
 

 בחן את עצמך

 מהן המחשבות, אמירות ואמונות מגבילות

 שלך כלפי ילדך?
  מומלץ לצפות בסרטון

פתחו בנו מחשבות לעיתים, לאור נסיון קודם שלנו עם הילד הת
 אמונות. -ו"תובנות" כלפיו

אמונות אלו הן מכלול ההחלטות, ההבנות, המחשבות, הגישה 
 המשפיעים על איכות חיינו ם שלנו,ילדיבנוגע לשלנו וההתייחסות 

אמונות הן  . היכולת להיות מאושריםו כמו היכולת להצליח וחייהם 
, אל רועים קודמיםימאבעיקרן שיפוטים והכללות שאנו עושים 

 .העתיד

, את כלפי ילדינו  הקובעות את ההתנהלות שלנוהאלו הן האמונות 
ואת הדרך בה  ,מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו נמנעים מלעשות

 קולטים אותנו. הילדים שלנו 

לעיתים אמונות אלו משרתות אותנו ואת המשפחה כולה. הן 
 מעצימות, מחזקות ומאפשרות צמיחה והתפתחות מיטביים.

ותנו ו/או את הילדים בטווח ולעיתים אמונות אלו, מגבילות א
 הארוך.

לדוגמה: הורה החושב שהילד שלו ביישן ונוטה לפרש כל התנהגות 
 יכול להחמיץ נקודת מבט נוספת. כביישנית,חברתית 

http://shlomitlevit.ravpage.co.il/garden


למשל, כשהילד נכנס למקום חדש הומה ילדים, הוא אכן בתחילה 
 ומסתגל לאיטו. נצמד לאימו

בונן מת, הוא בוחן היטב את סביבתו, יה"מתחת לכנפ" ,שםמאך 
בילדים המוכרים יותר ומוכרים פחות, ומזהה אלו התקשרויות יהיו 

 הוא יוצר קשר עין ראשוני עם אחד הילדים המתאימות לו ביותר.

 ופונה לעברו .

האם מו חשה היסוס או חשש קל אלו, הילד יחוש שא אם ברגעים
 סתדר?יצליח להא הובאמת 

הילד חש שאימו קצת מאוכזבת מכך שהוא אינו מתחבר כש
ויקשה  באותם רגעים, אותוילווה , לחל יחהחשש הזה במהירות, 

 עליו בגיוס ביטחון עצמי לקראת הסיטואציה החדשה.

אמר או תחשוב לעצמה שהיא יודעת שלילד יש כאשר, אימו תאך 
את הקצב שלו להסתגל, והיא יודעת שבסופו של דבר הוא יסתדר, 

בדרכו שלו, הילד יחוש את המסר ויהנה  טובים  ייצור קשרים
פנימית  נה ביטחון ואמובהמעצים הלא מילולי הזה ויתמלא 

 חיובית.

 

 לכן,

אני ממליצה לכם לזהות את שנת הלימודים, רגע לפני תחילת 
 המחשבות שלכם כלפי הילדים שלכם .

 אני ממליצה לכם, לבצע את כל השלבים בזה אחר זה.

 

 אמונותזיהוי  – שאלון השלמת משפטים-שלב א' 



במהירות בתשובות הראשוניות הבאים השלימו את המשפטים 
 העולות במוחכם.

 

הילד אינו יכול להשיג את מה שהוא רוצה כי  .1
________________________________________ 

זה בלתי אפשרי שהילד יתקדם באופן משמעותי כי  .2
________________________________________ 

אם הילד ישתפר מאוד בלימודים הוא עלול  .3
________________________________________ 

אם הילד ישתפר מאוד בתחום החברתי הוא עלול  .4
________________________________________ 

בעבר, המורה /גננת/ איש מקצוע אחר אמר שהילד  .5
________________________________________ 

לשיפור בחיי הילד יכול להיות גם מחיר כמו  .6
________________________________________ 

אני חוששת שאולי הדברים לא ישתפרו לעולם כי  .7
________________________________________ 

הילד לא באמת מסוגל בגלל  .8
 ש..._____________________________________

 תמיד היתה ותהיה לו את הבעייה ש... _____________ .9

________________________________________ 
 

 

 

 



 תהליך ראשוני להחלפת אמונה: -שלב ב'

אלו היה במיטבו, בו הילד הצליח היטב.  חשבי על רגע בו הילד
עם חברים, בתחום לימודי או בכל נושא  יםלהיות רגע יכולים 

 אחר.

וק ונחת בו התמלאת סיפאחד רגע , םכרגע בו התרגשת מהצלחת
 כשהתבוננת, חיבקת או שמעת את ילדך.

ר פניו ממש קורן. רגע בו נהנית ממאורגע אחד בו הרגשת שהילד 
 או מקולו השמח.

 ?מה היה שם באותו רגע

אלו יכולות באו לידי ביטוי באותם רגעים? אלו כוחות שבו פעלו 
 אלו תכונות שבו, עזרו לו כל כך להגיע לרגע הזה?היטב? 

 התבוננתי בסיטואציה הזו כמו בסרט. קחי כמה רגעים וממש

דמייני שאת מחבקת את הילד, מתפעלת ממנו ומספרת לו מה 
 אציה הזו.וריגש אותך כל כך בסיט

 

את יכולה אפילו להוסיף שיר אהוב, או מ וזיקה נעימה לסרט 
 שלך....

 

 

 

 

 



אמונות ישנות שאינן מקדמות את -זיהוי "עלים יבשים"  -שלב ג'
 הילד.

פטים הקודמים ך להתבונן שוב במשמכעת אני רוצה לבקש מ
 שכתבת.

 את המשפטים:  Xב  סמני

בתחושה שלך  את מרגישה שהוא "דהה" קצתשמשפט ה .1
  ? והוא כבר לא באמת מדוייק

יש סיכוי הוא אינו נכון לגמרי, ושאת מרגישה שמשפט ה .2
הילד כן יכול להתמודד טוב יותר ממה שמנוסח ש מסויים 

 במשפט זה.

אחרונית(, )למעלה מששנתיים  משפט שמקורו בעבר הרחוק .3
והיום, כי המצב אינו מושלם לגמרי, הילד כן מתפקד באופן 

 סביר?

 התבונני אם ישנם משפטים נוספים שאת רוצה למחוק, .4

 לפחות כרגע.

 
 שלב ד': 

קראי את המשפטים שנשארו ואמרו לעצמך בסוף כל 
 משפט:

 "יודעת שהילד שלי ילך וישתפר מיום ליום.אני "
חזרי שוב ושוב על המשפט הזה או כל משפט מעצים אחר 

 שעולה לך בראש.
 ""אני יודעת שהילד שלי ילדך וישתפר מיום ליום

ים הולך ומחלחל הרגישי איך מרגע לרגע המשפט המעצ
 ואת מתמלאת באמונה חדשה ותקווה.

 אמונה שתחלחל בך ותעבור גם אל הילד.



 
 הכותבת ,שלומית לויט,

 המרכז להוראה מותאמת. –מ"עץ החשיבה"  
 מפעילה סדנאות להורים ואנשי מקצוע

כיצד לקדם ילדים בלמידה בפרט ובאווירה 
 המשפחתית בכלל.

 לפרטים נוספים...
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