
מבוא 0 1

המדריך להורות משמעותית

סודות ההצלחה החינוכית
מבוסס על רצף הרצאות וסדנאות שניתנו להורים וזכו למשוב חיובי ויעיל

ד"ר דוד אבודרהם

מדריך מעשי להורים

 www.davidabu10.co.il :אתר

או סרוק והיכנס לאתר

dab10@nana10.co.il

052-3694077

חורף תשע"ד 2014



מבוא 0 5

המדריך להורות משמעותית

סודות ההצלחה החינוכית
באמצעות הכרת

שלוש אבני היסוד בחינוך

להקשבה נכונה 

להכלה יעילה של רגשות

לשיפור היחסים הבינאישיים במשפחה

לשיקום הסמכות ההורית וליצירת גבולות מאוזנים ויעילים 

להפיכתנו להורים משמעותיים - עבור ילדינו

ולהצמחתם מאושרים

ד"ר דוד אבודרהם



6 0 המדריך להורות משמעותית 

כל הזכויות שמורות למחבר. אין להעתיק, לתרגם, 
לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או 

להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מספר זה בלא רשות.

עיצוב עטיפה ועיצוב גרפי: אהוד עובד - 054-5323134

עימוד והכנה לדפוס: ט.א.ג קונספט 
נחמה ואברהם אבודרהם 050-5696466

הגהה לשונית: ציפי שרעבי - 09-7929665

דפוס: ???????

להזמנת הרצאות ולרכישת ספרים

דוד אבודרהם

052-3694077

dab10@nana10.co.il



מבוא 0 7

9 ........................................................................................... מבוא:

9 ....................................................................................... על הספר

11 ....................................... הורות טובה - האתגר העצום ביותר בדורנו

13 .................................................................................. מהו חינוך?

21 ....................................................................... פירמידת הצרכים

35 ............................................................ אבני היסוד לחינוך יעיל

39 ................................................................. אבן היסוד הראשונה:

39 .................................................. הקשבה והכלה - גישה קצת אחרת

96 ................................................ כיצד נלמד להיות מקשיבים טובים?

101 ................................................................... אבן היסוד השנייה:

103 ....................................................... סמכות הורית וגבולות בחינוך

תכנית למניעה ולצמצום החריגה מהגבולות:

איך מציבים גבול מאוזן ויעיל?...................................................... 120

126 ..................... מניפולציה - אמנות של ממש )אצל הצעירים בעיקר...(

ניהול משברים............................................................................ 138

147 .................................................... משבר גיל הנעורים-מרד נעורים

אבן היסוד השלישית: ............................................................... 165

הורה משמעותי........................................................................... 167

174 ................................. הורה משמעותי צריך להיות  "רב אומן מאוזן"

דלק לחיים - תכנית 20-80........................................................... 176



8 0 המדריך להורות משמעותית 

177 ........................................................ שיום רגשות - תמיכה רגשית

181 ............................................... יושר הגינות עקביות וקיום הבטחות

187 ......................................................................... חינוך למשמעות

190 ............................................... אצל מי השלט? הורה יוזם ולא נגרר

אחרית דבר................................................................................ 193



מבוא 0 9

מבוא
על הספר

בכל רחבי תבל תהיה מן הסתם הסכמה בכל פה ובכל שפה כי משימת החינוך 
בכלל וההורות בפרט היא  ללא ספק אתגר השעה.  שניהם יחד מהווים אתגרים 

המצריכים למידה, מחשבה, ועשייה בלתי פוסקת.

ספר זה נולד מתוך הקולות הרבים ששמעתי מהשטח, מתוך מבטי התסכול של 
הורים רבים ומתוך תהיות רבות של מורים ושל מנהלים רבים. עקרונותיו נלמדו 
החל  בישראל:  החינוכי  הספקטרום  כל  עם  עבודה  שנות   29 במשך  רב  בעמל 
מעבודה עם ילדים ונוער הבאים מבתים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מאוד, 
ליווי  כולל  עבריין,  נוער  עם  עבודה  ועד  ממוצעים  מבתים  ילדים  חינוך  דרך 
וקשר עם הורי הילדים, ואף שיקום וחונכות רבת שנים של צעיר שרצח את אביו 

בשל התעללות במשפחה.

ספר זה מסכם רבבות שעות עבודה חינוכית, אלפי שעות של שיחות אישיות עם 
ילדים ונוער, הנחיות קבוצתיות ופרטניות של הורים, מורים ומנהלים.

ובפני אנשי החינוך עקרונות חינוכיים  מטרת הספר היא להציב בפני ההורים 
להבנת  תיאוריות  מעט  שולבו  וקולחת.  מדוברת  בשפה  הכתובים  פשוטים 
העניין, ודוגמאות לאירועים חיים מהשטח, וכן מוצגים רעיונות פשוטים לתרגול 
להיות  המתכוננים  לצעירים  מתאים  ודאי  הספר  ההורית.  ההתנהלות  ולעיצוב 
הורים, ואף  להורים ותיקים המתמודדים בפועל עם משימת החינוך. עקרונות 
לשיפור  רבות  לתרום  ועשויים  חינוך  ולאנשי  למורים  גם  מתאימים  החינוך 

אווירת הלימוד  בכיתה ולהצלחה במלאכת הקודש שנטלו על עצמם.

כדאי ורצוי להחזיק את הספר בהישג יד, ומומלץ לעיין בו מפעם לפעם לצורך 
ריענון. מניסיוני, עיון מחדש בחומר לפני הרצאה או העברת שיעור, מזכות אותי 

בנקודות זכות יתירות בחינוך ילדי ותלמידי.

שלוש אבני היסוד בחינוך הן המסד והבסיס לבנייה של כל קשר בינאישי החל 
יחסים  מערכות  חברים,  בין  קשר  זוגית,  למערכת  ועד  בבית  הינקות  מתקופת 
זהים. לשם  ויחסי עובד מעביד. בכל המקרים העקרונות  עם עמיתים לעבודה 
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נדרשים  רגשית.  והכלה  הקשבה  יכולת  נדרשת  ומשמעותית,  יעילה  תקשורת 
גבולות והצגת סמכותיות מתאימה ובעיקר מאוזנת. הסמכותיות לא תהיה רכה 
נוקשה מידיי וחסרת רגישות מאידך. לבסוף נדרשת  ולא  ורופסת מחד,  מידיי 
בעיני  ונחשבת  משמעותית  לדמות  האדם  את  הופכת  זו  אבן  המשמעות.  אבן 

האחר, המאתגרת אותו לעשייה ולחיים מלאי משמעות.

זכרו, הקשבה נכונה, יצירת גבולות חדים, ברורים אך מאוזנים והיותנו הורים 
משמעותיים בעיני ילדינו המחנכים לחיי משמעות, יביאו אותנו בהכרח למערכת 
חיים איכותית יותר במשפחה, לשיפור התקשורת הבינאישית ולחינוך נכון ובריא 

יותר של ילדינו.
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הורות טובה - האתגר העצום ביותר בדורנו

הורות והוראה הם ללא ספק אחד התחומים הקשים ביותר ביחסי מבוגרים וילדים 
מאז ומעולם. נראה שבעידן המודרני הפכו תחומים אלה למורכבים מאין כמותם. 
מורים בעולם המערבי מקבלים הכשרה בת מספר שנים בסמינרים ובאקדמיה 
ובנוסף משתלמים לאורך כל שנות עבודתם. למרות זאת קשה עבודתם, מורכבת 
ומסובכת מאוד. בעוד שמורים ותיקים חוו עשרות פעמים מקרוב את קשייהם 
בפעם  רבים  הורים  ניצבים  תלמידיו,  לגיל  בהתאם  מורה  כל  התלמידים,  של 
הראשונה עם משברים אלה ולא תמיד בעוצמה שווה עם כל ילד וילד. המורה 
הוותיק, מן הסתם רכש ניסיון רב בעבודה עם ילדים או עם נוער, ואף על פי כן 
עמד לא פעם בפני התלבטות ודילמה כיצד לנהוג בבואו לחנוך נער או נערה 

בעידן בן זמננו.

