... היא אומרת לילד לסדר את החדר. 

ת במה שדיברנו עד כה )קודם כל עד כאן זה בסדר, אם הבקשה עומד

הקואליציה עם הילד, לא לאפשר לקשר להינתק..(. אבל ברגע שהיא קיבלה 

הקיטור הפנימי לוחץ והיא ממשיכה ברצף: החדר לא מסודר  ,את המיקרופון

תפסיק לשחק בטלפון ואתה צריך לעשות כושר והשארת את ואתה לא לומד ו

ואני לא מוכנה שתשים עגיל או  הגרביים בסלון וקשה להקים אותך בבוקר

קעקוע ואתה לא משחק עם חברים ואתה יוצא יותר מדי עם חברים ואתה אוכל 

 .....ג'אנק ו...

 הבעיה:

היא להילחם נגד הרבה אויבים  להצליח, לאאחת הדרכים הבדוקות לגרום לי 

בבת אחת. זה מצב שגורם לי בלבול, חוסר יעילות, חוסר משאבים וחוסר כוח. 

ה שלנו )הדוגמא של אמא באה הביתה היא רק דוגמא אחת מרבות( נגרם במקר

 שיתוק גם להורה וגם לילדים. 

אז שום דבר לא חשוב, או לפחות שום דבר אינו יותר חשוב  –כי אם הכל חשוב 

הראש שלי נסתם ואני מתיישב. אני  –וכשיש הצפה כזו של דברים מהאחר. 

 נלחץ, מסתגר, סוגר מדפים.



 : 1מס' פיתרון 

  מה חשוב? –עיקר וטפל 

לא נעים לי לגלות לכם, אבל האמת היא שתצטרכו לוותר על חלק מהמטרות 

 שלכם. זה מפתח הכרחי להצלחה, ובעיקר לשקט נפשי. 

? זה כבר ענין לקורס שלם, שעוסק איך בוחרים את המטרות הראויות

שלכם, היכרות הקשבה לצרכים בפילוסופיה של ערכים, פילוסופיה של חינוך, 

 עם השושלת שלכם...

 : 2פיתרון מס' 

 אי אפשר בבת אחת. מה דחוף?

לזהות בכל רגע נתון מה חשוב לי עכשיו, מה דחוף לי, מה כרגע  מה שאני מציע:

אני רוצה לשפר, מה אני רוצה שיקרה, במה אני רוצה לעזור, לאיזו נקודה אני 

את זה. מבחינתי הרבה פעמים רוצה להתחבר, ולדבר על העניין הזה, או לעשות 

 הבעיות בעולם. מ¾  ותפותרש פעולות הדיבור הוא חיבוק ובוא תאכל סנדביץ', 

 : 3פיתרון מס' 

 שיתוף פעולה

אתם צריכים את הילדים כשותפים. סיכויי ההצלחה תלויים  –אם יש לכם מטרות 

 בהם. 

 להחלטות.הם יתרמו הרבה יותר אם יהיו שותפים  –אם הילדים הם שותפים 

ין משפחתי, וכולם יאז תעשו מדי פעם ישיבת משפחה. זה יכול להיות ענ

ואז לשבת אתו בשקט ולהחליט ביחד  –בהנהלה, או ענין פרטי עם ילד פרטי 

 מה חשוב ואיך מגיעים לשם.

  



 מי אני? מה אני? מה?: 8פטנט 

 מחנך? שוטר? נהגת? כספומט?   מי אני?

הוא התפקיד הכי חשוב בעולם, ואולי אחד כהורה התפקיד שאני משחק 

יצירת אדם חדש, היצירה הכי רב מימדית ינים בו. התפקיד של יהמורכבים והמענ

ניסיון שיש, הוא תפקיד שיש בו הכל: הגות ותפעול, רגש ושכל, מודע ולא מודע, 

 וחוסר ניסיון.

ין לבדוק איזה דימוי יש לי בראש כשאני ממלא את התפקיד הזה, במודע או ימענ

לא במודע. זהו תפקיד שקצת דומה להרבה תפקידים אחרים, אבל הוא ייחודי 

האם לגמרי. אז לפי מה אכוון את עצמי? כמו מי או כמו מה אני, או שואף להיות? 

כמו  יוק ההפך מהם?י, או רוצה להיות בדאני רוצה להיות כמו אמא או אבא של

 מה הם היו? אתם יכולים להסביר?

האם אני איזה דימוי עשוי להתאים להורה במאה העשרים ואחת. בואו נבדוק 

 מנהל? מאמן? מחנך? שוטר? נהגת? כספומט? יחידת הזנה?רבי? 

