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   2.0הורה נבוכים 

 מגרש המשחקים המורחב

 כלי לתרגול, הפנמה ורישום לקורס 

 

 

 

  

 שיעור ראשון 

 יוצאים לדרך: מתחילים לגדל ילדים 
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 הורים יקרים:  

 "!   2.0של הקורס "הורה נבוכים  המעשיברוכים הבאים לחלק 

 : הרבה מדרגות בדרך שאתם עולים בה יש 

 נתם, התחייבתם, רכשתם, פתחתם, התחלתם לצפות, ועכשיו פתחתם את קובץ העבודה.  יהתעני

זוהי מדרגה גבוהה, שבה התחייבתם כלפי עצמכם למקד את הקשב בנושא עצמו, להזיז הצידה את  

 שי את החיים שלכם עם הילדים שלכם. הרעש של החיים, ולקדם באופן מע

 הסכמתם לשים עצמכם בתפקיד של תלמידים, שוב.  

 חלקכם לא עשה זאת כבר הרבה זמן. אני מלא הערכה!  

 אתם עשיתם! –הרבה אנשים מדברים 

 

 גם אני התחייבתי למעשיּות.  

 התאמצתי מאד לתרגם כל נושא אפשרי להנחיות ברורות, לתרגילים מדויקים וברורים.  

תרוויחו למידה רבה והתקדמות מאד    – צמכם כתלמידים, ופשוט תלכו אחרי ההנחיותאם תשימו ע

 אין הדבר דומה ליישום סבלני וקפדני.   –משמעותית. גם אם נדמה לכם שאתם מכירים את הנושא 

 במקביל להוראות המדויקות נתתי הרבה מקום להרגשה הסוביקטיבית שלכם.  

 במהלך הלמידה חשובות לא פחות, ואולי יותר.   המחשבות שלכם וההרגשה שלכם 

 כתיבה חופשית היא כלי חזק ביותר ללמידה, למחשבה, ולפיתוח אומנותי.  

 !ים, אז תתחילו ברגע זה, אל תחכואתם בדרך להיות אומני הורות מדופלמ

 . כתבו את המחשבות שלכם, את הקשיים שלכם, הרגשות והחששות 

 הכמות עדיפה על האיכות.   -  מאד חשוב לא לסנן

 למה? כי "ועדת הביקורת" הפנימית היא אויב גדול של למידה,  

 גם שלכם וגם של הילדים שלכם.  

 היא מנופפת אצבע ביקורתית ומאיימת, וחוסמת חשיבה חופשית.  

 תוכלו ללמוד ולחשוב יותר בחופשיות.    –יותר בחופשיות יותר ו ככל שתכתבו

 שתי ידיים!ו את ההזדמנות הזו בסתיפ

 

  PAUSE-מרגע זה כפתור ה

 הופך להיות המקום החשוב ביותר במסך שלכם.  

 עיצרו את השיעור בכל רגע שחולפת מחשבה במוחכם, ורישמו אותה.  
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 הנחיה מעשית:  

 כדי שתוכלו לכתוב בתוך הקובץ.   WORDחוברת המשחקים וההפנמה ניתנת לכם כקובץ 

 במחשב ושמרו אותו בשם   F12תלחצו בבקשה  - אם אתם אוהבים לעבוד במחשב 

 ". 1שיעור  –מגרש המשחקים של משפחת ..........)שם המשפחה שלכם(  -  2.0"הורה נבוכים 

 הדפיסו אותו והשתמשו בו לכתיבה.    –אם אתם אוהבים לכתוב ביד 

 שיותר.  כתבו כמה  -אל תתנו למקום שהשארתי לכתיבה להגביל אתכם   

 

 עבודה עצמית: 

 אין להן תשובה נכונה.  – השאלות שאני שואל 

 גם לא צריך שמישהו יבדוק.

דברים שבדרך כלל לא שמים לב אליהם  מדובר בשאלות שמטרתן להסב את תשומת הלב שלכם ל

 דחוף.. במהלך המרוץ הרגיל של החיים. או כי לא מכירים את השאלה, או כי אין זמן, או כי זה לא 

לכן אני  המטרה שלהן היא לשנות את צורת ההסתכלות, לשפר אותה, לעדן אותה, לדייק אותה. 

 ... ערניים ממליץ לתת לתשובות פשוט לצאת ולהתבונן בהן, להשכיל, להיות 

 

 מטרתן לעזור לכם לתרגל. לארגן את התרגול, ליזום אותו, לתעד אותו.   –חלק מהשאלות 

כך שאפשר לצפות בהם בכל מצב, וגם להקשיב להם בדרך, ביחד או   השיעורים המוקלטים תוכננו 

 לחוד, כמה פעמים שרק תרצו. ברור שהם דחוסים מאד ואי אפשר לקלוט ולהפנים הכל בבת אחת. 

