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  הקדמה

 !שלום 

עוסק בתפקיד ה - 'איך לגדל ילד חברותי' -ים למדריך החדש שלי אבברוכים ה

, מטרתו של המדריך היא. ת של ילדכםהחברתיובחשיבות שלכם כהורים בהתפתחות 

מדריך ב. להעמיק אצלכם ההורים את החשיבה בכל הנוגע לתחום החברתי, לפני הכל

, בהמשך. מפת דרכים שתסייע לכם להתחיל בתהליך של גידול ילד חברותיתמצאו 

בתהליכי הבנייה תוכלו להשתמש בכלים המוצעים במדריך כדי ללוות את ילדכם 

 .חייומהלך בוהשימור של יחסיו החברתיים 

חשוב ביותר לחייו תחום רתי הינו אנחנו יודעים שהתחום החב, מניסיון החיים שלנו

בין אם יהיה זה : היכולות החברתיות שלו ישפיעו רבות על מהלך ילדותו. של הילד

יכולות אלו תהיינה , בבגרותו. בבית הספר ועם חברים, בגן, ביחסיו בתוך המשפחה

 .ובקריירהבחברות , הורותב, זוגיותב -בעלות חשיבות מרכזית בתחומים שונים בחייו 

מתחילים ברכישת הידע  ההורים ואנ, ובעצם עוד לפני כן, הראשון עם הולדת התינוק

ואנחנו , הזה רובנו לא נולדנו עם הידע. והמיומנויות הדרושים כדי להיות הורים

קוראים באתרי  ,נעזרים בהורים שלנו, מתנסים -תוך כדי ההורות שלנו  אותורוכשים 

 . נועצים באנשי מקצוע ועוד, שואלים חברים ,אינטרנט

יש לנו לשמחתנו הרבה מה , חברתית של ילדיםההתפתחות הגם כשמדובר בתחום 

" חברותי"ב הידע אינו ואולם ר, קיים ידע רב בתחום וכלים מעשיים ויעילים. ללמוד

 . מקצוע כמו גננות ויועצות שותונ להורים ומיועד לאנשי

לתחום החשוב הזה ולהעניק לכם כיוונים חדשים המדריך הזה מבקש לקרב אתכם 

? איך החברותיות שלנו משפיעה על ילדינו: המדריך יענה על שאלות כמו. למחשבה

 . ועוד? איך עובדים בשיתוף פעולה עם הגננת? מה המשמעות של חברות בגיל הרך

. אבל היא מתגמלת מאוד וגם נגישה לכולם, חברותי איננה משימה קלה לגדל ילד

תרכשו את הכלים והידע הקיימים בתחום ועם קצת , במהלך העבודה עם המדריך

 .אומץ ונחישות תוכלו גם ליישמם בתהליך החברתי של ילדכם
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 ?מי אני

קחות מפ, גננות, סטודנטיות לחינוך בגיל הרךשנה  31מזה אני מלמדת ומדריכה 

וכן מטפלת  מפקחת ומדריכה בגנים ובמעונות יום, ואנשי מקצוע אחרים בתחום זה

 .להורים לילדים בגיל הרךבקליניקה ומייעצת 

 משך התחום החברתי יותר ויותר את, גיל הרךעבודתי עם ילדים בבמהלך שנות 

ההעמקה בתחום . תשומת ליבי וראיתי את החשיבות וההשפעה העצומה שלו על חיינו

 ,ת"בהוצאת מכון מופ" ?עם מי שיחקת בגן היום"הביאה אותי לכתיבת הספר 

 . העשייה המקצועית שלי כיום בו מתרכזת, "לגדל ילד חברותי"ולהקמת המיזם 

על החשיבה ועל תפיסת העולם , המקצועי הידע המופיע במדריך מבוסס על הניסיון

שלדעתכם הוא יוכל , הורים אחריםלאתם מוזמנים להעביר את המדריך הזה . שלי

 . להיות להם לעזר

לא רק  ,במרחב האישי והחברתי, ולו שינוי קטן, אני מקווה שהמדריך הזה יחולל שינוי

 .אלא של כולנו כחברה, שלנו כהורים

 .אני מאחלת לכם קריאה מהנה ומועילה

 

.בקר עדה ,שלכם
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  פרק ראשון

  שלכםכיצד חוויות הילדות 

 ?יםהורכ  יכםעל ותמשפיע

 

. לפני כשנה את התמונה הזו ראיתי לראשונה

שהתמונה הזו  ,ידעתימיד . מזמן לא צחקתי כך

שאני רוצה להציג המסר ממחישה במדויק את 

תוצר מובהק של הם  נוילדי .בפרק הזהבפניכם 

אבל מה שחשוב עוד יותר הוא  ,הגנים שלנו

של  ,הם מהווים השתקפות שלנו ,רבותפעמים  ,על כן .גדלים במרחב שלנושהם 

, (עדרהיאו ה) שמחת החיים שלנו, נושל רגשותה, נושל התנהגותה, שלנו םערכיה

 .ועוד אפילו של הבעות הפנים שלנו

לעיתים היינו רוצים שיהיו אך , בינינו לבין ילדינוהזה ו מרוצים מהדמיון חנאנ ,לעיתים

מבדידות  ,הימדחי נוסבלנו בילדותלמשל  אם. יותר משלנו להם חיים טובים ומאושרים

 .חוויותה ןאותאת שהם יחוו  הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא, או מקשיים אחרים

, אנחנו מקווים שלא יצטרכו לעבור בחייהם את הקשיים שאנחנו עברנו במהלך ילדותנו

 .במיוחד בתחום היחסים החברתיים

הכאב את כשאנחנו רואים לעיתים 

אנחנו סובלים , להםשואת הצער 

בלנו סהרבה יותר ממה ש

  .לנוכשהדברים קרו 

הילדות שלנו השאירה עלינו את 

שנוכל לסייע על מנת  ,ולכן ,חותמה

להיות קודם כל עלינו , שלנוילדים ל

   .םכילדיאנחנו היינו מי למודעים 
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ואז )לפני כמה עשורים בארץ יתה ידועה מאוד יפסיכואנליטיקאית שה, סלמה פרייברג

הגדירה ( בעברית קצת ארכאית ,"המופלאות השנים" - ספר מרתק שלהלאור גם יצא 

היא קראה למרכיב זה : ילדינוהשפעה שלנו על באת אחד המרכיבים החשובים ביותר 

 .'רוחות רפאים בחדר הילדים'

  .(שווה קריאה – פרייברג קישור למאמר שלהנה )

. עברהמ 'רפאיםרוחות 'בקרבנו  ותמתעורר הילד הראשון שעם לידת ,טענהפרייברג 

שו על חיינו בילדות הקש ,בסביבה שלנו או באישיותנו מרכיביםלהיא  הכוונה

, להתמודד איתם הצלחנו במידה זו או אחרת ,כאנשים מבוגרים .שלנו ובהתבגרות

הילד שלנו כשאנו מביטים בדרך בה  ,והנה .לשנותםאו אותם להדחיק , אותם להרחיק

האלה צצות וחוזרות ' רוחות הרפאים' ,מבחינה רגשית וחברתית מתפתחגדל ו

 .תלעיתים ביתר שא, להטריד אותנו

   :ממנהשהורים מוטרדים ( או לרוח רפאים) הנה דוגמא לשאלה נפוצה

הם כל הזמן  .ילד שלי בן שנה וחצי והתחיל לשחק עכשיו עם ילדים אחריםה"