שלי, או  העיקריובכן, כנראה קצת מכולם, אבל בכל זאת: מהו התפקיד 

 אי לי להיות בעיקר? בואו נבדוק.העמדה שבה אני רוצה או כד

ואיזה מין? רבי ליטאי חמור סבר? רבי חסידי מנחם ומעורר? רבי  האם אני רבי?

אולי לרגעים מתאים שאהיה אחד  –חרד"לי מלא תשוקה ואידיאלים? כאמור 

 מאלה, אבל האם זו הפוזיציה הבסיסית הנכונה?

-שאני מדבר על האב)קחו בחשבון אני חושב שלא, מכמה סיבות. קודם כל 

לרב קשה לנוח. הוא ס, הסטראוטיפ, לא על רב ספציפי( זו עבודה קשה. טיפו

צריך להיות קדוש במשרה מלאה. יש לו סט ערכים סגור והוא חייב לייצג אותו 

 כל הזמן.

במצב שבו צד אחד שם עצמו מעל צד אחר, מסביר ומטיף ומשמש  –שנית 

ני? התפקיד של הקדוש והמוסרי והצודק דוגמא ומתקן ונוזף, מה קורה לצד הש

 תפוס. מה נעשה? איזה תפקיד פנוי לצד השני?  –

 לא נעים לחיות בצמידות למישהו שהוא צודק כל הזמן. –בקיצור 



מורה יפני, נערץ, מרוחק , senseiואם כן, איזה מין? האם אני  אז אולי אני מחנך?

 גננת? האם אני מקור הגות כמווסמכותי? האם אני מורה בבית ספר יסודי, או 

כצנלסון או ז'בוטינסקי? אולי מדריך בתנועת נוער? לכל אחד מאלה תפקיד ברל 

 חשוב, אבל האם זו הפוזיציה הבסיסית הנכונה?

, ורוחניותהעולם העצום של מורכבות, ישנו שם  חינוך יכולה להיות מילה קדושה:

, מכמה כתר ה"מחנך" כדאי לנו לשים בבית את אני חושב שלאאבל ורגש, 

 בגלל הסיבות שמניתי קודם לגבי הרב. סיבות. קודם כל

ירדה מכבודה ונושאת איתה  "חינוך"המילה בינינו, בתרבות שלנו,  –מעבר לכך 

. המפגש הבסיסי בין איש חינוך אסוציאציות של גבולות, של חפירה, משהו מכווץ

רי מעמד, של ניגודי וילד נושא בחובו תגובות אוטומטיות של מרחק, של פע

אינטרסים, ורווי וצבוע בצבעים של פחד. האם אתם רוצים ששפת הגוף של הילד 

 שלכם בבית תהיה כמו זו שיש לו במפגש עם צוות בית הספר?

אז מה כן? מאמן? כן, לפעמים. מנחה קבוצות? כן, הרבה פעמים. אני מאד 

: קורים פה דברים, תהליכים מורכבים, עמדת המהנדס הסקרןמחבב את 

, וזה נורא מעניין )אבל רוב הזמן לא( שלעיתים נדירות אני מבין אותם לגמרי

אותי. יש לי תחושה טובה איך דברים צריכים להיעשות, אבל אין לי ספר 

הפעלה, אז אני חוקר את התהליכים ומנסה לראות איך אני יכול לשפר אותם. 

אם אני מפעיל כח רב מדי משהו יישבר: או המכשיר, או  תמיד מאד בזהירות, כי

 הילד, או אני.

אני גולש על התהליכים, רואה  הכי מומלצת בעיני היא עמדת גולש הגלים.

כל הזמן לכל הכיוונים, אוהב את הים שאני גולש בו ועליו, משחק אתו ומוציא 

 ממנו את המקסימום.

ק על המים! יש לו מטרה מול הגולש הוא לא פק -שימו לב! למרות הזרימה 

מאשר אנשים חדורי מטרה  ויותר בכיףאליה בפחות מאמץ  הוא מגיעויניים, הע

 .הכיף שבגלישה הואהקשר הטוב עם הילדים . מסוגים אחרים

 

 

 



 מה הם הגלים שאני גולש על גביהם?

, גלי העייפות והעירנות. לאנשים ולמשפחות יש תופעות מחזוריות -

החיצוני )חוזרים עייפים מבית הספר והעבודה( וגם שקשורות גם לעולם 

 לפנימי )רמת העייפות והעירנות שלי משתנה גם אם אין גורמים חיצוניים(.