לעומתם מגיעים ההורים לתפקיד ההורות ממקומות שונים. הם בעלי הכשרות 
זה  במצב  החינוך.  לתחום  רלוונטיים  אינם  רוב  פי  שעל  מקצוע  ובעלי  שונות 
משימת החינוך נעשית בעיקר ע"י אלתור או באמצעות האינטואיציה של ההורה 

ובמידת יכולתו להבין ולנתח באופן סביר את גודל המשימה הניצבת בפניו.

יש בהחלט מקום להערכה לכל אותם ההורים המתמודדים בחוכמה וביעילות עם 
תפקיד החינוך, שעל פי רוב לא קיבלו כל הכשרה לפניו. הורים רבים וטובים 
עושים את מלאכת החינוך הזו באופן מסור ויעיל ורואים ברכה בעמלם. אבל לא 
נטעה אם נאמר שלכולנו, אף מקרב המנוסים והמקצועיים ביותר, ברור שמשימה 
זו היא אחת המשימות המורכבות בעידן המודרני: משימת חינוך הילדים בשנות 

האלפיים.

עמדתי  תיכון שש-שנתי,  וניהול  הוראה  בחינוך,  עבודתי  שנות   29 כל  במשך 
ונחלתי  אינספור טעויות  והתמודדויות, עשיתי  סיבוכים  אינספור קשיים,  מול 
לא מעט כישלונות, אך הטעם המתוק - שנותר לאחר כל הצלחה חינוכית עולה 

על כל ההחמצות.

יום  לאורך כל שנות עבודתי הקפדתי להישאר תלמיד בעצמי, לפחות למשך 
אחד בשבוע. תחושת היותי תלמיד, לא רק החכימה ושמרה על רעננותי במערכת 
כל  התלמיד.  של  הראייה  זווית  מהי  לזכור  תמיד  לי  אפשרה   - אלא  החינוך, 
אחד מאיתנו שנשאר תלמיד, חווה על בשרו עולו של מרצה משעמם, המעמיס 
משימות מבלי להתחשב והמושך עוד מספר דקות משיעורו אל תוך ההפסקה 
הסמסטר  מבחני  מול  הנפשי  במתח  חש  כצעיר,  מבוגר  תלמיד,  כל  המיוחלת. 
או קודם למבחני ההסמכה. טעימות אלה, כאמור, שיקפו לי תמיד את ראיית 
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התלמיד. מצד שני, התאמצתי מאוד לא לשקוע בהזדהות זו ולא לשכוח שבכל 
זאת, תפקידי הוא להוביל ולסייע בעיצוב עולמו של המתבגר.

על פני שנות עבודתי, שוחחתי שיחות נפש עם אלפי תלמידים ועם מאות הורים 
הבאים מרקע שונה ומגוון. כמעט תמיד חשתי אצלם את תחושת כובד המשימה 

ועמדתי מול העיניים השואלות: "איך מתמודדים עם זה?".

בעקבות פניית הורים, התחלתי לארגן הרצאות להורים, לרכז מידע על הקשיים 
ולתת הצעות ורעיונות להתמודדות, כאלה שנסמכו על הידע שרכשתי מהאקדמיה 

ומעולם המחקר, ובעיקר מתוך השטח הפעיל.

משחשתי עוד ועוד את מבוכת ההורים הרבים לאור המציאות המשתנה בקצב 
מסחרר, ראיתי לנכון להעלות על הכתב את עיקרי ההרצאות והסדנאות שערכתי 

ולתבלם בסיפורי חיים שניקרו בדרכי.

נראה לי שכל הכותב ספר הדרכה להורים צריך לעשות זאת מתוך צניעות וענווה 
כשווה בין שווים, שהרי אף אני מגדל שבעה ילדים בגילאים שונים, וחווה יום 
יום בעצמי את מורכבות המשימה החינוכית עליה אני מרצה. אין בכתיבת ספר 
זה כדי להכתיב גישת חינוך כזו או אחרת, בוודאי לא לזלזל ולהקל ראש בכל 
אחת מהגישות אותה בחרו ההורים וראו בהצלחתה בפועל. יחד עם זאת, גיליתי 
שככל שעסקתי יותר בלימוד נושא החינוך ובהוראה של הורות, מצאתי טעויות 
זה, אני  צנוע  והשכלתי לעיתים בדרך הקשה, לתקנם. מניסיון  נוספות בדרכי 
מבקש להביא לכל ההורים הנבוכים וגם לאלה הבטוחים בדרכם. אני מניח שגם 
החינוכי  החומר  דרך  זו  תזכורת  הסתם,  מן  תהיה,  שבינינו  ביותר  למקצוענים 

הערוך, כמזרזת את המזורזים. 

כך לפחות אני מרגיש בכל פעם שאני עוסק בחומר חשוב זה.
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בכל  העליונה של השימוש בשכל  לבטל את החשיבות  כדי  אין  אלה  בדברים 
מהלך חינוכי. אך יש לגלות ערנות ולהקפיד על כך כי השימוש בשכל לא יתפוס 

מקום בלעדי וידחק את הבא בתור אחריו, הלב, העולם הרגשי לקרן זווית. 

הסדר אמנם חשוב,

מוח, לב וכבד: קודם השכל, ולאחריו הרגשות וחיי מעשה,

 אך האיזון ביניהם חשוב לא פחות
 בחינוך הילדים, על כל פנים, יש להקפיד על עבודת הלב 

ולהעניק לה מקום של כבוד

ראשית, בוודאי יש לפתוח בעולם השכל, להסביר ולפעול עם הרציונל, אך יש 
בני הגיל הרך להבין  זאת בעירבון מוגבל בשל הקשיים הקיימים אצל  לקחת 
ולקבל הכול באמצעות החשיבה המופשטת. לכן יש לעבור בשלב השני לעולם 
החוויתי, הרגשי. להכיל את עולמו הרגשי של הילד ולכוון את ליבו, רגשותיו, 
התלהבותו לדרך בריאה ונכונה. השקעת מרבית המשאבים החינוכיים, תתרכז 

אם כן בעיקר בעולמם הרגשי והחוויתי של הצעירים. 

ספר זה יעסוק בשלוש אבני הדרך בחינוך ובצורך באיזון ביניהם.
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להתמקד  חשוב  כמה  עד  נראה  והכלה",  "ההקשבה  יסוד  אבן  הראשון:  בפרק 
השכל  ממרומי  אליו  לגשת  ולא  הילד  נמצא  היכן  להבין  הרגש,  בעולם  בלב, 
הרציונאלי בו אנו נמצאים. )נכון/לא נכון, הגיוני/לא הגיוני וכד'( אל לנו לפעול 
מבלי להבחין בפן הרגשי שלו, עלינו ללמוד כיצד להיות הורים ומחנכים מכילים 

ומקשיבים.

