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במקרה הטוב קיבלתם את  ?מכירים את זה שביקשתם מהילד שוב ושוב לעשות משהו

התשובה "עוד מעט" ובמקרה הפחות טוב התשובה היתה "לא רוצה!" בווליום כזה שמוציא 

 אתכם מאיזון.

 הבטחות ושום דבר לא קורה...אתם מבקשים יפה, מסבירים הסבר ארוך והגיוני, מבטיחים 

הדבר קורה אבל בליבכם תחושת החמצה אז ו "פקודה"אתם כועסים, צועקים ונותנים 

ותסכול.  הייתם רוצים שזה יהיה אחרת. הייתם רוצים לוותר על השלב של הצעקות או יותר 

 נכון לא להגיע אליו בכלל .... 

לכך שהם יעשו את הדברים מבלי  איך תוכלו לגרום להם לשתף פעולה? איך תוכלו להביא

 להתעסק איתם כל כך הרבה? בלי לכעוס ובעיקר מבלי להרגיש חסרי אונים? 

ולהוביל להניע את הילדים שלכם  וביכולת שלכם ,לשאלות האלה נעוצות בכםהתשובות 

תוף פעולה וזאת לא ע"י כך שתגרמו להם לשתף פעולה אלא ע"י שתייצרו את לשיאותם 

 בעצמכם. השיתוף פעולה 

 שיתוף פעולה מייצרים ! 

ן וזאת ניתן לעשות ע"י מספר דרכים אשר כול ,תפקיד ההורים לייצר את שיתוף הפעולה

 על יחסים טובים הרואים בילד שווה ערך ולא ממקום של שליטה, כוחנות וצייתנות. ותמתבסס

זו תזכה את על מנת לייצר שיתוף פעולה על ההורה להיות אקטיבי ולעבוד על כך. עבודה 

ההורה בהורות נעימה ובילד שילמד לשתף פעולה עם הסובבים אותו בבית ומחוצה לו ויסייע 

 לו לפתח מיומנויות רבות אשר ישמשו אותו כל חייו. 
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במצב בו הילד מתנגד ולא משתף פעולה, חשוב  - ניסיון להבין את התנהגות הילד .1

כגון:  ,לבדוק האם ההתנגדות מופיעה רק כלפיכם או גם כלפי דמויות סמכות אחרות

חוסר שיתוף הפעולה, ההתנגדות והמאבקים איתכם הוא ש במידהגננת או מורה. 

חשוב לנסות להבין מה המטרה של הילד בהתנהגות זו? כדאי  ,דבר שחוזר על עצמו

רום לכם להתייחס אליו ולהתעסק אלו את עצמכם האם הוא מנסה בדרך זו לגשתש

 ? בו



הילד יקבל  ןאם עניתם בחיוב לשאלות בסעיף הראשון נסו לבדוק דרכים חיוביות בה .2

בקשו ממנו עזרה, מענה לצורך שלו להתייחסות שלכם. תנו לו התייחסות אישית, 

ם על עצמכם, התייעצו איתו, תרום ולסייע בבית, שתפו אותו בדבריאפשרו לו ל

 אפשרו לו להרגיש שהוא גדל, מתפתח ויודע יותר.

נסו לזהות כל נקודה חיובית בה הוא כן משתף פעולה, הראו לו אותה וציינו בפניו את  .3

 השפעת מעשיו עליכם ועל הסביבה ובכך תעודדו אותו להמשיך בכך.

יע לעימות/מאבק עם במהלך היום יש אין ספור סיטואציות בהן אתם יכולים להג .4

בדקו עם עצמכם מה חשוב ומה לא. על מה צריך להתעקש ועל מה לוותר. נסו  ,הילד

                                              לחבר את הדברים עליהם אתם מתעקשים לערך שמניע אתכם. 

ברגע שתבינו בעצמכם על איזה ערך הדבר יושב תוכלו להעביר את המסר לילד 

משמעית. בדברים חשובים ומשמעותיים עבורכם, היושבים על -ך תקיפה וחדבדר

משמעית שאינה משתמעת לשתי -ערך חשוב העבירו את המסר בדרך תקיפה וחד

 פנים.