תחשבו על זה כעל רכיבה על אופניים בשטח גלי. אני מדווש בעליה לפי  -

כמות הכח והמרץ שיש לי, ואז נהנה מהרוח והנוף כשהירידה לוקחת אותי 

הלאה בלי מאמץ. הרי אין טעם לדווש בכוח בירידה, ולא תמיד מתאים 

לדווש בעליה. ניהול הכח הוא קריטי כדי שהצוות שלי יגיע שלם ושמח 

 מסלול. לסוף ה

גלי הסקרנות. אם אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו שהעולם הוא  -

ין, לא יעזור לנו להרצות להם. מאד יעזור לנו לזהות את הרגע שבו ימענ

ין. באותו רגע כל מה שאני צריך ינפתחות דלתות התפיסה והילד מביע ענ

 סקרנות )חס וחלילה לא לספק אותה(,לעשות זה לשמוח ולהצטרף ל

ור לסקרנות להישאר עוד רגע קטן באוויר, ואולי עוד רגע. לגלוש, לא לעז

 לדחוס.לא לחפור ו

רה דומה עם ילד שמח ועם ילד גלי הרגש ומצב הרוח. הרי לא אתנהג בצו -

 לא אגש בצורה דומה לילד כועס ולילד רעב.  עצוב,

 איך מתנהג גולש?

הריתמוס שלהם, גולש חייב להיות קשוב לים, לזהות את כיוון הגלים, את  -

 את הכח שלהם, את האופי שלהם.

הגולש יודע איפה להתמקם בכל רגע נתון. הוא יודע איפה הסכנות ואיפה  -

 היתרונות. הוא יודע להגיע למקום שהוא רוצה בצורה שהוא רוצה.

והכי חשוב: הגולש יודע שיש התאמה מלאה בין התחושה שלו, של הנאה או 

ת ההישג. הגולש הוא וירטואוז, גם אם הוא של סכנה, לבין המציאות ולתחוש

מתחיל. הוא לא גולש עכשיו כדי שיהיה טוב אחר כך, אלא הוא גולש כי שם רק 

 הוא רוצה להיות, כי צריך להיות טוב עכשיו. 

 

 



 ובעברית: בואו ננסה לפרק סיטואציה אינטנסיבית בבית לשלבים:

אוכל על )צריך דחוף האם המשפחה עצבנית?  איזה ים יש היום? .1

לי זמן לנשום,  זה נותן)הילדים נחמדים אחד לשני?  השולחן(

  להתארגן ולהצטרף(

האם אני סחוט? )אז לא כדאי ללכת על האם אני בכושר טוב?  .2

אתגרים גדולים. היום משחקים משחק שמרני וזהיר(. האם בא לי 

לגלוש? האם כיף לי לראות את הילדים שלי היום? האם אני במצב 

 בטוח בעצמי? רוח טוב ו

)אז אפשר לדבר על דברים חשובים, לשאול גם שאלות קשות, להכיל 

 רגשות וקונפליקטים(.

האם מתאים דיון איזה סוג גלים יש היום? מאיזה כיוון הם באים?  .3

על לפתוח דיבור  אם הילדה שלי במצב סקרני, אפשר אינטלקטואלי?

אפשר לשמוע מה קורה  –מה שמסקרן אותה. אם יש לו אתגר חברתי 

אפשר "להוציא אותה למרעה", לתת לה  –לו שם. אם יש לה מרץ 

 להתעמל, לקפוץ, לרוץ, לכדרר...  עכשיואפשרות 

 

 . עמדת שולה הפניניםעמדה נוספת שנראית חשובה בעיני היא 

 –הפעולות שאנחנו עושים ביומיום אם מסתכלים על  –זה טריקי, כי לכאורה 

. החקלאי זורע, שותל ונוטע, משקה, שומר וגוזם הפעולות הן פעולות של חקלאי.

ומצפה לפירות. פירות שיתאימו לו ויחזירו את ההשקעה, רגשית  –הוא משקיע 

 וכלכלית. 

החקלאי מרוכז בעבודתו. הוא מכיר היטב את הגידולים שלו, ואולי גם אוהב 

וודאי רגיש לצרכים שלהם, אבל בסופו של דבר המשקפיים שלו הם אותם, 

ייבים לעמוד בציפיות ! הם חתועלתניים. לגידולים שלו אין זכאות לאופי משלהם

שלו, לא לממש את הפוטנציאל שלהם כפי שהם רואים אותו. אם האפרוחים 

 יקימו סוף סוף את התנועה לזכויות האפרוחים הוא ישלח אותםשהוא מגדל 

 הוא יגזום אותם. –למשחטה, ואם יוצאים ענפים מחוץ לשורה 

ין המהותי בעיני הוא להפוך את זווית הראיה ולראות מה יש בהם בילדים יהענ

של שולה הפנינים, דומה  שצריך לטפח. איזה אוצרות מסתתרים שם? הזווית הזו,



לזווית גולש הגלים בכך שהיא מתחילה במציאות, עם המון כבוד. אני עוסק 

באוצר, גלוי ונסתר, והדרך שלי להפיק ממנו את המקסימום היא לגלות את 

ולגזום אותו  הייחודיות שבו, ולא, להיפך, לראות לאן אני רוצה להביא אותו

 בהתאם.