בפרק השני: אבן היסוד של "הסמכות והגבולות בחינוך", נראה עד כמה קריטי 
הדבר לבנות מערכת של גבולות וסמכות באופן מאוזן ויעיל ונלמד כיצד לבנותם 

בקלות.

הורים  להיות  כיצד  נלמד  בחינוך"  "המשמעות  יסוד  אבן  השלישי:  בפרק 
משמעותיים עבור ילדינו, דבר המבטיח את יכולתנו להיות המכוונים החשובים 
למשמעותיים  הילד  חיי  את  להפוך  כיצד  נלמד  כן  כמו  לחיים.  שלהם  ביותר 

יותר.

הדרך ארוכה היא וקשה, רווית מהמורות ומכשולים, אך יש בה לא מעט רגעי 
אושר קטנים ואף גדולים. 

יש חשיבות רבה להעביר למתחנך

את האחריות על חייו:

החיים האלה הם שלך

עיקר החינוך הוא לפתח את האוצר הטבעי הטמון בילד ולגלות את טבעיותו 
הייחודית, לפיכך עלינו להקפיד להעביר את האחריות ל "גילוי אוצר זה" אל 

המתחנך.

לכל אורך הדרך יהיה הקו המנחה ברור: "החיים האלה הם שלך ובאחריותך". 
אתה בעיקר האחראי על חייך, לטוב ולרע, ואתה תיהנה מפירותיך )גם הסביבה( 

ואתה תישא בתוצאות וגם תשלם את המחיר על מחדלך )גם הסביבה(. 

השדר שהמבוגר/ההורה יעביר למתחנך הוא "אנחנו כאן בשבילך כגורם מייעץ 
נקי  רווח  זה  יהיה  בסיוע,  להשתמש  תבחר  אם  ומסייע.  מדריך  מכוון,  בלבד, 
מפני  והמזהירים  המכוונים  דרך  מתמרורי  להתעלם  תבחר  אם  אבל  בעבורך, 
מכשולים בהמשך, ראה כי רעה נגד פניך, אתה עלול ליפול לבור שכרית לעצמך. 

מכל מקום הבחירה בידך"
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ככל שאמירות ברוח זו ילוו את חינוך הילדים וככל שיפנימו את גודל האחריות 
הרובצת על כתפיהם עוד משחר ילדותם, כך ילמדו להעריך נכונה את חייהם, 
את המסע הארוך אליו הם יוצאים, לפעול על פי תמרורי הדרך הניצבים לאורכו 

ואף את המחנכים וההורים העומדים לצידו.

על כן חינוך בכפייה לא יצלח ויש להניע את עולמו הפנימי של הילד ליצור 
שיטור פנימי ולהזדקק כמה שפחות לשיטור ולמשמעת חיצונית. 

יחד עם זאת ברור לחלוטין שאין פירוש הדבר שיש להימנע מהצבת דרישות, 
חוקים וכללים. הפרתם תגבה מחיר כבד. שהרי אם נרצה לחנך ילדים בחופש 
מקסימאלי, נצמיח את כל אותם היבטים חיוביים החבויים בילד, יצירה, שירה, 
נטיות  ואולם, בצידם נצמיח בלא בקרה  וכן הלאה.  אומנות, טוב לב, אחריות 

הרסניות הקיימות בכל קוטב שלילי של אותה תכונה חיובית שהתפתחה. 

בסיס כל שיטה חינוכית מוצלחת חייב להתבסס על

חינוך לריסון, דחיית סיפוקים וחיזוק השליטה עצמית

נראה אפוא, שהחינוך לריסון, שליטה עצמית ויכולת ברורה לדחיית סיפוקים 
מידיים, יעמוד בבסיסה של כל שיטת חינוך מוצלחת. הגילוי הטבעי בעולמו 
של הילד חשוב. אולם אל נשכח כי בטבע האדם קיימים אף היבטים "גשמיים 
וחייתיים". יש בהם סיכון רב, אבל בניהול נכון, הם נדרשים לחיים מוצלחים 
את  לרסן  האדם  נדרש  בעת  בה  שלהם.  החיובי  הקוטב  את  שמפתחים  בתנאי 
ההיבטים השלילים של אותן תכונות טבעיות אותן רצינו לפתח. למשל, "אש" 
היא חיובית והרסנית כאחד, מקיימת ומצילת חיים מחד, הרסנית ושורפת עולם 
באחרים  פוגע  גם  אך  ומשפחתיות,  זוגיות  ובונה  עולם  מקיים  "מין",  מאידך. 

פגיעה קשה וכד'.

בשל כך, בצד הפיתוח הטבעי ותהליך העברת האחריות אל 
המתחנך, יש חשיבות רבה לחוות חוויות חיוביות. לקיום 

סביבה חברתית המעודדת פיתוח הצדדים החיוביים בכל תכונה     
יותר מאשר מלחמה בתכונות שליליות!
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לצורך הצלחה של כל תהליך חינוכי נדרשת בראש ובראשונה,

עקביות ויציבות
החינוך צריך לבנות, לחזק הרגלים התנהגותיים, מוסריים 

חיוביים של כל אדם, ועידוד הקמה של  "מערכת שיטור פנימי"

חיזוק המשמעת העצמית והעצמת האחריות האישית,

יותר מאשר השקעה מופרזת בשלטון החוק

גם  בבית וגם בחברה

המעשה  ועולם  הרגש  עולם  לבין  השכל  עולם  בין  באיזון  לנהוג  יש  כי  ברור 
את  נפעיל  הילד,  של  הראשונות  חייו  בשנות  השונים.  בגילאים  שונה  באופן 
כל עוצמת החלק הרגשי בעולמו של המתחנך. ככל שהילד מתבגר והולך, יש 
להעצים את החלק השכלי בחינוכו ולהעצים את אחריותו המוסרית כלפי עצמו, 
עם  השכל  כוחות  את  ויאזן  עצמאית  כיחידה  עצמו  ברשות  לעמוד  שיוכל  עד 

כוחות הרגש והמעשה.

חיצונית  פעילות  לעודד  יש  ולכן  הפנימיות,  על  משפיעה  החיצונית  הפעולה 
המודרני  בעולם  מאוד  שנזנחו  בפרטים  אף  ראש  להקל  אין  וראויה.  חיובית 
כמו צורת הלבוש, המראה, התספורת, הסביבה החברתית המשפיעה והתפקיד 

החברתי אותו ממלא הפרט בתוכה וכיוצא בזה.

ביכולתנו  נאמין  אז  כי  ובמנהיגה,  בבריאה  במוסר,  בחינוך,  באדם,  נאמין  אם 
לשנות ולהצמיח עולם טוב יותר.

כל מי שמוכן לחנוך את דרכו החדשה, ללמוד מכישלונותינו ומאלה של אחרים, 
לפעול כדי לעצב את עצמנו בתחילה ולאחר מכן גם את ילדינו, מוזמן לצאת 

למסע זה להכרת שלוש אבני יסוד החינוך בדרך להורות טובה יותר.