 "?מה עושים .ת מכך/רדטאני מאוד מו. עים והוא מוותרוחוטפים לו צעצ

 ולא ימגיע ממקום פנימ ,מקור הכאב והדאגה בסיטואציה כזו, לעיתים קרובות

יש , הילד עוד כה צעיר? האם באמת יש טעם להיות מוטרד. מהתבוננות על המציאות

ואילו אנחנו כבר מוטרדים מכך שהוא  ,ללמוד בתחום החברתי מה לו עוד כל כך הרבה

איננה הלוא זו  ".לא יודע לעמוד על שלו", על חפציו יודע כיצד להגןלא  כביכול

בראי העבר וביחס לזיכרונות  נים לאירועשאנחנו נות פרשנותהאלא , המציאות

 .כאב גדוללשגורמת לנו היא  ,הזוהפרשנות ו, ולחוויות שלנו

 את הגישה יםשואב םאתאת המקורות שמהם  לחקור כעת אני מזמינה אתכם

 בתחום אתכם המדריכשגישה  ,כהורים כיום כםהחשיבתית והחברתית של, הרגשית

 ? עבר נוכחות בהווה שלכם ומשפיעות עליוהמן לו חוויות יא .עם ילדיכם החברתי

http://www.gilrach.co.il/2011/02/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 :  לעבודהאז 

 ?  םהיית ה/ילדמין איזה 

 .בילדות כםתכונות שאפיינו את 01 וכתב

  :הנה רשימה קצרה של תכונות

 שמח 

 ביישן 

 זריז 

 עצוב 

  סקרן 

 פעלתן 

 תוקפני 

   מתבודד 

 חברותי 

 נדיב 

 טי אאמפ 

 כעסן 

 

 שמויורנוספות שבו על תכונות יח .םתכרק מעט מהתכונות שעשויות לאפיין א ןו האל

 כך תוכלו גם להכיר את הדפוסים של ,בת הזוג/עם בןיחד בנסו לעשות זאת . אותן

 . כלפי ילדיכם כל אחד מכם שלכך לסייע להבנת הרגישויות בוכם שני

בדקו אותן לאור השאלות  ,לפניכם רשמתם נמצאתש התכונות כשרשימת ,עכשיו

  :הבאות

 תפתחו תכונות אלהה ,כםלדעת ,כיצד? 

 היו מודלים לתכונות אלה האם בסביבתכם? 

 כםהאם התכונות הללו קידמו או הפריעו להשתלבות החברתית של? 
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  בתחומי התפתחות אחרים כםסייעו או הפריעו להללו האם התכונות? 

 כמו מי, ואם כן? אחרמישהו להיות  םהאם רצית...? 

חושפת לעיתים , מנו בהווה לאור העבראבל התצפית על עצ. אינן שאלות פשוטותו אל

נעשית  יםהמודעות לתכונות שלנו ולדרך בה אנו פועל. בהתנהגותנומרכזיים דפוסים 

, ובמהלכו התבגרותה לקראת גיל, יותר ברורה לנו בשנות הילדות המאוחרת

 .כשמתפתחת היכולת שלנו לראות ולבחון את עצמנו מבחוץ ולחשוב על כך

בו היא מספרת על  ,חמש בן ילדל אמא עם שערכתיגמא מראיון אני רוצה לתת לכם דו

 : מצבו החברתי בגן

ילדים  5-3הגן היה מורכב מקבוצות של  ,של עמית בגן הראשונה השנב"

 הייתה קבוצה אחת של ילדים שזו הייתה. והוא השתלב באחת הקבוצות

 שלעגו, ילדים כוחניים ותוקפניים מאודהם היו . שנתם השנייה בגן

להצטרף  ניסה עמיתבתחילה . לדים אחרים בלי סיבה נראית לעיןלי

 .אבל הם גירשו אותו וגם לעגו לו ,אליהם

מאחר  ,הניחו לו מצידם וגם הם, הוא קיבל את הדין ,בסופו של דבר

 . תםילא התערבב ולא התעמת אהוא ש

קבוצת החברים שלו מורכבת מילדים עדינים , ה בגןיבשנתו השני, כיום

הוא . ביחד הם משחקים נפלא. תקשורתיים יותרוחניים פחות כו, יותר

 הילדים. אבל גם לא מונהג ,לא מנהיג -מקובל מאוד בקבוצה הזו 

הם למדו להכיר אותו וגם קצת  ,החזקים בגן נהיו השנה חבריים יותר

 .התמתנו

חששתי . מסוגרת ולא חברותית, חולמנית, אני עצמי הייתי אאוטסיידרית

 העובדה. מות של הדחייה ושל הבדידות יעברו אליושהתחושות האיו

זו חוויה  .גורמת לי אושר רב, שהוא מקובל, שלעמית יש ביטחון עצמי

 ".מתקנת עבורי

לא אמור זה אבל  ,המנחה אותשלה עצמה העבר שהבינה  םאה. זהו ראיון אופטימי

 ההל אותינהעבר שהבדל בין ה .כיוםשלה ד למה שקורה לה וליאת להכתיב בהכרח 
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שהיא הייתה בעבר למי  הרמת המודעות שלא וה ,כיום תמנהל היאהווה שהלבין 

 .להשפיע על חייו של הילד שלהכך לבין מי שהיא יכולה להיות היום ו

תם כשא, של ילדכםהתנהגותו לגבי שתשאלו את עצמכם  ישכדאשאלות  ,לסיוםו

 :עם ילדים אחרים משחק בו יםמביט

  אצלו ת/אוהב שאני הכי ההתנהגותמה? 

  קשה לי איתה הכיש שלו תנהגותההמה? 

  :עכשיו שאלו את עצמכם, לאחר שעניתם על השאלות הקודמות

 הזו מאפיינת גם אותי התנהגותהאם ה?  

 י עם אנשים אחריםיאיך אני מתמודד איתה ביחס? 

