
 "?...את החדר שלךי /תסדר"

לך להכין שיעורי "דומה ב ?לא מפנים? לא מקשיב? ת את החדר/ה שלי לא מסדר/למה הילד

הן בדרך אלה מיני הוראות הנחיות  -" מסך/מחשב/לוויזיהת ט/כל היום אתה -זהו עד כאן "..ו" ?בית

שליטה ובקרה הם  .לילדיםיחסים בין ההורים סדר היום בבמציאות השוטפת בכלל התמהיל והתמליל 

וכשנגמר האוויר לעיתים קרובות  - להתנהגות הרצויהבהדרכה והכוונה הדפוס הרווח בדרך כלל 

    . קיימת נטייה לשחרר את הרסן מה שבהכרח לא יותר טוב

להורים רבים  –ענישה , אכיפה, שיטור, פיקוח, נהלים הוראות, כללים, מסגור, ציות, סידור

זהו קוטב  .בעקרון כך חינכו אותנו .מושגים אלה מהווים את ברירת המחדל בגישה המחנכת

יחד עם זאת ככל שהגבולות . הביתיתהחינוך במערכת  הגבולות תהכרחי שמירתנאי ואחד 

הינה מנת בדרך כלל זו טעונה חוויה . לוחצים חזק יותרההורים המחנכים לא נשמרים אנו 

 גבולותהאל הילדים מתבצרים רגשית עם הגב . ות החינוךדבמוסילדים גם חלקם של ה

לא רק  - ברור לכל הורה מתחיל .בודקים ללא הרף היכן פתח המילוטנאבקים ו – (קירה)

 המתישיתרה מכך החינוך הופך לזירת חיכוך והתגוששות רגשית  תעובדממש לא הגישה ש

במשפחות רבות בעיקר בגיל ההתבגרות . קונפליקטיםכעסים וכר פורה לו פתמעיי תמייגע

חושך שבטו שונא " - ואף אגרסיביים ואלימים והמרידה החיים בבית הופכים לבלתי נסבלים

בעיקר  אשםהיא מתסכלת ומלאה ברגשי , הרמוניתורגועה אווירה בבית לא רק שלא ה. "בנו

  .ולא מפניםה לא מקשיב /כשהתוצאה החינוכית לא מושגת הילדהורים ה אצל

אנו ככל ש? אם כן מהו הקוטב השני –ביחסים שזה קוטב אחד ותנאי ההכרחי , אמרנו

שני הקטבים נמצאים . אוהבים את הילדים שלנו ללא גבולות אך חייבים לשים להם גבולות

. אזור האפקטיביות/הנקודאת העליו ואנו מחפשים " מדרג ההפנמה"שאני מכנה על רצף 

אנרכיה "ובקוטב מנגד ... אסורלא וכמעט כל דבר  – "דיקטטורה הורית"קוטב אחד הוא 

אנו , כאשר אנו נסוגים ביחסינו עם הילדים לאחד הקטבים... מותרכן והכל כמעט  – "הורית

  .מאוד לקבל את התוצאה החינוכית הרצויה ומתקשיםאנרגיה יקרה  מבזבזים ,לא אפקטיביים

                                                                           ?ובכן מהו שביל הזהב מהי דרך האמצע

.            יסוד קריטי להתחיל את מסע החיים? איך נתאמן עם הילדים לפתח משמעת עצמית

הילדים לומדים משתנים גדלים ומתבגרים כשבכל רגע נתון קשובים לסמכות המחנכת איך 

 תמפתחים רגשית וקוגניטיבי, מפנימים מותר ואסור, ויסות רגשיומתאמנים ב –הורים מורים 

    .מצמיחים עמוד שדרה ערכי ומוסרי, בטחון ואחריות אישית

עם  להתחיל מוטב – השינוי מתחיל בנו. עלינו למקד תחילה את האימון בעצמנו ההורים, ובכן