בטרם נכיר את שלוש אבני היסוד, נזכיר בטעימה קלה את פירמידת הצרכים 
החינוכי  הרצף  של  הראיה  זווית  מתוך  בעיקר  מאסלו,  אברהם  בידי  שנטבעה 

הטמון בגישתנו: שלוש אבני היסוד בחינוך.

הנדרש  הפיזיולוגי  מהבסיס  האדם  של  צרכיו  במדרג  עוסקת  זו  תיאוריה 
להישרדותו, דרך תחושות ביטחון שייכות ואהבה, ההערכה ליכולותיו ולכישוריו 

והדרך להצלחתו כפרט לקראת הצמיחה וההגשמה העצמית.
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פירמידת הצרכים
אברהם מאסלו
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איש חכם אמר פעם משפט מסובך אבל חשוב להבנת דרך בניית אישיותו של 
אדם:

"אני, לא מי שאני חושב שאני,
אני גם לא מי שאתה חושב שאני,

אני, מי שאני חושב, שאתה חושב שאני"

ולפני שניבהל מהסיבוך נסביר:

אין לי כל דרך לדעת מי אני באמת. אני גם לא באמת יודע מה אתה חושב עלי, 
כי ייתכן שאתה חושב אחרת ממה שאני קולט. לכן הדרך היחידה שלי לדעת מי 
אני, היא לנסות ולשער כיצד האחרים רואים אותי, כיצד אני קולט את ראייתם 
אותי, כיצד אני חושב שהם חושבים עלי. זה בסופו של דבר גורם לי להעריך מי 
אני באמת. בוודאי כך הם פני הדברים בילדות. כשהאדם מתבגר יש בידו הרבה 

יותר כלים להעריך את עצמו אף בשונה מהערכת הסביבה אליו.

מדי פעם נספר לילדינו
מהן התכונות החזקות אצלו ומה המיוחד בו בעינינו

כדי לפשט את תהליך בניית הזהות של הילד, נסייע בידו ונחשוף בבירור ובאופן 
חיובי את דעתנו על אישיותו כפי שנקלטת בעינינו, ננמק בקצרה מדוע נראה 
"התנהגות  כישרון...",  על  מעיד  הזה  "המעשה  הטובות:  תכונותיו  שאלה  לנו 

חיובית זו מראה שיש לך אופי חיובי בעניין...".

ישיר:  ואת ההתנהגויות החיוביות נשבח אותם באופן  כדי לחזק את המעשים 
"התנהגותך אתמול הייתה מרגשת... אהבתי את סבלנותך היום... אני מעריכה 

מאוד את ההבלגה שלך... העזרה שלך הייתה מאוד מועילה...". 

ומה על ביקורת? האם הכול חיובי? ואיך מתקנים התנהגות שלילית?

בכך נעסוק בהמשך. על רגל אחת נאמר שההתייחסות צריכה להיות דומה רק 
בעניין המעשה וההתנהגות. נבקר את ההתנהגות ולא את האישיות: "התנהגותך 

הייתה נוראה... לא אקבל את חוצפתך... חוסר הסבלנות שלך משגע...". 

ואולם בכל הקשור באישיות ותכונות עלינו להיזהר!!!
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אם נבטא הגדרה שלילית לאופי או לאישיות, היא עלולה להיקלט בקלות ולהפוך 
לנבואה המגשימה את עצמה:

"יש לך אישיות אנוכית...אתה אדם לא חברותי...אתה ממש אדם אלים...אתה 
חוצפן..." וכד'.
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אדם

שקיבל צרכים בסיסיים פיזיולוגים וביולוגיים באופן סדיר

שנבנו לו גבולות ברורים בנועם, ברכות אך באופן מוגדר ויציב

שקיבל אהבה בביתו ותחושת שייכות בסביבתו

➭קיבל כבוד מהסביבה והערכה לתכונותיו וכישוריו
קרוב לוודאי שימצא עצמו מגשים את עצמו באושר סביר

אברהם  נכבדנו  כמו  ממש  מסוימת,  בספקנות  גבה  מרימים  שרבים  מניח  אני 
בהחלט  אפשר  אבל  המשיח".  ימות  של  מושלם  ילד  "זה  ואומרים...  מאסלו 

להתקרב לאידיאל הזה ולשאוף אליו.

 - בחיים  והחשוב  המשמעותי  למקצוע  להכשרה  ספר  בתי  אין  מדוע  כן  אם 
"הורות"?

יש הטוענים ספק בהלצה ספק ברצינות, שכיום יותר ויותר מתגלה הצורך במתן 
רישיון להורות. האם תסכימו איתם? מדוע זה איבדנו את האינסטינקט הבסיסי 
איתו גדלו אבות אבותינו, שמהם קמה אומה לתפארת שזכתה לשיא ההצלחה 

בקרב כל העמים על אף תנאי הישרדות ורדיפות בלתי פוסקות?

אם גם אתם שותפים לשאלות אלה, אולי נוכל יחד למצוא לפחות חלק מהתשובות 
בספר זה.
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אבני היסוד לחינוך יעיל
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ממש כמו בניין או גוף רחב בעולם, שלוש רגליים הן המינימום הנדרש לצורך 
אך  לחינוך,  איתן  כבסיס  צלעות  רב  מבנה  ליצור  שיש  ברור  הבניין.  יציבות 
משולש אבני יסוד אלה הוא יסוד קריטי, לעניות דעתי. בהיעדר אחד משלושת 
יסודותיו, או בהפגנת חולשתו עלול חינוך הילד להיקלע לקשיים ואף להינזק 

באופן קשה.

אבן היסוד הראשונה:

אהבה, אמפטיה,
הקשבה והכלה

הצורך להקשיב לילד, לתחושותיו בזמן סערת רגשות ללא כל הליך של שיפוט 
הגיוני המתייחס להיגיון שבדבריו, לאמת שבהם או לעובדות אם הן נכונות או 
הדברים,  לתוכן  הסכמה  ללא  הסערה,  ובהכלת  בהקשבה  צורך  יש  פשוט  לא. 
מכורח  הנדרשות  החינוכיות  הפעולות  כל  למציאות.  להקשרם  או  לאמיתותם 
המציאות והאמת כמו: תוכחה, אימות, עימות, עצות, הסברים, הטלת אחריות 
וכדומה, ייעשו בוודאי, אך יש לעשות זאת במועד מאוחר יותר, עם שוך הסערה, 

כשהלב פנוי מטלטלות והראש פתוח להבנה.

ילד שירגיש כי אין הקשבה או הבנה לרגשותיו, עלול להינתק רגשית.

אבן היסוד השנייה: 

הסמכות החינוכית ובניית 
גבולות יעילים

אם נאפה עוגה מחומרים איכותיים וניצוק את הבלילה המתוקה לתבנית רכה 
מדי, תצא פיתה טעימה אך לא עוגה איכותית. הצבת גבולות ברורים ויציבים 
הכרחית להצמחת ילד בעל משמעת עצמית ומסוגלות אישית וחברתית. בפרק 
באבני  היטב  כך שישתלבו  ויעיל  מאוזן  באופן  גבולות  להציב  כיצד  נלמד  זה 

היסוד האחרים. 
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אבן היסוד השלישית:

דמות משמעותית
בעיני הילד

משמעותית  דמות  המהווה  להורה  עצמך  הפוך   - משמעותי"  "הורה 
לילד 

דוגמה  המהווה  הורה  להיות  הוא בהשקעת מאמצים  זה  פרק  עניינו של  עיקר 
אישית, גורם בעל משקל בעבור הילד ונחשב אצלו כבעל משמעות. אם לא נהיה 
משמעותיים אצל הילד, אין סיכוי שיראה בנו כתובת סמכותית ראויה כדי לקבל 

ממנה הדרכה והכוונה ולא רק גבולות ואיסורים.
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הטיפוס הראשון: 

"המוכיח" או "אמרתי לך!" 