 שאלות ותשובותעל משהו 

נדרשת , במדריךשאלות אלה ועל שאלות נוספות  תשובות עלשתוכלו לענות כדי 

הנושא החשוב של נדבר עוד על . התבוננותסבלנות ובעיקר , מידה של הקשבה

  .בפרק הרביעי במדריך התבוננות

 .ההתנהגות והחינוךבסיס לכל למידה בתחום  תבוננות מודעת היאשה נזכור ,עד אז

 לב לשיםתלויה גם באומץ שלנו , עצמנוממידת הכנות שנזכה לה בתשובות שנקבל 

לא המציאות שאת העובדה וביכולת שלנו לקבל , שלא תמיד נעים לנו לראותים לדבר

 ? לא, אבל זה גם העניין בחיים. כפי שהיינו מקווים תתמיד מסתדר
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    פרק שני

 ?האם אני הורה חברותי

 

פגש עם הורים יאני מרבה לה

 יעוץשמגיעים אלי כדי לקבל 

ילדם המתקשה בגן הדרכה לגבי ו

 . תמבחינה חברתי

. שלהם התנהגות החברתיתאני בוחנת יחד איתם את דפוסי ה ,בתחילת התהליך

עובר על שההסתכלות שלהם על דפוסים אלה פותחת את השער להבנה של מה 

 .הילד ובמה הוא מתקשה

הילד מהם דפוסי ההתנהגות החברתית שהזדמנות לבחון  כשיוע כםאני מציעה ל

הזוג בת / בן או לדון עם לו לענות בכתבתוכ .כםמסתכל עלי ואהאשר כ הרוא שלכם

 :שאלות הבאותב

  כםרגשותיאת  יםמביעאתכם  הרואהוא האם , הילד שלכם מביט עליכםכאשר 

באופן חיובי  יםמגיב, בשמחה על אירועים שמחים יםמגיב, למשל) באופן הולם

 ?(בעוצמה כשמשהו משתבש ציםלא מתפר, על מעשה טוב

 או עם אנשים ביניכם קונפליקטים את ה מנהליםאתכם  הרוא כםהאם ילד

 ?יחסיםהבאופן יעיל שמשמר את היכולת להמשיך את  ,אחרים

 פגש עם יהאם אתם מרבים לה? האם אתם קרובים לבני המשפחה המורחבת

 ? בחברתם באופן שבולט לעיני הילד שלכם אתם נהניםהאם ? בני המשפחה

 יניכם משפיעים על איך ההבדלים ב? האם רק אחד מבני הזוג הוא חברותי

 ?שלכםהחיים החברתיים  

 איך נראית שיחה שלכם ? האם אתם מזמינים חברים ?האם יש לכם חברים

 ?האם אתם נהנים לארח אותם? איתם
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  מדברים על חברים אתם איך

מה , למשל) ,םשלא בנוכחות

אומרים על החברים לאחר אתם 

 ?נפרדתם מהםש

 רואה כיצד אתם  ילדהאם ה

עת שאתם מתנהגים ב

מביאים אתם האם ? מתארחים

ם שיאיך מגי ?למארחים מתנה

זוכרת מילדותי בעיקר למשל אני )? תודהל מגיביםמודים או אתם איך ? מתנה

 .("...!לא הייתם צריכים: "את

  מזמינים  שבהן אתםהאם הילד שומע אתכם מנהלים שיחות בטלפון

 ?ומוזמנים

  ם ילדכםהאם אתם נהנים כשילדים באים לשחק ע? 

  האם הילד יכול לראות את ההבדל בין ? איך אתם מתנהגים כלפי אנשים זרים

האם הוא ? יחס לאנשים פחות מוכריםהלאנשים קרובים לבין  שלכם יחסה

 ?לומד את המורכבות של רמות שונות של יחסים

  .מהורים לשאלות אלה דאי תוהים אלו תשובות אני מקבלתואתם בו

 :תשובה אופיינית הנה

 "לא מתארחים, לא מארחים. אנחנו והילדרק זה . אנחנו לא חברותיים בכלל .

רק לעיתים אנחנו נוסעים להורים . משפחות המוצא שלנו הן מאוד קטנות

 ".שגרים רחוק

 בתשובה לשאלה שאני שואלת אם  ,קצת פחות אופיינית, הנה עוד תשובה- 

בת ויכולה האם יש כמה שאת מחב? האם את מתחברת עם האמהות בגן"

 ".אני לא סובלת אותן"  -והתשובה " ?להתחבר אליהן

יש השפעה  ,שלנו עם בני אדם אחריםילד בהתנהגות הבפני  אנחנו מציגיםלמודל ש

 . אתכם מחקהגם  לבסוףובוחן , מתבונן הילד. רבה



 איך לגדל ילד חברותי
 מדריך להורים לילדים צעירים

 
 

 

 
 

 02עמוד  adab@netvision.net.il               www.socialkid.co.il       עדה בקר   

. מתנהגים עם אנשים אחריםיש לילד הזדמנויות רבות להביט בנו ולבחון כיצד אנחנו 

אנחנו ולעיתים , הלמידה של הילד נעשית רק על ידי התבוננות וחיקויקרים בחלק מהמ

קצרים הם אשר כ, הסברים אלה. מלווים את ההתנהגות החברתית שלנו בהסברים

הקיימים ואת ההיגיון  היחסיםסוגי מגדירים עבור הילד את המגוון הגדול של , וברורים

 . םההורי של מאחורי התנהגויות שונותשעומד 

הוא עצמו אבל  ,זרים אנשים להבין שלהורים מותר לדבר עםיכול  הילד, לדוגמאכך 

   .אינם בחברתובזמן שההורים צריך להיות זהיר יותר כשהוא פוגש זרים 

 :ילדכםמערכות יחסים אליהן נחשף רחב של מגוון קיים 

 (בני משפחה) מבוגרים קרובים. 

  (שכנים, חברים של ההורים, רחוקים משפחהבני )מבוגרים קרובים פחות. 

 והוא פוגש בהם בפעם ,אך אינם מוכרים לילד, אנשים שההורה מכיר 

 .הראשונה

 (מבקש הדרכה ברחובשלמשל מישהו ) אנשים שההורה אינו מכיר. 

  (מוכרים בחנות ועוד, מנהל, גננת)מבוגרים בעמדות סמכות שונות. 

  ?סמכותבעמדות אנחנו מלמדים את הילד לפנות לאנשים כיצד 

הממעיטה  ,בעברית. כינויים שונים לאנשים במעמד גבוה השבעערבית יש שפה הב

כבוד ראש "או " כבוד הרב", "גבירתי"או " אדוני"היינו מתרגמים אותם ל ,בכינויי כבוד

 ".המורה"  - שכמעט פס מן העולם סמכותהמושא /כבודהמושג וכמובן  ."הממשלה

שוות מעמד הייתה בשמה הפרטי כאילו מכנים את הסבתא  שלכם במשפחההאם 

   ?"סבתא רבקה: "כלומר, פונים אליה ראשית על פי תפקידהאתם שמא או  ,לילד

כך , גם במסגרת היחסים של הילד עם בני גילו הוא מקיים מגוון גדול של צורות קירבה

 :הפנייה וההתייחסות לכל אחד מהם היא שונהגם 

  מהבניין"ילדים" 

  מהשכונה"ילדים" 

 ילדים מהגן 

 עמיתים 
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 ידידים 

 חברים 

 "טובכי החבר ה" 

 מעידה על הגמישות שפיתח במהלך ,יחסיםסוגי של לקיים מגוון  הילד היכולת של

בנה של הושלכם חיקוי , הבנה של ההסברים שלכם, תוך צפייה מדוקדקת בכם השנים

 .שאתם נותנים למצבים חברתיים שונים פרשנותה

 . היחסים ביניכם – בכם שבו הילד צופה ,ביותר חשוב ,נוסף מישוריש 

. ההורים מתייחסים זה לזהמהאופן שבו " בת זוג/להיות בן"ילד לומד מה פירוש ה

האם ? את אמאנישק  האם, כשאבא היה חוזר הביתה מהעבודה - זוכריםהאם אתם 

או לאבא תה מציעה להכין כוס קפה יהאם אמא הי? ביום שישי היה מביא לה פרחים

 ?זה לזה איך אבא ואמא מראים חיבה? את הארוחה מגישה לו

 