  ליון יותר יעיל(.יעל נזיפה )פי מזה אומר שתמיד אעדיף מחמאה 

  שולה הפנינים יוצא מתוך הנחה שהפנינים קיימות שם בים, בתוך

אנחנו  –הצדפות )אם אתם לא מאמינים שיש פנינים בתוך הילדים שלכם 

 חייבים לדבר(.

  זה אומר שאעדיף חינוך אנתרופוסופי על משרד החינוך )משרד החינוך

תה א', הכנה לחטיבת הביניים, הכנה לכ –עובד על "הכנה לקראת" 

הכנה לתיכון, הכנה לצבא, הכנה לאוניברסיטה, הכנה לבגרות. חינוך 

 (.?"מה הילד צריך עכשיו" :אנתרופוסופי שואל

  זה אומר שתהליך הלמידה הוא לא תהליך של הרצאה, לא העברה של

"חומר" )חומר עישון? חומר קריאה? חומר נפץ?(, אלא תהליך של פיתוח 

 ות, שאלות, התרשמויות, רגשות. רעיונ

  כמובן שההסתכלות הזו הופכת את היוצרות: במקום לראות אותי כמקור

 ברירה של ידע )מודל "חברת ההובלות"(-בלית-כצרכןהידע ואת הילד 

: ההסתכלות החדשה הופכת אותי לצולל זהיר ועדין בים עמוק ועשיר

 צנוע, מעריך וסקרן.

 

 משחקיות.משחק ו והמועיל ביותר:האתגר הכיפי : 9פטנט 

 יקיַרי, נכון כשאומרים "משחק" המחשבה היא "איפה יש לי זמן לזה?"? 

 המחשבה הזו נולדת משתי הנחות יסוד שגויות:

 המשחק זה בונוס, מותרות, מס שצריך לשלם כדי להיות הורה טוב. .1

 המשחק גוזל זמן. .2

 אנחנו חייבים להפוך את ההנחות האלה!!



חייב לגזול זמן. את אותם דברים שאתם עושים בדרך כלל המשחק לא  .1

 אפשר לעשות בדרך משחקית, ואז יהיה יותר כיף, תהיה פחות התנגדות.

המשחק עם הילדים שלכם הוא לא משהו חמודי שמעביר את הזמן, אלא  .2

הוא הדבר הכי חשוב שאתם עושים בהורות שלכם, ואולי הכי חשוב 

 שאתם עושים בחיים שלכם.

 למה?

שה ימים שלהם בבית ושעה של משחק עם הילדים שלכם שווה של .1

 הספר.

אין שום דבר שיחבר אתכם לילדים שלכם, ואותם אליכם, כמו משחק  .2

 משותף.

המשחק הוא המקום שבו לומדים כל גורי היונקים. הגור שלכם אינו יוצא  .3

 דופן.

 מופעלים יותר חלקים של המוח בו זמנית. –ככל שהמשחק יותר משחקי  .4

אין שום מקום בחיים שלנו שבו הנפש שלנו זורמת, חופשיה ומשוחררת  .5

 כמו בזמן שאנחנו משחקים.

 אין שום מקום אחר שבו כל כך קל לנו להתחבר לאנשים אחרים. .6

 משחק הוא המקום שבו אנחנו מראים מי אנחנו באמת. .7

 אז מה זה בעצם משחק?

ממשחקי קופסא עם חוקים ברורים, דרך משחקים  –משחק זה המון דברים 

שאתם ממציאים, עד לרגעים שבהם אתם סתם מתמסרים בכדור או בבובה 

מתופפים ביחד על חפצים ועם או מדברים בחרוזים או מאלתרים משהו או 

או סתם עושים את הדברים הרגילים שלכם בבית או בדרך או בחוץ  - חפצים

 משחקית.  בדרך –

משחק זה לעסוק במוזיקה או בציור מתוך רצון עצמי, בלי צורך להצטיין או 

 להרשים. משחק הוא כל מקום שבו נשמר החיוך של כל הנוכחים. 

משחק הוא המקום שבו אנחנו לומדים לנהל את עצמנו, לווסת את הרגשות 

קום בו שלנו, לתכנן, לנסות, לחזור לתכנן, לחזור לנסות... משחק הוא המ

 אנו לומדים יחסים.