חשוב לו להיות צודק 	•

חשוב לו להוכיח עד כמה עצותיו ורעיונותיו הם הנכונים 	•

ממוקד באמת שלו, במציאות ולא בנפש האחר או במצב רוחו 	•

גם כשצודק, גישתו מקוממת, מרגיזה ולא משיגה יעדיו 	•

גורם לחשש כבד משיחה אתו בעקבות מחדל 	•

גורם להסתרת מחדלים ורגשות, כדי לא לקבל תוכחה 	•
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הטיפוס השלישי: 

 "המתחקר" או "ההורה הבולש והחוקר"

ממוקד בליקוט הפרטים להרכבת תמונה מלאה. 	•

ממוקד באמיתות האירוע ולא בהתרחשות הרגשית. 	•

ממוקד בחשיבה רציונאלית ולא בסערת הרגשות. 	•

	מדבר מהשכל, שואב מידע ולא מכיל רגשות או מגלה אמפתיה. 	•
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 הטיפוס השמיני:

"הציניקן" או "אבא החותך את בשרי במילים"

הציניות - נשק של חלשים  

כישלון גישת החינוך מביא לשימוש בנשק פוגעני, לא יעיל ואף מזיק  	•
מאוד.

ברמות  הילד  של  העצמי  הדימוי  ואת  העצמי  הביטחון  את  מדכא  	•
המעוררות דאגה. 

יוצר כעסים, תסכולים וזעם עצום ומביא לרגשות שנאה ותיעוב. 	•

דבר  של  ולאמיתו  הילד,  לעתיד  אמת  מדאגת  מונע  שהוא  משוכנע  	•
נתפס כגורם עוין.

יביאו  כישלונותיו,  עם  הילד  של  תמידי  ועימות  שהצלפה  מאמין  	•
אחת  מספר  כגורם  הילד  אצל  ייתפס  הוא  כשבמציאות  לצמיחתו, 

לכישלונותיו. 

משוכנע שתביעותיו מהילד נובעות מאמון ביכולותיו: "אתה מסוגל  	•
ליותר" ולמעשה הוא מונע מאכזבה, ייאוש ותסכול מכישלונו כהורה 

מוביל.
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הטיפוס העשירי: 

"ההורה המטפס" או "הסיפור של ההורה תמיד עצום ומרשים 
יותר משל ילדם"

בסיפור  מגיב  הוא  הילד,  של  סיפורו  על  באמפתיה  להגיב  במקום  	•
משלו. 

ממוקד בהשוואת עצמו, מצבו, עברו וקשייו לאלו של הדובר. 	•

והישגיו, ראויים להערכה  מרגיש באופן תמידי שחוויותיו, השקעתו  	•
גדולה יותר. 

מרוכז ביכולות האישיות שלו להתגבר על קשייו, ביחס לחוסר היכולות  	•
של הדובר ולביצועיו.

מרגיש צורך תמידי לספר חוויותיו בזמן שהאחר מספר את שלו. 	•
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ההורה המקשיב "המכיל, האמפאתי"

או

"בחייכם, בואו נשתדל להיות כאלה לפעמים..."

ממוקד בדובר, מנסה להבין בין המילים את רגשותיו. 	•

מקשיב לסיפורו ללא הפרעה ומלווה אותו בשפת גוף שקטה וקשובה. 	•

משתדל לא להגיב בשיפוט לאמת שבדבריו או להגיונם ורק מקשיב  	•
קשב רב.

לשמש  ומנסה  ההקשבה  בזמן  הצרוף  ההיגיון  ואת  השכל  את  מנתק  	•
"אוזן קשבת" בלבד.

עצות,  הסברים,  תוכחות,  ע"י  חינוכי  בתהליך  להגיב  לא  משתדל  	•
ניתוחים, ורק מקשיב.

מדי פעם מגיב בשפת גוף מתאימה, המהום.. פליאה.. צער.. שמחה..  	•
בהתאם לנאמר. 

...דיבור  כמו:  השיחה  במהלך  דבר  עושה  ולא  בדובר  רק  ממוקד  	•
בפלאפון, קריאה, סידור שולחן, או כל עיסוק אחר.
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הקשבה בזמן לחץ או בזמן פעילות דחופה אחרת, אינה הקשבה יעילה.

בהקשבה יעילה

המקשיב ממוקד בדובר וברגשותיו

הקשבה פעילה 

משלבת שפת גוף והבעות התואמות לתוכן:

פליאה, צער, שמחה, חלחלה
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אבן היסוד השניה
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אבן היסוד השנייה:

סמכות הורית וגבולות בחינוך
כשם שלכל בסיס בחיים נדרשות שלוש רגליים כדי לעמוד איתן, כך לא ניתן 
לחנך ילד בריא בנפשו ללא הקיום המינימאלי של שלושת עמודי היסוד האלה. 
בהמשך ניווכח שמצויים עמודי תמיכה נוספים שיש להכניס לחינוך, אבל ברור 
לחלוטין שללא הקיום המוצק של שלשה יסודות אלה, ייפגע חינוך הילד והוא 
של  השני  ביסוד  ירחיב  זה  פרק  הבוגרים.  חייו  תוך  אל  ופערים  צלקות  יישא 

הבסיס החינוכי של הבסיס החינוכי. 

שאלת הגבולות בחינוך מעוררת ויכוח נוקב בין הגישות השונות. בקצה האחד 
עומדת הגישה הליבראלית הקיצונית, הדורשת לכבד את טבעיות הילד ולסמוך 
אם  גם  ביותר,  הטובה  בצורה  להתבגר  לו  שיסייעו  כישוריו  ועל  יכולותיו  על 
התהליך יהיה כרוך בלקיחת סיכונים. גישה זו תובעת מהמבוגרים לא להפריע 

לו במשימה. 

מלא  ציות  מהילד  התובעת  הדורסנית  הסמכותית  הגישה  שוכנת  השני  בקצה 
חינוכו ללא כל הרשאה לחרוג  ולכל בעלי הסמכות המצויים בסביבת  להוריו 
המחייב  סבוך  ומאוד  מורכב  רצף  קו  לו  מתנהל  ובאמצע  הכתובים.  מהכללים 
לאזן היטב בין הגישות השונות שללא ספק מכילות יתרונות וחסרונות, כל גישה 

עומדת בפני עצמה.

אם כן האם בכלל צריכים להציב גבולות בחינוך?

רבים ודאי יהנהנו בחיוב ויראו זאת כמובן מאליו. אך אני מניח שלא נפתיע אם 
נאמר שיש חוגים רבים הסוברים שאין להציב גבולות בחינוך ילדים או לפחות 

יש לצמצם למינימום ההכרחי את הדרישה לגבולות.