  

מאד ללמוד מחומר מוקלט, כשחלון קטן פתוח לי לרישום. אני עוצר שוב ושוב,  אני אישית אוהב 

 ראש, ובעיקר את ההשלכות של הנאמר לעולם הפרטי שלי.  רושם באופן חופשי מה שעולה לי ל 

 

ומוסיף   –את החוברת הזו הכנתי לכם ככלי עזר, שמארגן את התרגילים שנתתי במהלך השיעור 

 כי היא הופכת אותו לשלכם.  –עליהם פירוט וסידור. החוברת משדרגת מאד את הלימוד 
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 70יומולדת 

 

 שלכם. מזל טוב!   70-אנחנו נמצאים ביום ההולדת ה

 הילד שלכם עורך לכבודכם מסיבה!  

 הוא הזמין את כל מי שחשוב לכם, כולם נוכחים.  

 הוא מכחכח, נוקש במיקרופון, מבקש שקט.  

 יש לו נאום לשאת לכבוד יום ההולדת.  

 למד ִמֵמְך. הוא עומד לספר לכולם מי אתם בשבילו, מה הוא קיבל ממָך ומה הוא 

 ספרו קצת על המסיבה ועל הנאום. מה אתם רואים? 

             

             

             

              

             

              

              מי נמצא?  

 מה נאמר בנאום של הילד?  

             

             

              

             בן כמה הוא?  

           מה הרגשתכם?  

              

 

 *** 
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 קבלת הוראות 

 זה עתה חצינו קו משמעותי מאד ביחסינו.  

 לראשונה אי פעם ביקשתי מכם לעשות דבר מה.  

 בואו ננצל את ההזדמנות, ונלמד מזה. 

 מה היתה התגובה שלכם?  

             

              

  השאלה הזו היא שאלה חשובה מאד. היא עוזרת לי כל פעם) אם אתם מרגישים אותה בגוף? ה

  שאני צריך להבהיר לעצמי מה אני מרגיש, או מה מרגיש הילד שלי. היא מחברת אותי מייד

הרגשתי, גם אם  אני לתגובות שאני לא מודע להן, אבל הרבה פעמים הילד שלי יכול לספר לי מה 

מה קורה בגוף שלכם כשמישהו )בן הזוג, אמא או אבא, בוס או    –אז שימו לב   .( לא שמתי לב לכך 

 אני ביקשתי. מה הרגשתם?  –עובד שלכם( מבקש מכם לעשות משהו. במקרה זה  

             

             

              

 האם זו תגובה אוטומטית? אולי ציות מיידי? אולי התנגדות מיידית? אולי דחייה מיידית  

 ל"אחר כך"? 

             

              

 האם מילאתם את המשימה? למה?  

             

              

 הילדים שלכם דומים לכם בתגובות האלה?   , ובאיזה אופן, האם

             

              

 ביקשתם בפעם האחרונה מהילדים שלכם?   המ
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o  :בואו נחקור את רגע הבקשה 

 ? באותו רגע איך הם הגיבו

             

              

         איך אתם הגבתם?  ואתם, 

              

         ?  באותו רגע הרגישואיך הם 

              

           איך אתם הרגשתם?ואתם, 

              

o   עצמו בבקשה את העיניים, וציירו תמונת מסך של מה שאתם רואים: איך נראו הבעות הפנים

            שלהם?  

              

      מתי הם ביקשו מכם משהו לאחרונה? ועוד היפוך קטן:  

             

              

o   ?איך הגבתם           

              

מה שהבחנתם בו? מ  למדים אתם מה  
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 מתחילים לגדל ילדים: עץ וחללית 

 

 אז איך מגדלים ילד?  

 איך מגדלים בן אדם? 

 מה את האדם לעץ השדה.  לשם כך, נד  

 ראשית העץ זרע, שבעזרת מים ואור מתחיל את תהליך הנביטה.  

 הגזע נבנה בשנים הראשונות לחיי העץ. קוראים לו "אישיות". 

ענפים אפשר לכרות ולחדש, פירות תלויים בעונה, במזון, במזג האויר, במחלות, בהפריה, אבל גזע  

 טוב זה לכל החיים.   

 . ישיות זו גמישותאישיות זה חוזק, א

 אישיות זה מה שאני חושב על עצמי ומה שאני מרגיש לגבי עצמי. 

החומרים מהם בנוי הגזע הם בעצם חומרים רגשיים: אהבה, קבלה, עיניים מעריכות, ביטחון,  

  .יציבות ועקביות

 

 דמיינו משחק מחשב שבו אפשר להרכיב תמונה של עץ וחללית בקצהו.  

 :  הילד שאתם חושבים עליו כרגע

 איזה מין עץ הוא? גדול, קטן? מפותח?   

          

 האם הוא צמא?   

          

  איך נראה הגזע שלו? עבה? דק? גמיש? שביר?  

             

              

  השורשים שלו? מה אתם יכולים לומר על   

             

              

 על מה צריך לשים דגש בימים אלו? ?בתור הגננים מה זה אומר לכם 
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 . קודקוד צמיחהקצה כל "שפיץ" בעץ יש ב

 .  בקודקודי הצמיחה  רקהבוטנאים לימדו אותנו, שהצמיחה של העץ מתרחשת 

ענפים   , עלים ,חלוקת התאים, היצירה של איברים שאר החלקים של העץ מתרחבים ומשמינים, אבל

 ושורשים מתרחשת רק בקצות הענפים והשורשים.  