  , "כוחה הלא ייאמן של חברות"(  02/3/00)ראו את המאמר  המרתק בעיתון כלכליסט  )*(  

 .העוסק בדמיון בינינו לבין הקבוצה החברתית שלנו

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3399712,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3399712,00.html
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 שלישי  קפר

 בואו נדבר על ערכים

 

אני רוצה לדבר אתכם עכשיו על 

. זה נשמע נושא כבד .ערכים

למי יש  ,באמת, נו ?ערכים

על על כל צעד ושעל בחייכם אתם פועלים  ,אבל תאמינו לי ?אפילו זמן לחשוב על זה

להתנהל  לנו קשהלפעמים אך בידיעה שהערכים קיימים  תאו לפחו ,שלכם ערכיםהפי 

אנחנו פועלים מבלי מודעות , גם כאשר איננו בוחרים בערכים שינחו אותי .הםלפי

 . חשובה פי כמהשלכם לכן בחירה בערכים . שלנו" ברירת המחדל"בהתאם ל

כמעט וזאת  ,בכל תחומי החייםההתנהלות שלנו ערכים הם נקודות ציון המכוונות את 

בדרך כלל ו בנו בילדותנונמו הופהערכים שלנו . שאנחנו נותנים על כך את הדעתמבלי 

הערכים שלנו מתבטאים באופן הבולט ביותר . אנחנו ממעטים לבחון אותם מחדש

   .ילדינועם הזוג ו בת/ןבעם ונבחנים ביתר שאת ביחסינו  במערכות היחסים שלנו

 ? את ילדכם מהם הערכים שעל פיהם אתם מחנכים

שאתם אלו אלא  ,ובפנימציינים תם אינם בהכרח אלה שאמכם  שהילד ילמד הערכים

כיוון שהילד שלכם לומד  ,חשוב לזכור זאת .הלכה למעשה ,על פיהם חיים

אם בחרתם למשל בערך . לכך לא רק כאשר אתם מודעים, מהתנהגותכם כל הזמן

מקריאים לו , אתם מסבירים לילד עד כמה זה חשובוכם יכחשוב בעינ" נדיבות"

למידה לא תופנם אצלו אם לא יראה אתכם פועלים ממש הזכרו ש ,סיפורים ועוד

 .בקטנות ובגדולות, ביומיום בנדיבות

בנו מתחדדת , בין השאר. להורים אנחנו עוברים מהפך לא קטןכשאנחנו הופכים 

לעיתים אנחנו מתייחסים לערכים . ערכים בחינוך ילדינוהשל  םהמודעות לחשיבות

  .את משמעותם והדבר מקל עלינו להבין ,אלה כאל תכונות
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 :לעבודהבואו ניגש אז 

 תכונה ורשמו באיזו מידהבחנו כל . תכונות לפניכם רשימה של 

תוכלו להוסיף תכונות  .ילדכםחשוב לכם שתכונה זו תאפיין את 

יש , כי כמו שאנחנו יודעים, רצויות ובלתי רצויות לכם –משלכם 

 . משמעות רבה גם לדוגמאות על דרך השלילה

רוצה מאוד   התכונה

 שיהיה כזה

רוצה שיהיה 

 כזה

לא ממש 

 אכפת לי

לא כל כך 

רוצה שיהיה 

 כזה

ממש לא  

רוצה שיהיה 

 כזה

    הישגי      

    הרפתקן      

    צייתן      

     רגיש      

    צנוע      

     עשיר      

    מהיר      

     יוזם      

     שקט      

  מסור      

 אכפתי      

 משכיל      

 סבלני      

 רחב אופקים      

 עצמאי      
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  :שאלו את עצמכם ,כעת 

  שלכםמאפיינים גם את ההתנהגות  רשימה הזומתוך הערכים אילו? 

 מהו לדעתכם מקור הערכים שלכם? 

 בדרך בה אתם מתייחסים ופועלים מבחינה , בני הזוג, האם יש הבדלים ביניכם

 ?ערכית

  עם ילדים ביחסיו  ילדכםשעשוית לסייע ל התכונותמהן , הרשימה המוצעתמתוך

 ? אחרים

  להצליח יותר מבחינה חברתיתהאם יש תכונות נוספות שיעזרו לילדכם? 

 

אני רוצה לציין מושג מורכב שחוזר הרבה בדיונים על ערכים ועל , בהקשר הערכי

מתרים בהם , נויאנחנו מדברים רבות על הנושא עם ילד. אמירת האמת –חינוך 

. ששיקרו לנו נוכחיםאנחנו נעלבים ואפילו מענישים אותם אם , כועסים, שיאמרו אמת

כלפי לעיתים נרשה לעצמנו לומר שקרים לבנים או חצאי אמיתות  ,עם זאת במקביל

זה , חמודי"או , "זה מקרה חרום, אדוני הפקח". הם או אפילו כלפיהםימול עינאחרים 

 ? נשמע לכם מוכר ..."ייקח רק כמה דקות

אך הוא חשוב מאוד לדרך בה אנחנו רוצים לגדל את ילדינו , הינו מורכב נושא הערכים

 ברוריםחשוב שנהיה , כדי שהערכים יופנמו אצל הילד .בפרט תחום החברתיוב בכלל

 .  הםלגבי עקבייםו
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 רביעי    פרק

    התבוננותהכוחה של 

 

 ? מכירים". לא עשיתי כלוםהיום "

אומרים משפט כזה כמבוגרים אנחנו  ,בדרך כלל

אי  ,עבור רובנו .ואכזבה עצמית בטון של הלקאה

 .וללפעעשייה היא לא פשוטה כי אנחנו רגילים 

בסוג מיוחד של  אני רוצה לעסוק היום, למרות זאת

 .זה הכל. כםלהתבונן בילד כםאני רוצה להציע ל: אי עשייה

, נכון !עליהם ת/כל היום אני מסתכלהלוא  ?להתבונן. זה בודאי נשמע קצת מצחיק

להסתכל שבין  בהבחנהאבל אנחנו נוטים שלא לדייק , אנחנו מסתכלים עליהם המון

 . ןלהתבונלבין 

שנוכל   יאנחנו מסתכלים כדי לקבל מידע מיידי כד - ועלילהסתכל אנחנו מרבים 

  ?למה הילד זקוק כרגעכדי להבין  ,לפעול ולהגיב ביעילות מרבית

 האם הוא רעב או צמא ? 

 האם הוא זקוק לצעצוע כלשהו ? 

  צריך להעיר לושמה הוא עושה שאפשר להחמיא לו או ? 

 להזהיר אותו? ליומה הוא עושה שצריך לשמור ע ? 