ז'אן-ז'אק רוסו )1712-1778( פילוסוף צרפתי, היה אחד מהוגי הדעות העיקריים 
שדגלו במתן חופש בחינוך ובחינוך לחופש. רוסו הביע את דעותיו על החינוך 
בספרו "אמיל", ספר דמיוני העוסק בגידולו של נער צעיר בשם אמיל על ידי 
הוא מגדל את אמיל הדמיוני בכפר, בחופש מוחלט, קרוב לטבע  רוסו עצמו. 
ורחוק מהמנהגים הרעים של בני האדם. בספר חינוך דמיוני זה מציג רוסו מסכת 

נפלאה של תפיסת עולם חינוכית מאוד ליבראלית.

עצוב יהיה לציין כי אותו רוסו שהעולם הדמוקרטי נשען על תורתו, אמנם גידל 
ילד דמיוני לתפארת בספרו אך בחיי המציאות אותם חי בפועל, הזניח את אשתו 
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רק לאחר שביררנו בינינו ועם עצמנו את כל ההתרחשויות, ועם אילו מהן הילד 
אמור להתמודד, נמקם כל אירוע בקו הרצף המשפחתי המיוחד לנו, ורק לאחר 
מכן יש מקום להגדיר לילד את קו הרצף בכללותו. רק כשהילד יבין שיש בבית 
קו רצף עם היגיון מסוים, אפילו אינו מסכים למיקום כל עניין ברצף, רק כך יוכל 

לכוון עצמו להבין מהם השדות האסורים. 

אפשר ורצוי מאוד לנהל שיחה עם כל ילד, כמעט בכל גיל על קו רצף הגבולות 
בשינוי  גמישות  ולגלות  דיאלוג  לנהל  להערותיו,  להקשיב  לגילו,  התואמים 
במיוחד  קריטי  יהיה  לא  והשינוי  לשנות  שאפשר  במקום  איתו  ביחד  הכללים 
כלפי ההתנהלות של הבית: "טוב... לא הולכים לישון בשמונה אלא בשמונה 

וחצי כבקשתך".

ילד שגדל ל "הכול אסור", "הכול חשוב" "הכול מסוכן" וכד', יגדל לאבד תחושה 
אמיתית של מה מותר ומה אסור. כשרוצים להדגיש מספר שורות חשובות מתוך 
טקסט חשוב, אי אפשר לצבוע במדגש צהוב זוהר את כל המשפטים... וכאמור, 

אם "הכול חשוב" התוצאה היא שהכול לא חשוב.

הנראים  הדברים  על  ילדותו  משחר  ילד  עם  התגוששות  מנהלים  רבים  הורים 
כחשובים בעיניהם כמו: אוכל, לבוש, התנהגות וכד'. כל אלה אמורים להגן על 
הילד. כשנוגעים בדברים החשובים באמת המסייעים להתפתחותו והקובעים את 
ונכנעים לרחוב, לחברה וללחצי  נוכח עומס החיים  עתידו, מתעייפים ההורים 

הילד, בבחינת "תפסת מרובה - לא תפסת"!
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מהו הגבול היעיל בחינוך?

עקבי ויציב:

הגבול מוצב ממש כמו בשטח פרטי או בדומה לתחימת גבולות מדינה. הגבול 
צריך להיות קבוע ולא משתנה ע"י מצבי רוח. אי אפשר שהיום נכריז כי לא 
נרשה חוצפה כלפי אמא, אבל מחר ברגע של זחיחות הדעת ובשעת מצב רוח 
נינוח במשפחה, נעבור לסדר יום אם ילדנו יאמר דבר מה חצוף. הבלגה כזו, אף 
אם היא באה בשם האווירה הטובה, פורצת סדק בגבול... לאחר מכן תבואנה 

פרצות נוספות אם לא נסכור אותן מיד. 

אם נמצאים בסיטואציה רגישה ולא רוצים להעכיר את האווירה, אפשר להסתפק 
ברמיזה או בהערת אגב, ורק לאחר מכן בצד להבהיר כי הייתה זו "חציית גבול" 
שלא נסכים לה אף כי נמענו "מלפוצץ את האירוע" בגללה. ולהיפך אם מותר, 
עפ"י, חוקי הבית, לבצע פעילות מסוימת, וביום מעונן וכעוס נכריז ברגע של 
קוצר רוח שזהו! ומעכשיו אנו אוסרים התנהלות זאת... אין לשנות גבולות ברגע 

של כעס.
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כיצד נגיב לחריגה מכללים?

1. בנועם אך בטון סמכותי נודיע על החריגה

2. מתן נימוק קצרצר

3. תגובה הולמת ופרופורציונאלית

4. עמידה איתנה מול תסכול

5. דחייה אמיצה של כל הלחצים, האיומים והמניפולציות

6. שיחה רוגעת לאחר זמן מה

מרד נעורים: 

בשל חשיבותו הרבה של נושא זה, יבוא דיון מפורט בפרק נפרד, בסוף נושא 
הגבולות. 

כאן, רק כדי להשלים את היריעה הראשונית, נתייחס בקצרה לתקופת הנעורים 
ולמאפייניה.

מרד נעורים עלול לפרוץ מסיבות שונות וללא סיבה הנראית לעין. בכל אופן 
ניצניו מובנים באישיותו של כל מתבגר, ויש לנו יכולת כהורים לנתבו לאפיקים 
יעילים ופחות רעשניים. מרד זה אפשר שיפרוץ כתוצאה מקונפליקט אידיאולוגי, 
דתי, ערכי מוסרי, פוליטי, נפשי או מיני. יש ילד המורד בהוריו רק כדי למצוא 
את עצמו שוב במקומם לכשיתבגר, ילמד את עקרונות החיים ו"יתיישר". אך יש 

מורד המתנתק מעולם ההורים ומצליח לברוא לו עולם משלו לטוב או לרע.

כפייה,  בסיס  על  הערכי שלהם  לעולם  הילד  את  לחבר  ההורים  שניסיון  ברור 
איומים והטלת איסורים, יצלח כל עוד הילד רך וחלש מכדי להתנגד. במקרה 
זה יתפקד הילד כקפיץ הנדרך בידי הוריו החזקים, אך ברגע של חולשה שלהם 
זה בעוצמה לא מבוקרת  מולו או התחזקות שלו ביחס אליהם, ישתחרר קפיץ 
ויגרום לכאבים ולנזקים לכל הסביבה. זו הסיבה לתמיהה של הורים רבים: "עד 
גיל החטיבה או התיכון הוא היה ילד ממושמע, תלמיד טוב, צייתן וכד' ופתאום 
הכול השתבש, בגלל חברים? בגלל בית הספר? או בגלל גורמים אחרים?" אז 
זהו שלא! השיבוש שבא לידי ביטוי בגיל הנעורים, לא נולד שם! שורשיו החלו 

להתפתח בגיל הרך בד"כ בשל תפקוד הורים לקוי.
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ניהול משברים

משברים אינם בהכרח דבר רע.

בסינית כותבים משבר מהרכב המילים הזדמנות וסכנה

אחד הכללים החשובים הוא שלעולם לא יוצאים ממשבר מאותה נקודה ממנה 
נכנסנו אליו.

משבר הוא צומת דרכים ממנו אפשר לנסוק או להתרסק, אך לעולם לא לחזור 
לנקודת המוצא!

