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אומרים שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד. משפט זה היה נכון בעבר ונכון כפליים בעידן 

המודרני בו אנו חיים. המרוץ האינסופי והרכב התא המשפחתי, הקריירה וההישגיות, מול 

הצורך להיות נוכח בחיי הילד, הענקת בטחון ולמידת ההורות בדרך )הקשה לפעמים(  

לתי אפשרי. לכן חשוב כפליים להיות שם אחד בשביל השני כדי הופכים את המתכון לכמעט ב

 לגדל ילד אחד. 

"במהלך השנה צריך  אמאלי אמרה דול על פני המרוץ השנתי" "אני מעדיפה את החופש הג

להתמודד עם שיעורים, מבחנים, התארגנות, חוגים, צהרונים והכי גרוע...מורים. אני לא 

לי לפתוח בית  אם של הילדים שלי. לפעמים פשוט ביכולה לסבול את התקשורת עם המורי

 המשיכה. " ספר בבית

 טענה זו של אותה אם אינה ראשונה ששמעתי וסביר שגם אינה אחרונה. 

כדי להצמיח את הילד שלנו אנו זקוקים בהחלט לקשר עם המורים בצורה המטיבה ביותר. 

 יבוא.אם אנו מתחילים בתחושה של "לא בא לי..." אז גם לילד לא 

 ?מדוע כל כך קשה לנו ומה אפשר לעשות ננסה להבין

אל הפוטנצייממשו את שאין דבר שאנו ההורים רוצים יותר בשביל הילדים שלנו יותר מאשר 

ו, יהיו אלה אשר שיצמחו להיות האדם המשתמש בכישורים הייחודיים שלשלהם. אנו רוצים 

יחד עם רצון זה אנו עושים בדיוק את אולם, שיהיו בטוחים בעצמם ופנויים לצמיחה. יהיו. 

. עם שפה בולמת צמיחה חתו של הילד שלנו. כיצד? אנו מנסים לחנך אותוההפך במהלך צמי

סלילת מתחילים בביה"ס, אנו ההורים כבר עוד בטרם הילד מגיע ל -למה אני מתכוונת? 

 .)ומצפים שהמורים יתקנו( המרחיקה מימוש פוטנציאל זההדרך 

הוא היה זקוק לטיפול המסור שלנו ואז את חייו כנזקק לנו באופן מוחלט:  ילהילד שלנו התח

הוא גילה את הידיים שלו, הרגליים שלו, את יכולת החשיבה שלו, והופ הוא כבר נחשב 

, הפך שלו הגיע... המתוק הזה שהתלהבנו מכל התקדמות "האיום"גיל שנתיים  –ל"מורד" 

קולות של רס"ר משמעת: "אסור, לא, אל...אני סופר/ת ל"עצמאי" ואנחנו התחלנו להשמיע 

ל כאי אפשר לתת לילד לעשות כש ברורהנה אמירות בולמות. עד שלוש..." ועוד כהנה וכ

לעתים המילים שאנו בוחרים  יחד עם זאת,כשהדבר מסוכן לו. העולה על רוחו ובמיוחד 

 לעשות. מה "כן"  וםלעשות" במק . השפה שלנו רוויה במה "לאאותו מלהתנסותת ובולמ

אולי  אפשרכך הילד שלנו צומח להיות חסר רצון להתמודדות... אז כן אפשר גם אחרת. 



אפשרו לו הילד בסך הכל רוצה להיות דומה לנו,  , למשל, הריל לעזורוכאיך ילהגיד לו 

 להתנסות.

מצפים "עצמאי בשטח": אל להתייחס אליו כמח עוד קצת אנו מתחילים ושלנו צ כשהילד

שילמד להסתדר לבד, שיתמודד, שידע להחזיר כשצריך... נפלא אך הוא עדיין בגיל שכל כך 

יקרה עד מה ש) קוגניטיביתזקוק לתמיכה השוטפת שלנו. הוא עדיין לא התפתח מספיק 

ואם אנו לא נותנים את הכלים הנכונים אנו  שלנו תיווך(, בינתיים הוא זקוק לשיגיע לגיל ביה"ס

  .ילד מרצה לחילופין, קיבלנומקבלים ילד שלמד לפלס את דרכו ולהילחם אותה או ילד 

נקודה נוספת חשובה לא פחות, ילדים עוברים ממסגרת למסגרת לפעמים אחת לשנתיים, 

ויות מבוגרות לפעמים פעם בשנה ולפעמים אף יותר מזה. הילד שלנו פוגש יותר ויותר דמ

יתר על המידה )למעט ההורים(  שלא לסמוך לומד לו ואלו מתחלפות לו בקצב. הוא אחראיות 

ההורה חייב  על הדמויות האחראיות בחייו. לכן כל מילה שלנו ההורים חשובה בקשר זה.

להיות המשדך בין הילד לדמות המחנכת שלו. אם הילד לא ירגיש שאנו בוטחים, הוא לא 

 לבטוח בדמות זו.  יהיה מסוגל

ולכן, רוצים שלילד שלכם יהיה קל יותר. תמצאו את נקודות החיבור לדמות המחנכת. 

 לחה לכולנו בשנת הלימודים החדשה!בהצ