 וכו ?בחיתוך החביתה ?סיום פאזלב לעזרה? לאיזו עזרה הוא זקוק כרגע' 

זו כמובן הדרך שלנו להיות לילד . מכוונת פעולה הסתכלותרוב הזמן אנו במצב של 

ואם הכל מתנהל  ,האירועים פני עלמרפרפים  אנחנובהסתכלות . ללמד ולכוון, לעזר

 . רדים לעומקו של ענייןיורובנו לא בדרך כלל  ,כשורה

 .לגמרישונה התבוננות היא מצב , לעומת זאת .זהו תהליך טבעי
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  :נותהתבונת הומטר

 תנהגות הילדללמוד את ה, כלומר .לראות התרחשויות מתחילתן ועד סופן 

 .הלעומק

 התנהגותו של הילדלנוכח  בנושעולים רגשות לפתח מודעות ל.  

  רגשית  מעורבמבלי להיות  ,תהליך כולואת ה, את התמונה הרחבהלהבין

 .או פיזית

 את התגובה שלנו להשהות.  

כל , כל ניד עפעף .רבות ילדנובנהגנו להתבונן חייהם בשנה הראשונה והשנייה ל

 .עובד ודובר, כל אירוע נבחן, זחילה, ישיבה, עמידה, שן שצומחת, בכי

אנחנו  ,תנהל כהלכהאם הכל מ ,השלישית ת החייםשנבדרך כלל עם תחילתה של 

כי ברוב התחומים  ,נכון וטבעי, זה יעיל .להתבונן בהם ,כמעט לגמרי ,מפסיקים

, יבחן, שהמבט שלנו ילווה אותם ללא הרף ואין צורך הדברים כבר עובדים כהלכה

 .יבקר וינתח, יבדוק

כדאי  -( ?אלא מה) לימוד היחסים החברתיים תחום  -ד אבל בתחום התפתחותי אח

 . בהםלהתבונן נחזור שוחשוב 

 :ולעבודה

 .משחק עם ילד אחר כשהוא ילדכםנו בהתבונ

 : שאלו את עצמכם

 עם מי הוא משחק ? 

 אוהב לשחק ואבמה ה?  

  לבדולבין המשחקים שהוא משחק  עם ילד אחרמה ההבדל בין משחקו? 

 מה מידת ההשקעה שהוא משקיע במשחק המשותף?  

 איך נראה תהליך המשחק ? 

  מתארגן למשחק, מסדר אותם, הוא אוסף את חלקי המשחקכיצד ? 

 כמה זמן נמשכת הפעילות המשותפת ? 
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 המשחק מה הסיבה לסיום? איך הילדים מפסיקים לשחק? 

  משאירים אותו כמות שהוא אובסיומו מסדרים את המשחק האם הילדים? 

 או הפסד/איך הוא מקבל ניצחון ו? 

  הריכוז שלו במשחקמה יכולת? 

 מה רמת התקשורת שלו עם שותפו למשחק? 

 על אלו עוד היבטים של המשחק הייתם מסתכלים? 

 

  .רק מעט מהשאלות שאפשר לשאול על המשחק המשותף של הילדהן אלו 

, לרגשות, הרהוריםל, לב כאמור למחשבותשימו ! ננוהתבו – רעיוןכל ה ,אם כן, וזה

 .תוך כדי ההתבוננות בכם שעולים לדאגהו לגאווה, לשמחות, לכאבים, לתחושות

זהו אחד המפתחות שלכם להיכרות הולכת ומעמיקה עם . אך אל תגיבו, התבוננו

 . עצמכם ועם ילדכם

לספר לו מה ראינו , להעיר לילד אין צורך

לחילופין או , או כל צורה אחרת של משוב

אם ראיתם דבר מה שמשך את  .ביקורת

בעיתוי תוכלו בבוא העת ו, תשומת לבכם

עד . לשוחח על כך בעדינות עם הילד, נכון

, המחשבות, השיפוטמרו את יש -אז 

ובעיקר את הפחדים והדמיונות , המסקנות

לשיחה עם בן או בת הזוג או עם שלכם 

 . הורים אחרים

איך לשוחח ": תחום החברתישל ה בעיקר בהקשר ,הורים רבים שואלים אותי, באמת

 . "קשיבוהקודם כל " התשובה שלי לעיתים קרובות היא ."?עם הילד

 רבותפעמים רוצים , בדומה לנו ,ילדים צעירים. להקשיב מאפשרת לכם התבוננות

 .יקשיברק  .בלי להגיב, מישהו קרוב ואוהב יתבונן ויקשיבשו ,לספר פשוט
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 חמישי  פרק

 ?לשחק יםאוהב םהאם את

 

עם זאת אך  לכאורהפשוטה  אני רוצה לפתוח בשאלה

 : מאתגרת

 ?לשחק יםאוהב םהאם את

לא כולנו כמבוגרים מאחר ש ,מאתגרתזו שאלה 

משחק לא  ,כמבוגרים ,אבל כיום, אהבנו לשחקש סביר להניח, כילדים. אוהבים לשחק

האיטיות  ,הפשטות, הואנחנו מתקשים למצוא את השלו, לעיתים. מושך אותנו תמיד

 . והנינוחות הנדרשות כדי לשחק

מבוססת  ילדים בגיל הרךכי התפתחותם של ? למה חשוב כל כך שנשחק עם ילדינו

כל פעולה . דרך משחקמתבצע כל מה שהם צריכים ללמוד בגיל זה . על משחק

, למשל) או משחק עבור הילד היא שעשוע ,מטלה או תפקיד, שעבורנו היא משימה

 (. להדיח כלים ,לסדר את השולחן

מנהלים שיחות  אינםכמובן  הם ,אישיים-ילדים מתחילים ליצור קשרים ביןאשר גם כ

 . את היחסים החברתיים שלהם הם ממקדים במשחק. נפש על כוס קפה

 ,החינוכיתלהשתלב במסגרת  ותקשעשוי להת ,בבית ילד שאינו משחק כהלכה, לכן

 .נוספיםותיים התפתח באספקטיםגם  אלא לא רק באספקט החברתי

 ? היחס שלכם למשחק, אם כך, מהו

 :להבין זאת שיעזרו לכם כמה שאלותהנה 

 האם אהבת לשחק בילדותך? 

 עם מי אהבת לשחק בילדותך? 

 אהבו לשחק איתך בילדותךאחיך / האם הוריך ? 
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 כילד בוגר יותר? באילו משחקים שיחקת כילד? 

 :בחנו מהו המצב כיום, כעת

  משפחהכיחד האם אתם משחקים? 

 עם מבוגרים אחרים יםמשחק ה/האם את? 

  ללכת , חוש הומור, למשל) עם אחרים כםביחסישעשוע האם יש אלמנט של

 ?(לקומדיות

 כםעם ילדי יםמשחק םאת באיזו תכיפות? 

 אם משחקים איתם באלו משחקים? 

 מהמשחק םינהנ םם אתהא? 

 המשחק מהלךב יםחושב םעל מה את? 

 כםילדיעם  םימשחק םכשאת כםשל מטרותמה ה  ? 