ערב  שהיו  כפי  להיות  היחסים  יחזרו  לא  לעולם  מכוערת,  מריבה  הייתה  אם 
ביחסים.  והחרפה  נתק  תיצור  המריבה  נכון,  הסכסוך  ינוהל  לא  אם  הסכסוך. 
אך אם ינוהל הסכסוך נכון, ותתקיים פגישה רוגעת מתוך חשיבה עמוקה מצד 
ההורים יש סיכוי שהיחסים יהפכו להיות הרבה יותר חמים וקרובים, מתוך יצירת 

חוזה או הסכם התנהלות חדש.

לעיתים כדאי ליצור משבר יזום כל עוד אנו חושבים בהיגיון ושולטים בלהבות. 
אסור להיות מונעים מרגשות, מאמוציות קשות, מתסכולים או מאגו.
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לסיכום פרק הגבולות והסמכות ההורית

סמכות הורית נבנית על בסיס שלוש האבנים ששתיים מהן פורטו לעיל: הקשבה 
והכלה וגבולות בחינוך. 

בטרם נדון באבן היסוד השלישית: ההורה המשמעותי בעיני הילד, נסכם ונאמר 
שבנייה נכונה של מערכת יחסים רכה, מכילה ואוהבת תאפשר הצבת גבולות 
ואיסורים הנדרשים לעיתים בחינוך כדי לאזן בין הצרכים השונים של הילד, בין 
רצונותיו ודרישותיו ובין הצורך האמיתי שלו ליחס חם ואוהב, כפי שאנו רואים 

זאת כהורים האחראים לגורלו.

איזון נכון בין אבני היסוד יביא את הילד למצב של משמעת מתוך כבוד והערכה, 
גם אם אינו מסכים למהות הדברים. כמו-כן היא תיצור קרקע יציבה לתקשורת, 
להתייעצות, ולוויכוח ערכי, לשכנוע, למשא ומתן ולוויתורים הדדיים עד כדי 
קביעת עקרונות מוסכמים בחינוך, הסכמים בין בני הבית ובין היכולת של הילד 

לקבל אחריות על חייו. 
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לסיכום פרק מרד הנעורים

ההתמודדות עם תופעה זו תהיה משולבת משלוש אבני היסוד בחינוך: הקשבה 
והכלה, גבולות וסמכות הורית, והורות משמעותית

יש להקפיד על הכללים שהובאו לעיל ובקיצור:

	• להקפיד תמיד על יחס של כבוד, גם בהליך משמעתי. 

הקשבה לא שיפוטית. •	

הכלת רגשות וכעסים גם ללא הסכמה לתוכן הדברים. •	

אהבה, קבלה, ושייכות ללא סייג וללא התניה. •	

צמצום ביקורת למינימום ובאופן בונה ויעיל. •	

תכנית 80/20 לאיזון בין שבח וביקורת. •	

במקום ביקורת שאלו: כיצד בכוונתך לפתור את הבעיה? •	

טיפוח יחסים, יצירת הוואי בין הורה לילד ובין כל בני המשפחה. •	

עידוד, פרגון והצמחה. •	

העצמה של כל מעשה חיובי אפילו הקטן ביותר. •	

שבח בפני כולם, ביקורת בצנעה ומתוך כבוד ורצון כן לשפר.  •	

צמצום מתן עצות למינימום, אלא אם נשאלנו. •	

צמצום דברי התוכחה למינימום. •	

איסור מוחלט על האשמות, במקום זאת בטאו רגשות ורצונות: "הייתי  •	
שמחה אם..".

בטאו אמון ביכולתם והקפידו לציין שאתם סומכים עליהם. •	

לברור מלחמות כשהכול אסור - הכול נפרץ. •	

הגעה להסכמים ולהבנות. •	

יצירת משוואה של עצמאות יתר כנגד יתר אחריות. •	
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אבן היסוד השלישית: המשמעות

הורות משמעותית וחינוך למשמעות

ההקשבה  יסוד  הקודמים,  היסוד  אבני  לשתי  מצטרפת  זו  שלישית  יסוד  אבן 
וההכלה ויסוד הגבולות והסמכות ההורית.

מה קודם למה, משמעת או משמעות?

מאפשרת  והכלה  הקשבה  רכות,  של  רחבה  תשתית  כי  הוסבר  הגבולות  בפרק 
בסיס רחב להצבת דרישות, איסורים, גבולות וענישה או "תוצאות" בחינוך. אי 
אפשר לחנך ילדים ברכות ובאהבה בלבד ללא הצבת גבולות. כאן טמונה הסכנה 
של הנפילה ב"בורות של האהבה". מאידך אי אפשר לחנך רק בהצבת גבולות 
ואיסורים, איומים ועונשים. כל הבסיס המשמעתי חייב להתיישב על בסיס רחב 

יותר של ההקשבה וההכלה.

אב או אם, מעצם היותם הורים, מהווים גורם סמכותי אצל הילד. הבסיס הסמכותי 
השילוב  ביותר.  הבסיסיים  בצרכיו  בהוריו  התלוי  הילד,  לידת  משעת  קיים 
חייו  בשנות  כבר  אליה  המצטרפת  ההקשבה  ושל  הדרך  בתחילת  ההכלה  של 
הראשונות בצד הסמכות הטבעית, מחייב הצבת גבולות ברורים לילד בהדרגה 

בהתאם ליכולתו להבין ולקבל.

על  להתבסס  צריכה  היא  יעילה  תהיה  אכן  כדי שהמרות  בכך.  די  אין  ואולם, 
הרצון ועל הנכונות שלו לקבל לא רק גבולות, אלא גם הוראות פעולה והכוונה. 
ילד  לחייב  שאפשר  העצובה,  למסקנה  מלכתחילה  כבר  מגיעים  רבים  הורים 
המנסים  הורים  יש  ולהצטיין.  ללמוד  לחייבו  אפשר  אי  אך  ללימודים,  להגיע 
לשדל את הילד באמצעות חיזוקים חיוביים ושלילים כמו שכר ועונש, מקל וגזר, 
הבטחות ואיומים כדי להצליח בלימודים. פעמים זה עוזר אבל ידוע שחיזוקים 
שליליים, ענישה ואיומים יעילים לטווח קצר ונכשלים בטווח הרחוק. מנגד גם 
החיזוקים החיוביים מאבדים מכוחם, ויש צורך להגדיל את הפרסים כדי לדרבן 
את הילד. ומה יעשה הילד בהיעדר פרסים? ובכלל, האם ילמד בעבורם או אולי 

בעבור ההורים?

כאן נכנסים נושאי פיתוח המוטיבציה וההעצמה האישית שראויים כל אחד לפרק 
נפרד. הם אומנם אבני יסוד חשובות מאוד בבסיס החינוך, אבל לא אבני יסוד 

קריטיות כאותן השלוש שהוזכרו לעיל. בהן נדון בהרחבה בספר הבא.
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השגת שיתוף פעולה:

סנקציות ועונשים - יעילים לטווח קצר, רק  כשהפוקד נמצא   .1
בסביבה!

מחייבים  אך  יותר,  ארוך  לטווח  יעילים  ופרסים,  חיובי  חיזוק   .2
הרמת רף הפרס כמו גם את הגירוי החיובי מפעם לפעם...יש 
היכן  כן  ואם  הפעולה.  שיתוף  ייפסק   גמול,  שבהיעדר  חשש 

יהיה הגבול?

