
 האם הילדים שלכם מאושרים?הורים, 

  מה אתם רוצים עבור הילדים שלכם? כשאני שואל הורים,
 הם מדברים תמיד על אושר.

  
  ילדו? ל רוצה לזמןמהו האושר הזה, שכל הורה 
  האם אושר הוא מושג אובייקטיבי המתקיים אצל כל אדם 

 מאושר במידה שווה? 
  המשתנה מאדם לאדם? יחסיהאם אושר הוא מושג 
  אותו  הרגישבהווה, או שניתן למתקיים הוא האם 

 כש"מגיעים לנחלה"?רק 

מה הורים נוהגים לעשות כדי להפוך במידה ואושר באמת קיים,  היא: שאלה שעניינה אותיה
ובמרוצת השנים קיבלתי את התשובות מההורים עצמם,  את הילדים שלהם לילדים מאושרים?

 שישבו מולי והסבירו לי את האושר המיוחל הזה.

 י האושר המיוחל.יהיה בעינ לאאבל האושר, כפי שהם נהגו לתאר אותו, 

, לא אושר ה. אבל זמחייכים ומרוצים שלהם ילדיםכשהאושר ה תיאר לעצמו את חלקם הרב
 ילדיהם, של ושביעות הרצון בלתי פוסק של הורים אחר החיוכים רדףמ. זה סיפוק רגעי –אמרתי 

וככל  לשבור אותו.שהורים רבים כיום נמצאים בו ומתקשים  ,ריצויאת מעגל ה הוא שיוצר
שרוצים, ולא  שהם ונותנים להם את מה לרצות את ילדיהםבכדי  פועלים רבותהורים שאותם 

-ומחזקים דפוסי התנהגות אנטי ,דווקא את התוצאה ההפוכה משיגיםהם כך  ,את מה שצריכים
 מהתנסויות חדשות, מהיראיבוד עניין , קבלת סמכותאי  ת,יוהתנגדוב סוציאליים המאופיינים 

ואותם ילדים שלרוב בחלק מן המקרים,  חוצפה קשה ואלימות, קושי להתמודד עם שעמום
  .את עצמם בדיוק ההפך חווביטחון, יראו כבעלי י אנשיםה

 אותו הוא אחר: תופסהאושר כפי שאני 

או שילמדו ואם חלקם אינו מספיק להם, , להיות שמחים בחלקםאת הילדים  יש ללמדבעיני 
 ויעשו מאמצים למען הרחבת החלק שלהם!  שיעבדולחיות עם העובדה הזו, או 

 אין אדם מאושר, מאדם שלם, השמח בחלקו. 

 יועלאותו( יוכל להתקיים באדם,  תופשבכדי שאושר )כפי שאני הבנתי שעם השנים 
 ותיו המוקדמות(:החיים )ועדיף בשנלאורך  להכיל שלושה סוגים של חוויות

חלק זקוק לידיעה כי יש לו תפקיד, והוא  ,כל אדם, בכל גיל – וחיוניות נחיצות חוויית .1
זיהוי תחומי הדרך לחזק בילדים את חוויות הנחיצות היא באמצעות ! ממשהו גדול ממנו

על ההורה  ?וברגים , כלי עבודההילד אוהב להתעסק במברגיםלדוגמא: ) עניין ופיתוחם
הוא כי  , וכן הביטחוןאת ביטחון החיוניות וליעניקו ש ,לייצר לו עבודה ותפקיד במשפחה

ופך הם העניין שלו מגובש יותר הוא תחוסומכים עליו. ככל ששו טוב במה שהוא עושה
ומקנה לו הדימוי העצמי שלו, הביטחון ועל משפיע הוא , זהותוחלק בלתי נפרד מלהיות ל
 אין אדם שלא זקוק לתחושת החיוניות. ., נחיצות וחיוניותמשמעות תחושת

חוויה  - במלוא עוצמתה ת הצלחהשילד יחווה חוויבכדי  – "תסכול סביר" חוויות .2
תסכול וקושי שבדרך להשגת , עליו תחילה, לחוות מהו המשאירה חותם בנפשמספקת, 



תסכול סביר הוא תסכול שמאפשר לאותו ילד שחווה אותו, לקום שוב ולנסות  דבר מה.
כאשר  .ת השגהאפשרית ובלהיות מולו  המטרה העומדת, לכן על להצליח בפעם הבאה

להצליח בו, ומצפים ממנו ל מידותיו, אתגר שגדול עקרי , מידי מציבים בפני ילד רף גבוה
כי אחרי  .יותר להתרומם הרבה קשהו נשברים יאושימייאוש, והתסכול הופך למיד 

  שנשברים, צריך לאחות את השברים.
אוש, והושיטו להם יד בכדי לצלוח ירגע לפני היהיו שם בשביל הילדים שלכם, המלצה: 

, תעזרו להם להתמודד איתם הםמהחיים של את הבעיות אל תסירואת הקושי יחד. 
 ולנצח אותם! התסכול הוא חלק בלתי נפרד מהצמיחה שעתידה לבוא!