 :מגדיר שני מושגים שונים בעברית" משחק"המונח ששימו לב 

PLAY –  מנגנים ללחוץ על כפתורים ,למשל)פירושו משחק שאין בו מטרה סופית ,

שנות החיים משחק מסוג זה מאפיין את (. קוביותלבנות ב, בצבעי ידיים לצייר

הלמידה עשויה  .או עם אחרים לבדו: כרצונויכול לשחק בו  והוא הראשונות של הילד

או , יהילהתרחש בדרך של ניסוי וטע

 .עם מעט הדרכה ותיווך מצד המבוגר

GAME – למשחק שיש לו  מתייחס

בסופו , מטרות מוגדרותו מערכת חוקים

-שבץ, לוטו)צחון או להפסד ילנ מגיעים

 (. ועוד מטשח, כדורגל, מונופול, נא

מאפיין ילדים של משחק סוג זה 

  .ומעלה 3גילאי ב
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קשה לנו לשחק (. PLAY)בפעילות מהסוג הראשון  מתקשים בעיקר, אנחנו כמבוגרים

 כדאי לשאול את ,לכן. את הילדים הצעיריםהמאפיינים  השגרתייםאת המשחקים 

 ?מטרת המשחק המשותף שלנו עם הילד במשחקים ראשוניים אלה ימה: השאלה

מה במתי שמתחשק לו ו  ,ת עצמולמה שהילד לא ישחק בכוחו: יותרמאתגרת ושאלה 

 ?שמתחשק לו

דייל אני רוצה לספר לכם על חוקר אמריקאי בשם  ,כדי לענות על השאלה הזו

 גילשהגיעו לעד ושנה פעוטות מגיל על ערך תצפיות במחקרו הוא  .( (Dale Hayהיי

במסגרת אישיות שהם למדו -בין היכולות הביןשהוא בחן את הקשר . שלוש

 .בגן הילדיםהשתמשו הם  ן בה ואללבין תית המשפח

רכש  דשהיל מרכיבכל  :מרכזיתלמסקנה אחת הגיע  HAY אלפי תצפיות לאחר

הפך תוך מספר חודשים למיומנות שהילד השתמש בה  ,יםהיחסים עם ההורמערכת ב

 . (שאינם בהכרח חברים קרובים)ילדים אחרים ביחסיו עם 

לוקח על עצמו הוא זה ש המבוגר ,םשבמשחק עם מבוגריהוא  ,לתופעה זוההסבר 

ממציא , מדגים, מסביר, מוותרזה ש הוא - המשחק ךהמשלמהלך ויוזמה רבה ל

להציע מרכיבים , ללמוד ליזום צריך הילד ,עמיתיםבמערכת היחסים עם  .וכדומה

כאשר הוא עובר ממשחק עם ההורה למשחק עם , כלומר. לעניין ועוד, לתקן, חדשים

  .מיומןכבר לד להיות היעל , יםעמית

הוא , הורה-משחק בצמד ילדשה, מכאן

 לאחר מכן ת של הילד לשחק והבסיס ליכול

 .ילד-בצמד ילד

 ,בצמדילד שלמד לשחק היטב , חייו בהמשך

לא הילד אם . בקבוצהישתלב בקלות במשחק 

סביר , ידע את כל מרכיבי המשחק עם ילד אחד

 כיוון, ותרלשחק עם שני ילדים או ייתקשה ש

הרבה יותר גדולה המורכבות הקבוצתית ש

 .ממשחק בצמד
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 ?ילד כדי לדעת לשחק בצמדהצריך מה 

 להסתכל 

 לוותר 

 להתעקש 

 להציע 

 לקחת 

 לתת 

 להביע רגש 

 לשאול 

 להציע רעיונות חדשים 

  יולרגשותלהיות ער 

  יולתגובותלהיות ער 

  הזולת לרגשותלהיות ער 

  הזולתלתגובות להיות ער 

אז , התמזל מזלואם ו. המורה הטוב ביותר –מההורה  הילד ילמד ת האלוהיכולו את 

   .שמהם הוא יכול ללמוד לא מעט בתחום החברתי( אחאים)יש לו גם אחים ואחיות 

 ? כשמשחקים עם הילדים אז מה עושים

 לבחור את המשחק שהוא מעוניין בו ילדמאפשרים ל. 

  פשרים לו לשחק כשאנחנומא ולאחר מכןזמן קצרים לפרקי משחקים עם הילד 

 .מה אחר-ועוסקים בדברלא לידו 

 שיוכל לפתח בכוחות על מנת  ,משאירים לו הרבה מרחב ,תוך כדי המשחק

 .היכולות שלו לשחקהמשחק ואת עצמו את 

 כדי זאת " ?מה אתה מציע לעשות עכשיו: "מלווים את המשחק במלל כמו

 .להעביר לו את האחריות למשחק

 זה רק משחק ,אחרי הכל .נהנים! 
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 יששי פרק

 להיות אמפטי

 

מגוון  לשמועבכל מקום עבודה ניתן 

 . שמחליפים ביניהם העובדים ,אמירות

 ,יומיומיות, אמירות פשוטותמדובר ב

 :רבה רגשיתחשיבות  שלהן

 "איך את מרגישה הבוקר, שלום?"  

 "השבוע איך היה סוף?" 

 "איזו יופי את לבושה!" 

 "נהניתם אתמול בהצגה, היי?" 

במקום בין מבוגרים ביחסים הכרחי ומובן מאליו , הן מרכיב מקובל אמירות אלו

, מההתנהגות היומיומית שלנו עם עמיתים בעבודהמרכזי הן מהוות חלק ו, העבודה

 . בכל מערכת יחסיםו בהורות, בזוגיות, בחברות

 .שלמדנו לבטא בקול במהלך שנות הילדותמחשבות ממרגשות ועות נובו לאאמירות 

 :לימדו אותנו

 "(אמפטיה) שמחתו/ לחוש את מצוקתוו את הזולת "לראות 

  גות על ידי התנה, או להפגין שמחה בשמחתו, מצוקתו על וקלתגובות שילהגיב

 ([פרו פירושו בעד] חברתית-פרוהתנהגות ) אימהתמ

  .חדבמיולא האמת ש? מורכבנשמע 

דרכים לנסות למצוא בעיקר ו ,אלימותבו תוקפנותבמרבים לעסוק כחברה אנחנו 

, לחזק, אחת הדרכים היעילות ביותר להתמודדות עם תוקפנות היא ללמד .למניעתן

  .חברתית-פרווהתנהגויות  אמפטיהלטפח ולתגמל תחושות 
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אך  ,בילדות שלמדנוהצגתי אמפטיה כהתנהגות 

 ,יכולת מולדתהיא  אמפטיה, לאמיתו של דבר

 .בשפהבדיוק כמו היכולת המולדת שלנו להשתמש 

תינוקות בכל התרבויות נולדים עם מוכנות ביולוגית 

והדבר בולט בראש , להגיב לזולת באופן אמפטי

 . ובראשונה במסגרת המשפחתית

תפתח אם תאמפטיה ש חשוב לדעת ,יחד עם זאת

בדיוק כמו ששפתו של הילד , נטפח ונחזק אותה

רק אם הסובבים אותו ירבו לדבר איתו  ,תפתחת

  .ולהקנות לו מיומנויות שפתיות

היא אחת המיומנויות החברתיות החשובות ביותר לפיתוח אצל ילדים בגיל אמפטיה 

  .הרך

 :שהוכיחו מחקרים 

 אימםשל  הגבירו את קצב מציצת המוצץ לנוכח מבט עצוב בני שנה תינוקות.  