 בעיה:

"תהיה גדול, תפסיק לשחק!" הרס לחלק מאיתנו את החופש וההנאה 

לשחק. אם אני אדם רציני וחשוב אז אני לא משחק. המסר הרעיל הזה עלול 

ללחוש לנו באוזן בזמן שאנחנו עשויים להתפתות לרבוץ עם הילדים על 

 זה "לא באמת חשוב".שהשטיח, 

שמשחק" פוגע בחלק גדול מהאימהות. "זה לא נראה טוב",  "אני לא בן אדם

חבר של "מה יחשבו עלי?" ו"אני לא טובה בזה" מצמצם לרבים מאתנו את 

 החיים. "יחשבו שאני ילדותי" הוא קוטל רציני.

אבל משחק ומשחקיות הם אבן בסיס בבריאות הנפשית, וגם מעבדה 

 מנטאלית ללמידה, התנסות ותכנון. 

 פיתרון: 

  תתחילו איפה שכיף לכם. משחקי קופסא? כדורגל? אפיה

משותפת? שימו מוזיקה, שימו על הילדים אף של ליצן )מותר גם 

 עליכם( ותהנו.

  ַעדפו זמן משחק על פני זמן אחר. תנו תקבעו עתים לתורה. תת

אתם חוסכים הרבה זה שכר מצווה, ) עבור הזמן הזה לעצמכם שכר

 הוצאות שנים קדימה(.

 הילדים ללמד אתכם לשחק. הם טובים בזה.תבקשו מ 

  (.תגידו שאני אמרתי אללכו מכות עם הילדים שלכם ) –אבות 

 !כנסו לרגרסיה, תעשו שטויות 

 

  



 :הסרת מכשולים – חלק שני

החלק הזה של הספר עוסק ביכולת שלכם להסיר מכשולים מדרכו של 

 הילד, ולכן גם ביכולת שלכם להסיר מכשולים מדרכה של המשפחה. 

 הסיטואציה:

  ולא עושה.  –הילד צריך לעשות שיעורי בית 

  והוא לא מגיע לאמבטיה. –אתם מבקשים ממנו ללכת להתקלח 

  קורה.וזה לא  –צריך להתארגן מהר לצאת מהבית 

  והוא איננו –אתם מזמינים אותו לדבר אתכם.... 

במלים פשוטות: ההתנהלות הטובה נתקלת במחסום בלתי נראה. אז מנסים 

 המחסום –להזיז אותו, בתחילה בסבלנות, אחר כך בקול רם, ומסיבה לא ברורה 

 לא זז. מעצבן!!!!!!

רות: אין לו שום "הוא עצלן". "הוא עושה לי דווקא!". "לא אכפת לו". במלים אח

סיבה שאני יכולה להבין למה הוא לא זז, כי הוא דווקא ילד מוכשר וחכם ויפה, 

 כמוני, אבל הוא לא זז!

קוראים לזה "הימנעות". החיים שלנו כמבוגרים מלאים הימנעויות, אבל אנחנו 

כבר רגילים. אנחנו נמנעים מאנשים מסוימים, מסיטואציות מסוימות, מאתגרים 

 כל, מפעילויות, ממאמץ... אבל אצלנו זה בסדר.רבים, מאו

הימנעות יכולה להיות פאסיבית )"שכחתי.."( או אקטיבית )"לא רוצה!"(. סביר 

להניח שילדים ינסו קודם כל את הדרך הפאסיבית, כדי לחסוך התנגחות, 

 וישתמשו בדרך אקטיבית רק אם לא תהיה להם ברירה.

 :(1) הבעיה

המחסום הזה . הקושי הראשון הוא ש)אני, ההורה( "אני לא מבין!" .1

. משהו הרי חוסם את הילדון המוצלח שלי מלעשות את הוא שקוף

מה שהוא צריך, אבל אני לא רואה את המחסום ולא מבין אותו. אם 

 הייתי יודע איך לפתור אותו. –הייתי מבין אותו 



 –הקושי ואם הוא מבין את  –גם הילדון רוב הזמן לא מבין את הקושי  .2

 יש סיכוי נכבד שאנחנו לא נרצה להקשיב למה שיש לו לומר.

 מה יכול להיות הקושי? 

הקושי יכול להיות פחד! כמעט כל הימנעות בעולם מסתירה מאחוריה פחד. 

פחד הוא מרכיב מאד מאד חשוב בחיינו, ואנחנו הולכים ללמוד עכשיו דרך איך 

 לעזור לילדים שלנו להתגבר על פחד.