בדרך להשגת דבר  תסכול, וחווה רגעי וחיוני נחוץכאשר ילד שחש  – חוויות הצלחה .3
גע האירוע נחקק בנפשו ומחזק את , באותו רהצלחה, אך מיד לאחר מכן חווה גם מה

במקרים בהם ילד גם בתחומים אחרים.  שלו המסוגלות הדימוי העצמי שלו ואת תחושת
עניק לו חוסר ביטחון נחקק בנפשו, ומגם הוא , פעם אחר פעם, האירוע תסכול רציףחווה 

על כן יש  בחייו. ם על תפקודו בתחומים אחריםג נמוכה המשפיעה מסוגלותותחושת 
 ות של הצלחה.תסכול סביר ושני שלישים, חווישל לדאוג לספק לילד שליש חוויות 

 הנוסחה עושה פלאים, השתמשו בה!

הילד הזה לא מעריך כלום! מה שהוא רוצה אני קונה לו,  פעם אני נתקל בהורים שאומרים לי, לא
לרוב והחוצפה שלו פשוט חוצה גבולות. ואז אני שואל, ומה אתה עושה כשהוא מתחצף אליך? 

ם הוא משיג מה שהוא רוצה באמצעות הא מתנצל. ומה קורה אחר כך?אני כועס עליו ואז הוא 
 כן, הוא משיב. אני שואל. בקשת הסליחה? 

  שהוא ביקש.אנחנו הולכים וקונים לו מה  י שהתנצלאחר

 עגלית של ריצוי:רים שבויים במלכודת מוההושימו לב! הילד פיתח אסטרטגיה, 

 משהו. הילד מבקש שיקנו לו.1

 .. ההורה לא מסכים2

  גבול הטעם הטוב.וחוצה את . הילד מתחצף 3

או במקרה שהילד יודע להפעיל מניפולציה רגשית, בכעס להתנהגות הילד / . ההורה מגיב 4
 .ההורה מוותר

 .הילד מבקש סליחהלאחר המשבר . 5

 את מה שביקש מלכתחילה.לו נותן ו מעריך את הבעת החרטה של ילדו, . ההורה6

 

 

 

 

 



 או מניפולציה רגשית מוקפדת?הבעת חרטה 

ש, בתוך הילד שהורגל לקבל מה שרוצה, כבר לא מסופק לאורך זמן, וכל מה שחד ניתוח המקרה:
הוא יוכל לדבר איך שהוא רוצה להוריו,  מבין היטב כי הילד כמה ימים כבר לא רלוונטי עבורו.
רי כן הוא יקבל את מה שהוא רוצה, ואין אף אחד שיכול עליו לאחר מכן הוא יבקש סליחה, ואח

 ומסוגל להגיד לו לא. 

ולא  ותגבול לא מקבלזקוק לגירויים תמידיים, לד לא מסוגל להתמודד עם תסכולים, הי: תוצאה
 מתקשה להיות חלק מקבוצה בדינאמיקה החברתית של בני גילו, ומשוםהוא  את סמכות הוריו,

אך בעת מה שהוא רוצה, מצפה שכך יהיה גם בחצר בית הספר, כל שרגיל בבית שעושים 
. תוצאה זו לבד בהפסקותולהיות  , הוא מעדיף להתנתק מהקבוצהמרותול מיד ריםסשהילדים לא 

כלפיו )דחייה חברתית( חרמות עתידיות ל כר פורה , מהווהבינו לבין הוריושל מערכת היחסים 
 לטנית והלא צפויה.בשל התנהגותו השת

הצליחו להשיג בדיוק את  לראות את החיוך הנשגב על פניו של ילדם,ל רצו ושסך הכ הוריםוהנה 
 ההפך. 

 מאושר? ילדהפך ל ,ביקשתמיד את כל ששחי בשפע וקיבל  אז האם הילד

יש דרך אחרת, להעניק לילדים שלכם גם את מה שהם רוצים )בגבולות האפשר(, וגם את מה 
 שהם צריכים, בכך שלא תסורו מיד אחרי כל גחמה של הילד שלכם. 

)אתם צודקים, זה בהחלט  נפעמים מהרצון שלו לנגן כל כך הילד רוצה גיטרה, ואתם לדוגמא:
רי שיעור אחד הוא החליט ש"לא אבל אח ,ביחד ובחרתם גיטרה יפה ו"מלכותית" םהלכת, מרגש!(

 לא, לא ולא.התמדה? או מחויבות? , האם לימדתם אותו אחריות? " להמשיךלו בא

מסבירים לו אתם שמחים ומתרגשים, אך הילד מבקש מכם גיטרה. תהליך הנכון: שימו לב ל
הילד יקבל זאת כאתגר  .לומד ומתמידלתהליך,  מתחייב אותולאחר שתראו אותה רק  שהוא יקבל

 חשוב ללמוד שלכם שלילדשזיהיתם לאחר  על מתוך מוטיבציה להשיג את הגיטרה המיוחלת.ויפ
ר לו כרגע זה להתאמן גם בבית, סימן שהגעתם בדיוק סומה שח הוא מצפה לשיעורים,, גיטרה

  המתאים להעניק לו גיטרה.שלב ל

תסמל , היא כי "בא לו"רק , ולא להתאמן -תענה על צורך שיש לו הגיטרה  משמעות הגיטרה:
תסכולים ולאחר כמה , משמעותית חווית הצלחה ותהווה לו בתהליך שלו ההצלחה את עבורו

 .בכל שבוחר לעשות וחיוניות יחוש ביטחון, תרגולי הנגינהשל התמודדות עם  סבירים

 את המושג "אושר", זה לא כל מה שתמיד רצינו בשביל הילדים שלנו?עכשיו עזבו 

 

 אייל גל

 מנחה ילדים, הורים וצוותי חינוך בתחומים חברתיים ואישיים,
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