  מחייבתהצמיחה של הילדים שלנו, בקודקוד הצמיחה שלהם, 

 עם אחד ההורים.   לפחות  טוב קשר רגעים של 

 ת וקוגניטיבית.  יכולה להתרחש צמיחה רגשיים כאלה רק ברגע

 

על הצלחתי לקבל תמונה של החללית שבתוך  -במאמץשימו לב! 

 כל קודקוד צמיחה כזה.  

ובמאיץ החלקיקים  NASA-זה הצריך את כל הקשרים שיש לי ב

CERN   בשוויץ. אתם מתבקשים בכל לשון של בקשה לא

 ביותר!העביר את התמונה הזו הלאה. היא סודית ל

  

רוב הקורס  וכולו תלוי בקשר הזה.  הקשר הרגשי בין הילדון ובינינו הוא מנוע הצמיחה העיקרי שלו. 

   .שלנו יעסוק בקשר שצומח בתוך החללית 

גם הוא מרגיש ככה. אם היחסים   – כשאנחנו מרגישים שנעים לנו בתוך החללית הזו, עם הילד שלנו 

הוא יצטרך מעט  – הזנה, ביטחון והערכה  –ך לצמיחה בתוך החללית נותנים לו את מה שהוא צרי

 מאד דברים חומריים.  

 .דברים חומריים לא יעזרו  –אם לא כיף בתוך החללית 

 עד השבוע הבא, שימו לב בבקשה למה שקורה בתוך החללית הזו. 

 

כתבו את הסיטואציה הראשונה שעולה בדעתכם, לא משנה אם היא חשובה או לא, קטנה או  

 השבוע קרה לנו מקרה כזה:   -  ולהלן הסיטואציה גדולה.

             

              

 : י. במקרה הזה, זה מה שאני עשיתיהמצלמה עלי, מופנית אל

             

              

  

 הענף  שבקצה החללית :הצמיחה קודקוד
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 זה מה שאני חשבתי  

             

              

 וזה מה שהילד שלי ראה כשהוא הסתכל על הפנים שלי

             

              

 

 ניסיון ראשון –הבנת הילד 

אנחנו חייבים לשפר את ההבנה שלנו של   –כדי שנוכל להצליח ולהיות יותר יעילים בגידול הילדים 

 מה שקורה. 

  , כי דווקא שם, ברגע הקושי, העיניים שלי מתערפלות,בקשייםדווקא  בואו נתחיל לדייק את המאמץ 

אני לא מצליח להבדיל בין הקושי שלו לקושי שלי, ואני לא מצליח לסמוך על מה שאני מרגיש. מה  

 שאנחנו עושים עכשיו זה סימון מוקד חשוב לעבודה בהמשך. 

 

 שה קשיים של הילד שלכם: ושל ִכתבו בבקשה 

 קושי שאני חושב שאני מבין   .1

            

             

 ( רואה שמשהו לא בסדר, אבל לא מבין איך הילד מרגיש ולמה קושי שאני לא מבין )אני   .2

            

             

 קושי שכבר פתרנו בהצלחה  .3

            

             

מעולה: תזכרו את הקשיים שסימנתם, ובהמשך הקורס תנסו לראות איך כל דבר שאתם לומדים  

ברובו הוא על הדרך שבה אנחנו מבינים  , שהוא  רלוונטי להבנת הקשיים האלה. נתחיל בשיעור הבא

 את הילדים שלנו.   
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 מטרות 

הקורס הזה הוא קורס יישומי, והוא נועד לעזור לכם להשיג את המטרות שלכם  אני מזכיר לכם ש 

 בהורות. 

   מהי המטרה אותה אתם מבקשים להשיג באמצעות הקורס?

  ולאן רוצים  אנחנו מה להבין חשוב מאד   אבל,  בנקאית ערבות על אתכם מחתים לא  אני,  תחששו אל

 .  הולכים  אנחנו

             

             

             

             

             

              

 ?  כרגע מבחינתכם  חשובה  הכי  המטרה מהי

 ?  השיעור  בזמן  אותה דייקתם  האם

 ?  מדידה היא האם

 ? בילד או  בכם עוסקת היא האם

 

 שיעור:סיכום 

הנחנו את התשתיות להמשך, היכרנו את צורת העבודה, העלינו קצת את רמת  בשיעור הראשון 

 המודעות, הפנינו את המצלמה פנימה, לתפיסות שלנו, לתחושות שלנו, לתקוות ולחששות שלנו. 

הגדרנו את התפיסה הבסיסית: אנחנו עוסקים בדרך הנכונה לבנות אישיות בריאה, משפחה בריאה  

 שהתקשורת בה זורמת היטב והתחושה בה נינוחה ומחוברת. 

 סיָמּנו מטרות ומיקדנו. 

 

נקדיש את הזמן להסתכלות יסודית בילדים שלנו. האם אנחנו באמת מכירים אותם?  במפגש הבא  

, וזה יאפשר לנו לפעול יותר בתבונה ויותר  הראייה שלהם ת נעשה מאמץ שיטתי להכיר את זווי

 בהצלחה. 
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