יכול להיות חוסר היכרות של המטלה, חוסר ידע, חוסר מיומנות, חוסר הקושי 

אמונה ביכולת שלי לבצע, חיקוי של ההורים, ועוד הרבה דברים, שכולם בסופו 

 של דבר יובילו לפחד.

 (:2הבעיה )

  אנחנו מהנדסים, זוכרים?

 )כי אני רוצה להצליח, ואני רוצה שהילדים שלי יצליחו, ואני רוצה לאפשר להם

  להצליח(

 אז בואו נפרק את הבעיה. 

מהמקום בו אני נמצא. אל  המטרה רחוקה מדיהבעיה, בפשטות, היא ש

תתבלבלו: אנחנו מסתכלים דרך עיני הילד, לא דרך העיניים שלכם. וזהו החלק 

השני של הבעיה הזו: בעיניכם המרחק הוא קטן, אבל בעיניו המרחק הוא בלתי 

 עביר בעליל.

 

 למה? לא משנה! 

עדיף, כמובן, שאני אבין למה המרחק הוא בלתי עביר, אבל לא תמיד אני 

לא להתעצבן למרות שזה מעצבן. לא משנה מה  -קודם כל  אוכל להבין.

או  הנקודה שאליה אני רוצה להגיע, אם זו מטרה שאני הצבתי, הילד הציב,

 .ובהתמונה הזאת חוזרת בחיים שוב וש -השיעורים הציבו לו 



 פיתרון ראשון: 

 קיצור הטווח.

הדבר הכי ברור מאליו והכי זמין הוא קיצור המרחק.  –אם המרחק הוא גדול מדי 

אם קשה לו לעשות שיעורים אתחיל  אני מחלק את המרחק ומציב מטרות ביניים.

 מלהוציא את חומר הלימוד. אם קשה לו ללכת להתקלח אעזור לו לחלוץ נעליים. 

העיקרון הוא ליצור תזוזה ראשונה. זה כמו באופניים, במכונית.  מהו העיקרון?

הוא ההתחלה. תזוזה ראשונה זה  –הקטע הכי קשה, שדורש הכי הרבה מאמץ 

 –ברגע שיצרתי תזוזה  בדיוק ההיפך מלהיות תקוע, שזו הבעיה הכי גדולה שלי.

 יצרתי שינוי מהותי בתודעה של כולנו: עברנו מ"תקוע" ל"זז".

 –בה צריכה להיות המטרה הבאה? תלוי במצב. אם הוא בטוח בעצמו כמה קרו

אקרב את המטרה  –אני יכול לקרב את המטרה רק במעט. אם הילד מאד חרד 

 עד ממש למרחק נגיעה, ואעשה חגיגה שלמה מהשגתה. 

 אם הילד מאוד בטוח בעצמו אני יכול להתקרב למטרה המקורית.  

 

סיכוי  כך שיהיהאם הילד מאוד חרד אני אקרב אליו את המטרה הרבה יותר, 

 בשני מ"מ. תזוזסביר שהוא יצליח, ונקודת ההתחלה שלו 

 

אל תגידו לי ששני מ"מ לא נחשבים בעיניכם, למרות שיש לפחות שלושה 

, היה freezeקודם היה  שחושבים ככה, כי ההשפעה היא דרמטית! מבינכם

תזוזה, היה שיתוק וחרדה. ברגע שהתחלתי וזזתי שני מ"מ אני -ה איתקיפאון, הי

 הלאה.  להמשיך לזוזכבר יודע משהו שלא ידעתי קודם, ואני יכול 

 



 פיתרון שני: 

 .מינון

מינון הוא סוג נוסף של תיווך. הרעיון הוא אותו רעיון: אם אני רוצה לעזור לילד 

שהוא לוקח מתאים ליכולת  אני חייב לדאוג לכך שגודל הביס –לעכל משהו 

תעשה  לךהלעיסה שלו. ארבעה עמודים בחוברת מפחידים יותר מחצי עמוד. "

את  עזוב" תראה לי אילו שיעורים יש לך".בוא שיעורי בית" מפחיד יותר מ"

 תעזור לי להכין סלט".בוא המחשב ולך לשחק עם חברים" קשה יותר מ"

 פיתרון שלישי: 

 .זמן לקצוץ

"יש לנו עכשיו שעה פנויה לשיעורי בית" ישר מינון. קיצוץ זמן הוא סוג נוסף של 

אוכל ופורטנייט. "שים גורם לי לעייפות גדולה, עקצוצים בכל הגוף ומחשבות על 

שיעורי בית יש באנגלית היום" הופך את זה דקות ותראה לי אילו  6טיימר על 

 לספורטיבי יותר. 