דברים שקשורים אליו ואינם  שלבסיטואציות שונות הילד יסרב לשיתוף פעולה ב .5

ייף, סתם בלי מצב רוח קשורים אליכם כלל. הוא כועס, מאוכזב, מתוסכל, עצוב או ע

במצבים כאלה הוא יתקשה לשתף פעולה וכאן כדאי שתראו זאת, תמללו עבורו  -וכו' 

את הרגש, גלו הבנה למצבו, היו אדיבים כלפיו והביעו אמפטיה לרגשותיו. משפט 

כגון: "אתה עייף עכשיו", "אני מבין שאתה כועס" , "זה באמת מרגיז כש..." ועוד 

 שאתם רואים ומבינים אותו. יגרמו לילד להרגיש

עצרו שנייה לפני ותשאלו את עצמכם :  !בפעם הבאה כשאתם אומרים את המילה לא .6

"למה לא? " בהרבה מקרים כנראה תמצאו שאין לכם באמת סיבה לשאלה הזו. 

ואם נחשוב עוד שנייה נגלה  ,לבקשותיו של הילד בשלילהלעיתים אנו מייד עונים 

 . "כן"ב "לא"שאנחנו בהחלט יכולים להחליף את ה ,לעצמנו

גם כאן נסו לברר על איזה ערך  -ויש לכם תשובה  ?"למה לא"ששאלתם  עברג

ואז חזרו לסעיפים הקודמים ואמרו את הלא שלכם  ,הזה יושב "לא"משמעותי לכם ה

 בתקיפות ובאדיבות.

ת לילד לבחור הוא שיתוף פעולה ניתן לייצר ע"י מתן בחירה. באמצעות מתן האפשרו .7

ירגיש שהדברים בשליטתו, דעתו חשובה, הוא מקבל ההחלטה. כאשר הבחירה 

אפשרויות הילד יוכל לבחור בדרך שתהיה לו קלה ותאפשר לו  2תהיה ממוקדת בין 

 להרגיש מועצם דבר שיגביר את רצונו לשתף פעולה.

          הסיטואציה. על מנת להבין את מהלך היום הילד זקוק למידע בסיטואציות רבות ב .8

ף הפעולה.                        מתן מידע במשפטים קצרים תסייע לו בהבנה ולכם ביצירת שיתו

 ספקו לו מידע כגון: כשמשאירים חלב מחוץ למקרר הוא מתקלקל, הצעצוע שביר וכו' 



במצבים שונים מומלץ מאוד שתדברו על מה שאתם מרגישים  - שוחחו רגשות .9

" תארו את הרגש שלכם רוע. השתמשו במילים "אני מרגיש ... במצב ....יבעקבות הא

  .ים. תארו את הרגש כפי שהוא על מנת להימנע מיצירת רגשות אשם לילדבמצב מסו

שוב שהילד יהיה חשוף לרגשות שלכם, הדבר יסייע לו להבין את התגובה שלכם ח

 ויפתח בו את היכולת להיות מודע לרגשותיו של האחר.

פעמים הסברתם והסברתם. אמרתם הכל, דיברתם בהיגיון והדבר קורה שוב כמה  .10

ושוב...אז פשוט הפסיקו. הסברתם פעם אחת. הילד חכם ומבין, הוא יודע בדיוק למה 

אתם מתכוונים אין צורך להסביר שוב ושוב. לכן, בפעם הבאה השתמשו במילה אחת 

 בלבד! 

כאן זה מסתיים. בפעם הבאה בפעם הראשונה הסברתם. בפעם השנייה הזכרתם. 

הגידו את הדברים במילה אחת. לדוגמא: הסברתם לא להשאיר את הנעליים בסלון, 

שוחחתם על ניקיון וסדר וכו'. למחרת הדבר שוב קורה...אתם מזכירים "הנעליים 

להיות בארון נעליים" ואז למחרת...נכון , שוב הנעליים בסלון ...בפעם הזו  ותצריכ

 חת "הנעליים!". השתמשו במילה א

 

כל דרך מהדרכים הנ"ל יעזרו לכם ביצירת שיתוף פעולה. זו עבודה וזה תהליך 

שישתפר מיום ליום אם תתמידו בנחישות ובעקביות. בכל סיטואציה תבחרו את 

כאשר הקו שינחה אתכם לכל אורך הדרך הוא הרצון לייצר  ,הדרך המתאימה לכם

 שיתוף פעולה מתוך יחסים טובים עם הילד. 

 

 !בהצלחה

 סיגלית 

 

 

  

 

 