  בו  וביטההם  :ממצוקתו של הורה לא התעלמו (גילאי שנה ומעלה)פעוטות

 . להתקרב אליו כדי לנחם אותו ורבהבמבט מלא דאגה ו

 אחים או אחיות קטניםל דאגה רבה למצוקתם ש וראה ילדים צעירים . 

 אחריםילדים רואים כשפעוטות , למשל .לא רק בני משפחה מעוררים בנו אמפטיה

, הם מקשיבים בשקט מתוח: שקט ומוטרדים מתחילים להיות חסריבעת מצוקה הם 

  .האחרהילד  כמואו בוכים  מייבבים

כבר מסוגלים להבין במדויק את מקור המצוקה של  שלנו ילדיםה ,ואילך שנתייםמגיל 

הם חשים צורך עז להציע : חברתיות-ואז מתחילות אצלם התנהגויות פרו הילד האחר

הם מבינים שיש דרכים מתאימות . שיירגעעל מנת ניחומים ועזרה לילד הסובל 

/ גננתל/ להביא לחבר הבוכה את הדובי שלו או לקרוא לאימו, למשל: לעשות זאת

 . כדי שתעזור להרגיעו ,מורהל
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פרש טוב יותר את התחושות שהם הבין ולל מתחילים שלנו ילדיםה ,גיל שנתיים לאחר

-גויות הפרוטווח ההתנהמהו לומדים ו אחר נמצא במצוקהמישהו אשר כ מרגישים

 .וכלפי יכולים לבטאומעוניינים חברתיות שהם 

אנחנו אך בעיקר מהדוגמא ש ,של הילד תהמולד יכולתזו נובעת הן מהה למידהה

  .נותנים להם

השנתיים הראשונות הן תקופה קריטית 

יכולת והתנהגות להתפתחות של 

ילד שלא יפתח יכולות . תאמפטי

אמפטיות בשנים אלה יתקשה מאוד 

 .החיים ן בהמשךאות לפתח

 ? כםלעודד התנהגות אמפטית אצל הילד של יםכהור כםלמה כדאי ל

 צרכים של לרגשות וקשובים לכאשר בני הבית  ,נעים יותר כמשפחהש מובן

 .כלפיהם בהתנהגויות מתאימות וגיבישאר בני המשפחה ו

  מחקרים מראים שילדים היודעים לחוש אמפטיה כלפי הזולת ולפעול באופן

 ,חברותיים יותר ומקובלים יותרהיו ילדים ( לשתף, לנחם, לעזור)חברתי פרו 

 .שמחים יותר ובשל  כך

 ?להתחיל ליישם כבררוצים 

 :ילדכםאצל  חברתית-ופרו לקדם התנהגות אמפטיתכיצד 

  וצהיראל ת. בצורה אוהבת ומקבלת כםלילדהתייחסו 

 -אבל בעיקר , ...(בוודאי, הצהירו, בעצם) הצהרות אהבה

  .בתשומת לבלדבריו או למעשיו בהבנה ו וגיבה

 כלפי מצוקות של בני  אמפטיההביעו  .מודל להתנהגות אמפטית הקפידו להוות

 .כלפי אלה של אנשים אחריםו המשפחה
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   של חוקי ההתנהגות ןגיויאת ההלילד  והסבירו ברורים גבולות וחוקיםהעמידו 

נוק על הידיים הוא יפסיק את התי נריםאם )" וימה יהיו התוצאות של פעולותו

 "(.לויכאב  אם תרביץ לנדב זה" ,"לבכות

 יגיב  כםשחשוב שילדים משוכנע םאתכאשר , חברתית במהלך סיטואציה

יבין  כדי שהוא ,לא בכעס, בטון חם ואוהדאת הדברים ו ל וסבירה, אמפטיהב

 . ויקלוט טוב יותר את חשיבות המסר

  הילד יפנים . 'אדיב'או ' נדיב'או ' עוזר'שהוא  קרובותלעיתים  ילד שלכםל אמרו

 - פנימי ם אלא ממקוהחיצוני תכתיב הבגלל לא , ויפעל בהתאםתכונות אלה 

 . מהרצון שלו לעזור ולהיות שותף

 ,חנון, שקידום התנהגויות כאלה עשוי לגדל ילד רכרוכי יםחושב םואם את

 .נושא לדיון נפרד כבר זהאז  ...פראייר וכדומה
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 יביעש פרק

 להיות גננת חברתית

 

 . הגענו לפרק האחרון במדריך

נושא החברתי לדון בבפרק הזה אני רוצה 

לא דרך זו של המסגרת . מנקודת מבט נוספת

אלא דרך המסגרת החינוכית , המשפחתית

שמלווה את , הגננתהלוא היא , ואשת החינוך

 . הילד שלכם

 .ניגש מיד לעבודה

עם הגננת של מה מערכת היחסים שלכם  לכם לבחוןשאלות הבאות יעזרו ה

 :ילדכם

 האם אתם מרוצים ממנה ? 

 אוהבים אותה ? 

 מכבדים אותה? 

 אדישים כלפיה? 

 כלפיה קורתייםיב?  

 :נובע יחס זה מהיכןלברר לכם שאלות שיעזרו כעת ענו על מספר , לאחר שעניתם

 יתהיה איזו גננת היא, אם כן? האם אתם זוכרים את הגננת שלכם בגן? 

  חיבקה וליטפה את האם ? אוהבת? חמההאם

 ?הילדים

  הקפידה על האם ? דומיננטיתהאם היא הייתה

 ? סדר ומשמעת

  השקיעה רבות בחלק הרגשי בגןהאם? 
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 האם לימדה ? בתחום הקוגניטיבי ?בנושאים לימודיים האם הרבתה לעסוק

 ?י ומענייןתבאופן יציר

  בעבודות יצירהלעסוק ? תכם טיוליםילערוך אנהגה האם ? 

  הקימה גינה ולימדה אתכם לעבוד בההאם היא? 

  בנושא היחסים החברתיים בגן והייתה מעורבת התעניינההאם? 