הגיוני לא רצה לדבר אתי בשום אופן על הפחדים שלו. היה ילד אחד שבאופן 

צודק, הרי הוא משקיע כל כך הרבה מאמץ להתעלם מהם! אבל אני לא יודע 

דקות,  5דים שאני לא יודע מה הם, והגעתי אתו להסכמה שמדברים לטפל בפח

 וכך היה.

האם זה פותר את הבעיה? לפעמים כן, ולפעמים לא. לפעמים זה כמו להניע 

לפעמים אני מגלה של אופנוע ישן: אחרי שהנעת הוא כבר ממשיך מעצמו.  מנוע

הפחד יותר ההתנגדות יותר עמוקה,  :יש שם קושי יותר עמוק –שלמרות שהנעתי 

 גדול, הכיוון לא נכון, וצריך להבין מה קורה ולחפש פיתרון יותר יסודי.

  (:3הבעיה )

 הימנעות בגלל כישלון

לעשות "את זה", את מה שאתם מבקשים, כי אני הרבה פעמים אני לא רוצה 

)כי לא מצליח לי(.  כבר יודע. אני לא טוב בזה, זה לא מצליח לי, זה לא כיף לי

 –תי שלש שניסיתי ולא הצלח-אני בחור אינטליגנטי ולומד מהר: אחרי פעמיים



הבנתי. קיבלתי ציון גרוע )שזו דרכו של בית הספר לומר "אל תנסה יותר"(, צחקו 

, הובכתי, עלי )שזו דרכם של החיים לומר לי שאני בסכנת חיים ממשית(

, שיעמם לי, לא הבנתי למה זה טוב. אז הבנתי: תודה התבלבלתי, הלכתי לאיבוד

 רבה, זה לא בשבילי.

)שזו דרכם של הפסיכולוגים לקרוא למשהו לא נעים( הלמידה הזו, דרך עונש 

נה. לימוד של ָּּכלוציה לשמור עלי מסָ היא למידה חזקה ביותר. זו דרכה של האבו

נשאר במוח להרבה זמן, ואולי לתמיד. אם תתעקשו חוויה לא נעימה הוא חזק ו

 שדווקא אעשה את זה...

 הנדסה מחדשהפיתרון: 

הוא ליצור למידה חדשה, אחרת. זה לא קל כי בשביל זה אני צריך  הפיתרון

האחרת, להשכיח אותה, להכחיד אותה, מה שנקרא לבטל את הלמידה 

 . זה תהליך ארוך יחסית.unlearningבאנגלית 

 :ן וסבלנות, אבל העיקרון הוא פשוטזה אומר שאני צריך להקדיש לתהליך הזה זמ

אני צריך להנדס את החיים של הילד שלי )באופן כללי או ספציפית לתחום שבו 

אני צריך  –אם אני רוצה שהוא יאהב שח . מהזמן 85% יצליח הואשמטפלים( כך 

, שאעשה לדאוג שיהיה לו כיף לשחק שח. שהוא יקבל מחמאות על המהלכים שלו

 הצגה גדולה כל פעם שהוא אוכל לי כלי.

זה "אני רוצה אתם מבינים? ככה אני יוצר מוטיבציה. מה זו מוטיבציה? מוטיבציה 

 ". פשוט מאד... פעם עוד

 85%כדי שארצה לעשות או לחוות משהו עוד פעם, אני צריך להנות או להצליח בו 

אשת מקצוע מחיר הכישלון והכאב גדול מדי: תחשבו על  –מהזמן. פחות מכך 

מפשלת בהגשה, טועה  – מהפעמים שהיא עושה משהו בעבודה 30%שנכשלת 

כל  –וחות קנכשלת בבדיקה מקדימה, מקבלת משוב גרוע מלבנתונים או בחישוב, 

פה שתרצה הוא ללכת הביתה ולהתחבא מתחת לשמיכה לזמן ארוך. וכי מדוע שנצ

מילדינו הרכים להיות חסינים יותר? הרי להם אין היתרון של ניסיון, פרספקטיבה 

 והצלחות עבר..



 85%כדי שארצה לעשות או לחוות משהו עוד פעם, אני צריך להנות או להצליח בו 

כנראה  –אם אני מצליח קרוב למאה אחוזים מהזמן  :מכךיותר לא צריך  מהזמן.

 שאחרי זמן מסוים ילך לאיבוד האתגר, ויהיה משעמם.