פנימית  הנעה  נרוויח  הפנימית,  המוטיבציה  חיזוק  באמצעות   .3
שתהיה שם תמיד, גם בהיעדרנו. יצירת  הנעה זו, חינוך לדחיית 
סיפוקים ובניית שוטר פנימי הם אתגר חינוכי הנמצא בעדיפות 

ראשונה. 
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הורה משמעותי צריך להיות "רב אומן מאוזן"

נזכר  לוודאי  קרוב  בחיינו,  משמעות  בעלות  בדמויות  להיזכר  מנסים  כשאנו 
במורה, הורה, סבא או סתם שכן, שאם נתאר אותו באוזנינו, נבחין בכך שאישיותו 
מורכבת: "סבא היה אדם מיוחד מאוד: מצד אחד היה חרוץ, נמרץ ועסוק תמיד, 
אך כשביקשת משהו, עצר הכול והקשיב קשב רב וניסה לסייע", "המורה גילה 
ואיש לא העז  ביד ברזל  גם החזיקה משמעת  הייתה משמעותית בעבורי, היא 

להפריע לה, אך גם הייתה רכה, מבינה ורגישה...".

למורכבות זו נקרא אנשים בעלי "גמישות תפקודית", אנשים המכילים ניגודים 
לשמש  היכולת  זוהי  קפריזות.  ולא  באישיות  ניגודים  אינם  אלה  אך  לכאורה. 
בשני כובעים לפי הצורך. גם נמרץ ועסוק וגם קשוב ורגוע, גם קשוח ותובעני 
וגם רך רגיש ומבין. הורה צריך לבחון את עצמו בקווי הרצף ההתנהגותיים. האם 

הוא תמיד בצד אחד של הסקאלה או יודע להתאים עצמו לפי הצורך. 
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קווי הרצף בהם כדאי לנו לבחון עצמנו:

אם נמצא עצמנו באחד מהקטבים מוטב לחשוב על נסיעה לקו המשווה, אל 
הקו המאזן.

ויתקשה  מאוזן  הורה  איננו  החיובי,  בזה  אפילו  הקטבים,  באחד  הנמצא  הורה 
להיתפס כ"הורה משמעותי" אצל הילד. חשוב להיות בשליש הקרוב לחיובי, אך 

עם יכולת תמרון ברורה לקצה האחר כשנדרש. איך נדע מהו האיזון הנכון?

 

➠➠

➠➠

➠➠

➠➠

➠➠

➠➠

➠➠

מבקר ומוכיח

אוסר ומחמיר

פוקד ומגביל

דורש ותובעני

נוזף ומעניש

פוקד ומצווה

תובע בדרך שלו

אוהב ותומך

מאפשר ומתיר

מקשיב ומכיל

נותן ומעניק

מכבד ומוחל

מלמד ומעצים

מאפשר בחירה
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להתמקד בתוצאה ולא בתהליך או בדרך

במקום: "אל תביא היום חברים, שלא ילכלכו את הבית".

נאמר: "הערב מגיעים אורחים, אגיע מאוחר מהעבודה והבית צריך להיות נקי 
מסודר כפי שהשארתי אותו".

במקום: "סיים עכשיו את המשחק, כדי שתוכל לסיים את שיעורי הבית ולהספיק 
לאכול ארוחת ערב ולישון בזמן כדי לקום מוקדם".

על  חשוב  ההשכמה.  את  עליך  מקשה  המאוחרת  השינה  "לאחרונה,  נאמר: 
פתרון".

נתמקד בפתרון הרצוי ולא בהוראה

תבוא 

מוקדם

כדי ➪

שתספיק 

ללמוד

כדי ➪

שתצליח 

בבחינה
=

אשמח לשמוע 

כיצד אתה 

מתכוון להצֹליח 

במבחן

אל 

תביאי 

חברות 

היום

כדי ➪

שתספיקי 

לנקות

➪

מחר יש 

אורחים

=

מחר באים 

אורחים. אני 

עסוקה, הבית 

צריך להיות 

מסודר. כיצד 

לדעתך?

כשהמטרה ברורה קל להתמקד בדברים החשובים יותר

ממילא ההוראה תיצור ויכוח... אז כדאי לקצר הדרך...
לא בטוח שנרצה להלחם עד הסוף... אז כדאי לקצר הדרך...

מתן הוראות ופקודות יוצר אווירה לא טובה ומזמין ויכוח, משום שהילד חושב 
שיוכל להגיע לאותה תוצאה בדרכו. כדאי לתת לו אפשרות להוכיח. הדרישה 

לתוצאה ברורה, אך התהליך והדרך כדאי שיהיו נתונים לבחירתו.
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חינוך למשמעות 

לתרום  כיצד  והנחיה  חיוביות  תכונות  חיזוק  ע"י   - למשמעות  חינוך 
לעולם

חיים משמעותיים מתפצלים למספר מעגלים. המעגל הפנימי - חינוך למידות 
לחיים  מחנך  משמעותי  הורה  בלימודים.  השקעה  נאותה,  התנהגות  טובות, 

משמעותיים. 

המעגל השני - משפחה, אחים, הורים והמשפחה המורחבת. צריך להיות נוכח 
בכינוס אצל דודה שולה, כי יש ערך למשפחתיות. יש להקפיד להתקשר לסבתא 
ולשאול בשלומה. עליו לתרום את חלקו במשפחה, לקחת חלק בתורנות ובסיוע 

שוטף.

המיוחדים  מכישרונותיו  לתרום  ללמוד   - לקהילה  תרומה   - השלישי  המעגל 
וממרצו לסביבה, להתנדב, סיוע לנזקקים, להיות חבר בתנועות נוער וכד'.
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אצל מי השלט? הורה יוזם ולא נגרר

מציאות חייו של המבוגר מעמיסה עליו אינספור תחומי אחריות. לילדים לעומת 
זאת יש את כל הזמן שבעולם. הם כמעט מחוסרי אחריות. בשל כך הם אלה 
על  עדיפות  להם  נותן  זה  מצב  המגיבים.  רק  ואנחנו  המניפולטיביים  היוזמים 
השליטה במצב ואילו אנחנו נגררים לתגובות מיידיות מתוך לחץ, ללא חשיבה 

מעמיקה. 

מותר לעצור ולומר: " מתוק, אני עסוק כרגע ולא פנוי למחשבה. אחשוב, אשקול 
ואחזור אליך".

ככל שהשליטה במצב נמצאת בידינו, כך נהיה חשופים פחות למניפולציות ולא 
נמצא עצמנו נגררים לתגובות לא שקולות. התגובות המיידיות הללו עלולות 
לגרום לנו להגן על התנהלותנו, לעיתים ללא היגיון או לסגת ממנה בתחושת 

כישלון או הפסד. 
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סיכומו של דבר, הורה משמעותי הוא הורה:

חזק •	

מגן, מקנה ביטחון  •	

מתעניין •	

מדריך •	

יוצר אווירה נעימה •	

מייעץ כשנדרש •	

מקשיב ומכיל •	

מפרגן •	

מעצים •	

תומך •	

שותף לחוויות •	

מכיר את עולם הילד •	

הכול נעשה מתוך כבוד והערכה לילד ולסגולותיו המיוחדות

אם נפעל על פי הנאמר לעיל, אפילו באופן חלקי, נגדיל את המאזן החיובי של 
הורים  תמיד  נישאר  ואנו  בנפשם.  ולבריאים  למאושרים  אותם  ונהפוך  ילדינו 

בעלי משמעות בחייהם.