האימון הוא תהליך ! הורים –מת התינוק הראשונה הינה האות הסימן להיותנו ינש – הלידה

 ככל אימון מחייבתההצלחה  -ושנים  חודשיםשבועות תהייה וטעייה יסוי יומיומי שוטף של נ

בזמן אמיתי היכן אנו נתבונן בכל מצב סיטואציה . התמדה נחישות ותחזיק מעמד שנים רבות

                        .דיקטטורה מול אנרכיה? רצף בין הקטביםנמצא לעל האני ההורה  - ההורים

החיפוש הזה הוא . "מדרג ההפנמה"על  אזור האפקטיביות/נתרגל את חיפוש נקודתבו בזמן 

על יצביעו המדדים נרגיש התגלות וזה הרגע שבו יום בהיר אחד . "רגע הזהב"המפתח ל

דבר חדש המדדים יצביעו על . הילדיםשינוי של , שלנו ההורים, שינוי שלי ההורה. משהו אחר

יהיה המצפן " רגע הזהב". כמו מחט עדינה של מצפן שמצביעה תמיד על הצפון ,מתהווהה

 .והצפון של תהליך חינוכי לשנים רבות

 



                   ?כשכל היום אנו מול המסכיםבעיקר ? אבל איך עושים את זה –הכל טוב ויפה בתיאוריה 

 שהם גם ת /מנהלים עם" מדרג ההפנמה"כהורה וכמאמן מנטאלי של , מלמדהניסיון שלי 

= הדרך הטובה ביותר הינה להיגמל מלהגיד לומר להנחות להורות ומיני אלה ש, הורים

 נוע - ולסגל דיאלוג של שאלת שאלותלעבור פאזה עלינו  .קוטב הדיקטטורהבלהתבוסס 

אם תגיע  להשתבש/מה יכול לקרות? מה יכול לקרות אם החדר שלך לא מסודר ונקי :לאמצע

מה יכול לקרות למוח שלך אם ? מחר לבית הספר תכנס לכיתה ללא שיעורי בית מוכנים

 להכיןלא הכוונה היא ? הבמעבר החציי להשתבש/מה יכול לקרות? תצפה שעות במסכים

 ,רגשותלעבד  ,חשובל יםמתחילהילדים אווירה חדשה שבה  ליצוראלא  ,תשובות לשאלות

לשאת  צריכים הם .וכדומה הםפיתויי הםרצונותי ,הםותילבטא את מחשב, בשפתםענות ל

    "..רגע הזהב"השנים הראשונות הן השנים של אימון ב 01. מעשיהםבאחריות לתוצאות 

קוטב הדיקטטורה נמצאת בין אזור האפקטיביות /תנקוד ?אבל איך נתבונן ואיך נתרגל, הבנו

זה מקום חמקמק כיוון שאינו משהו מוחשי . "מדרג ההפנמה"על לקוטב האנרכיה היכן שהוא 

                . אנו נדרשים לאימון בחשיבה מופשטת ופיתוח רגישות ואמפטיה! שניתן לאחוז בו

לשתף דמויות נוספות רצוי . בין ההורים ולהתאמן בחיפוש ביחד ולחודעל הרעיון טוב לשוחח 

   .הילדים כמו סבא סבתא ומורים במציאות של

מחקרים מראים שזמן דיבור פנים לפנים עם . הדיגיטלית התזזיתית 10במאה הים חיאך אנו 

לנו לבזבז זמן יקר  לעל אחת כמה וכמה שא, אם כך. דקות בממוצע ביממה 7הילדים הינו כ 

                       . "אזור האפקטיביות/תלעמול למצוא את נקודוטוב ללמוד שיטות חדשות כמו 

השקעת מאמץ קטן הנבט מפציע לגבעול ב –" חוק המאמץ המזערי"קורה על פי  בטבע הכל

מתפתחת בעולם  - בעשרות השנים האחרונותוארגונים עסקים הפנימו בכך גם . ככל האפשר

ממליץ   -" כדי למקסם את הערך ללקוח חיסול הבזבוז"שהמוטו שלה   LEANרזה גישת ניהול 

על   אזור האפקטיביות/ש למצוא ולתחזק את נקודתלאמץ גישה חינוכית רזה שתכליתה לחפ

    .התערבות הורית מזערית –" מדרג ההפנמה"
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