אז תפקידו של בית הספר להנדס את המבחנים לפי רמת הכיתה, ולתפור את 

ולפעמים  ההערכה לפי מצבו של התלמיד )קוראים לזה "הערכה מותאמת"

הוא עליו ש. ותפקידי הוא פשוט: לתת לילד לבחור את הקיר ("הערכה חלופית"

מטפס, ולהנות. הילד יודע לווסת את רמת האתגר וההנאה, אלו רק המבוגרים 

 שמפריעים. 

פותח משחק קופסא ועסוק בלסדר את הקלפים, לבנות מהם  3-4דוגמא: ילד בן 

ומי בא להפריע? המבוגר שמתעקש לקרוא את ההוראות!  בניינים, להמציא חוקים...

הילד יודע להתאים את משחק הקופסא לגילו וצרכיו ההתפתחותיים, ומשחק לפי 

ואילו המבוגר מתעקש להתאים את הילד להוראות ולא את ההוראות , הצורך שלו

זה משחק, לא מבחן, לא עבודה. משחק זה ענין הרבה יותר רציני  –תזכרו לילד. 

 ומקדם מאשר מבחן או עבודה. 

שהוא שווה והחיים יפים ומענינים, אני כדי להנות מהילד שלי ולתת לו להרגיש 

, שלי הצדק חוש את, שלי התחרותיות את להשעותצריך )לפחות לרגעים חשובים( 

 . לא לכולם זה קל... כתובות הוראות אחרי לעקוב הצורך את, שלי היורמיות את
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 סיכום

בקשר עם הילדים, ולמה זה כדאי  פתחתי את הספרון הזה בשאלה "למה צריך להשקיע

אחרת, בשאלה ?". עכשיו, כשאתם כבר יותר מומחים במוטיבציה, אני רוצה לסכם אותו לי

 אני משמר את הרצון לשפר את הקשר?". "איך 

, כי דיברנו עליה: הדרך ליצור ולשמר את המוטיבציה בעצם אתם כבר יודעים את התשובה

 מהזמן!  85%שלכם היא לדאוג לכך שתצליחו לפחות 

על תהליכים שהצליחו, בדקו מדי פעם השתמשו במה שלמדתם, חזרו איך עושים את זה? 

בואו נבדוק  –סימן שאתם בכיוון הנכון. אם לא  –אם אתם נהנים  דרכים חדשות, ותהנו!

 שוב.

לא החשובה מכון, נה? אחת האינדיקציות החשובות, אם יודעים שאני בדרך הנכוד עואיך 

היא להרפות, להרגע, להישיר הדרך להצליח . , או ליתר דיוק העדר המאמץהיא המאמץ

 –מאמץ  נטולתו נעימה מבט ולהנות. אם אני מגיע למצב שההוויה שלי בנוכחות ילָדי היא

 סימן שהגעתי למקום שבו אני רוצה להיות.

צריך לדייק אם אתם מתאמצים ועובדים קשה כדי להחזיק את הקשר, יכול מאד להיות ש

אבל אם שוב את הצליל שאתם מתקשרים דרכו. נכון שיש רגעים של מאמצים כיפיים, 

פיל בחדר  לאורך זמן התחושה היא שהקשר עם הילדים עולה לי במאמץ רב, כנראה שיש

אולי משהו בקשר הראשוני שנוצר בינקות, אולי משהו בעמדה או שצריך לראות אותו. 

רך בינינו , שעומד בדלא נראה שמפריע-, משהו נראהבמצב שלי בחיים שלא קשור לילד

 וחוסם.

הספרון הזה פורסם עכשיו כחלק מקורס הורה נבוכים, ומשלים בצורה יותר נינוחה חלק 

פורטו בקורס. יחד עם הקורס הוא, ושאר החומרים הכתובים והמצולמים, מהדברים שלא 

אמור להשלים תפיסה מלאה ורב מימדית של גידול הורים קונסטרוקטיבי, בונה, ובעיקר 

 נעים ומקדם.

 ברור לי שההצלחה שאתם בונים עכשיו היא תהליך, שיש לו הרבה שכבות. 

קיבלתם יש בהם די והותר כדי להצליח ברור לי שהעקרונות המפורטים בחבילה המקפת ש

מאד, ויש היגיון לחזור אל השיעורים, ההרצאות והספרונים שוב ושוב ולגלות בהם עוד 

 רבדים. הרי אי אפשר לקלוט וליישם הכל בבת אחת...



 

יחד עם זאת, אם אתם מרגישים שאתם נתקעים, ואם האוטומטים העתיקים שלכם 

תף באחריות להתקדמותכם ולהצלחתכם. דברו אתי משתלטים עליכם, חשוב לי להיות שו

 ונמצא את הדרך לחלץ את העגלה מהבוץ.

 

 סומך עליכם!

 

 בהצלחה,

    

 עמוס.