 יםמנחשעל הערכים ו תפיסת העולםעל  השפיעה הגננת ,כםלדעת ,האם 

עם הגננת של  כםעל מערכת היחסים שלואולי אפילו  ילדכם בגידול כםאת

 ?כיום כםילד

  .יתה משמעותית מאוד בחיינוידמות חינוכית שהנו יש ילרוב

. יסודי או בתיכוןס ה"הבימחנכת ב מקצועי או אלא מורה ,גננת תה זוילעיתים לא הי

נכחו רבים  21-ביום הולדתה ה .שנים רבותיסודי  ת ספריתה מורה בבייאימי ה

ההשפעה  ועל ,מתלמידיה ודיברו בהתרגשות ובהערכה רבה על התרומה הערכית

  .המשמשת אותם עד היום, יתה לה על תפיסת העולם שלהםשהי

אבל , זה דור אחרהיום ש, כאלה פסו מן הארץאנשי ונשות חינוך כי  מרוהנוהגים ליש 

משרד החינוך בשיתוף עם הסתדרות המורים וגופים ערך  0101-ב .טעות בידם

 . 'הגננת של המדינה'בו נבחרה תהליך ממושך וקפדני , חינוכיים נוספים

עקבתי בעניין אחר התהליך וקראתי בעיון את החוברת שהוציא משרד החינוך ובו 

 .חוברת מרתקתזו  ?האמת .עמדו לבחירהשהגננות  02הפילוסופיה החינוכית של 

לתחרות  Ynet-אני ממליצה לכם לקרוא את הכתבה המרגשת שהקדישו ב, בנוסף

 :החשובה הזו

3949799,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

לא כי גננות אלה ו, בדברי הגננותעטה ומ חסותייהייתה התהחברתי  לתחוםדווקא 

את להציג  החינוך מקובל במערכת לאלצערנו אלא ש, אינן משקיעות בתחום זה

 .ערכת החינוך בכללמשמעותי במהתחום החברתי כמרכיב 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3949799,00.html
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 .כםשל ילדהגננת בואו נדבר על  ...ועכשיו

 לפתוח  הןהצעתי לשלחתי לגננות ברשימת התפוצה שלי מסר ובו  לפני זמן מה

  התכנים החברתייםאת אסיפת ההורים של תחילת שנת הלימודים בתיאור 

 . שכל אחת מהן עומדת להדגיש במהלך השנה כולה

, העידוו אלהפגישות הבמהלך של ההורים והתגובות  ,ןגננות רבות אימצו את הרעיו

, (וגם במהלכה)שהנושא החברתי קרוב מאוד לליבם ושבתחילת השנה , כפי שצפיתי

במחשבות אלא  ,תכנים הלימודייםטיבם של המירב הדאגות שלהם אינן ממוקדות ב

 .ברתיתח כיצד יסתגל ילדם מבחינה

. הזה תגובות למסרקיבלתי הרבה 

מא תה איגיבות היאחת המ

השאלות שניתן  מהןשאלה אותי ש

ת באסיפאת הגננת לשאול 

הראשונה וכמובן גם  ההורים

 ?לאחריה

 . לה הנה לפניכם מה שעניתי

 לא רקו, הורים בגןהבמהלך אסיפת  ואני מציעה גם לכם להשתמש בשאלות אל

 : באסיפה של תחילת השנה

 איזו חשיבות את מייחסת לתחום החברתי בגן ? 

  אלו פעילויות חברתיות את יוזמת בגן במהלך השנה? 

  במיוחד בתחילת , איך את מסייעת לילדים להתאקלם מבחינה חברתית

 ?השנה

  מה את עושה כשילד מתקשה למצוא לו חבר או חברים למשחק? 

  מה את עושה כשמתעוררים קונפליקטים בין ילדים ? 

 איך את מגיבה לתוקפנות? 
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  דיעה שלילדם קשה מבחינה חברתיתמתי את משתפת הורים בי? 

   אני לא רוצה להיות חבר שלך: "ואומרדוחה ילד אחר מה את עושה כשילד"? 

  םישילד יזמין חברים לשחק אחרי הצהרי בעיניך האם חשוב? 

 מה עושים כשילד לא רוצה ללכת לשחק אצל חברים ורק רוצה שיבואו אליו? 

 ?לא מזמין אליורק רוצה ללכת לאחרים ו, הפוך או

אדם יש חשיבות רבה לדרך בה הילד שלכם יגדל להיות  ולתשובות לשאלות אל

אחרת לא )ן שאתם מחשיבים מאוד את התחום החברתי בהתפתחותו ומכיו. חברותי

, וממשיכים להשקיע, ההשקעה שהשקעתם ...(הייתם קוראים את המדריך הזה

 . שבניתם הקו החינוכי את תמשיך הגננתבדרך בה  הבגידול ילד חברותי תלוי

 : כמה עצות, לסיוםולכן 

 מרו על קשר הדוק עם הגננתיש . 

 בררו איתה איך מסתגל ילדכם. 

  עם מי הוא מעדיף לשחקשאלו? 

 איך הוא מתמודד במצבים שונים? 

 האם הוא יודע לשתף פעולה? 

 האם הוא יודע להתמודד עם קונפליקטים? 

תביעו בשיחות איתה על היחסים התשובות שתקבלו מהגננת וההתעניינות ש

את הבנתה יחזקו אצל הגננת את ההתייחסות לתחום החברתי ו ,החברתיים בגן

 .כםשלו בעיניהרבה לחשיבות 
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 סוף דבר
 

  .לסיום המדריך נוהגע

מהמדריך ה שהפקתם תועלת ומקואני מאמינה ו

את הרעיונות והעצות לקידום שתיישמו ו הזה

 .ל ילדיכםוטיפוח היחסים החברתיים ש

הידע והכלים שקיבלתם עד כה רבים ומגוונים 

לחזור ולקרוא מידי פעם , אני רוצה להמליץ לכם. ולא ניתן להפנים את כולם בבת אחת

קריאה חוזרת היא הזדמנות לבחון מחדש איזו תועלת אנחנו . את כל אחד מהפרקים

  .יכולים להפיק מהידע ולהתחיל ליישם אותו

שכדאי לכם לחזור ולחשוב עליהן מידי , רבות במהלך הפרקים שאלתי אתכם שאלות

חלקן אילו ו, שניםבמהלך התופתעו לגלות שחלק מהתשובות נשארות זהות  .פעם

, כבר בידינו התשובותכל  כללבדרך  .גילאים שוניםבמילד לילד או אפילו משתנות 

  .להקשיב ולהתבונן, אם אנחנו מצליחים לעצור לרגע במרוץ החיים שלנו

לעשות  אתם מוזמנים. הורים אחריםיש ערך רב בהתוודעות לתשובות של , בנוסף

חברים כשאתם פוגשים  לדיון פתוחציף את השאלות האלה להו מעשה חברותי

- בדף הפייסבוק שלי ולדון תוכלו גם להמשיך להתעדכן .והורים אחרים

www.facebook.com/socialkid – ומתנהליםשאלות מעוררות מחשבה עולות  בו 

 .עודתיות וחברו, על הורותדיונים פעילים 

תוכלו בו  - /http://www.socialkid.co.il - אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בנוסף

אפשר  .תחום החברתי בגיל הרךהורות ולתכנים נוספים הנוגעים למאמרים ולמצוא 

אם עדיין לא נרשמתם ו .תגובות וגם מחמאות, גם לפנות אלי דרך האתר בשאלות

 . להירשם באתר אתם מאוד מוזמנים, לרשימת התפוצה שלי

 

 , בהצלחה ולהתראות

 בקר עדהר "ד

http://www.facebook.com/socialkid
http://www.socialkid.co.il/

