
 

 בחן את עצמך

 האם ילדך הוא "ילד מרחב" 

 או "ילד לידי"?
 ון טמומלץ לצפות בסר

 או ילדתך סמן את התשובה המתאימה ביותר לילדך

)השאלון מנוסח בלשון זכר אך כמובן פונה לכל ההורים ,הילדים 
 והילדות(.

 קבלת החלטות
 

בעצמו  החלטותיו לקבל את  מעדיף הילד לעיתים קרובות,  .1
 .מבקש שלא יתערבו בענייניוו

מרבה   ,להחליטהילד מתקשה   .2
לומר שאינו יודע במה ו  ייעץלהת 

 לבחור.

הילד קשוב לעיתים קרובות,  .3
 - והמבוגרים לעצות ההורים

ולעיתים  םלעיתים פועל לפיה
 לא.

 



 דיעות אישיות
וחשוב לו נחרץ בדעותיו  הילד .1

  שאנשים ידעו ויבינו אותו.

 ,ין חבריוהילד קשוב, גמיש וותרן ב .2
 אך בבית מרבה להתווכח.

, מגבש הילד קשוב לסביבה .3
בהכרח מתווכח א דעותיו, אך ל

 עבורן.
 
 
 

 :בית הכנת שיעורי
האם ילדך מעדיף להכין את  .1

)סוגר את  השיעורים בעצמו?
הדלת בזמן הכנת השיעורים, 

מבקש שלא יפריעו, אומר 
 שיסתדר לבד?(

הילד מכין את ברוב המקרים,  .2
מזכירים אשר השיעורים רק כ

  ידו.צלו או שיושבים ל

מכין את שיעורי הבית בעצמו, ופונה לעזרה מידי פעם  הילד  .3
 .מסויםכשלא מבין נושא 

 

 

 



 משוב וביקורת
ביקורת ואינו ש לרגי הילד  .1

 אוהב כשמתקנים אותו.
חיזוקים, הילד זקוק להרבה  .2

עידוד והכוונה כדי להתקדם 
 .במשימותיו

לפעמים הילד מראה לנו את  .3
שעשה )בעיקר כשמתלהב 

 מהצלחה( ולפעמים לא.

 
 
 
 

 

 קבלת עזרה ותמיכה
מתנגד לקבלת עזרה  הילד  .1

והדרכה כמו שיעורים פרטיים, 
טיפול כלשהו, שיעורי תגבור 

 .בבית הספר

הילד מסכים לכל עזרה,   .2
ולמעשה מתקשה מאוד 

 בלעדיה.

בדרך כלל, הילד מעדיף  .3
 להסתדר בכוחות עצמו

 אך כשמרגיש שיש קושי הוא מוכן לקבל עזרה חיצונית.
 



 
 יוזמה

וזם ומציע רעיונות י הילד  .1
בבית ובין  לעיתים קרובות

  חברים.

"מתפנק" לעיתים קרובות  הילד .2
ביץ', ימזגו דומבקש שיכינו לו סנ

לו קורנפלקס באופן שאינו תואם 
 לגילו?

הילד יוזם ומבצע רבים  .3
 להתפנק מידי פעם. מבקש אוהב ומרעיונותיו, אך גם 

 
 צורך במרחב אישי בחפצים

 

ם רוצים תמתרגז שכא הילד  .1
 להציץ במחברותיו.

לא כל כך  ילדבדרך כלל ל  .2
  אכפת אם נוגעים בחפציו או לא.

בחפצים ותו הילד שומר על פרטי .3
לאחר אך מאפשר האישיים, 

או  פנייה מכבדת, לגעת בחפציו
 .כנס לחדרוילה

 
 



 

 סדר וארגון
הילד אינו מסודר בהכרח  .א

אך מתנגד שיגעו 
  בחפציו.

את מוצאת כאימא,  .ב
עצמך מסדרת את התיק 

 .לילד כמעט מידי יום

החדר והתיק שלו  .ג
 ברוב הזמן. יםמסודר

 

 

 

 הגיינה אישית

סביב בבית ים רבים חוישנם ויכ .1
  .נושא המקלחת

יש להזכיר לילד ולעזור לו   .2
ת להסתרק או רובולעיתים ק
 להתלבש.

 ,הילד שם לב לחיצוניות שלו .3
 מסתרק, מתלבש, מתקלח

 .בעצמו בדרך כלל

 

 



 קבלת סמכות
לעיתים קרובות  .1

הילד מתנגד ללכת 
או מביע לבית הספר 

עמדות נחרצות 
 נגדו.

הילד משתדל  .2
ת משימותיו היטב, כפי שנדרש ממנו לעשות א

 ם.נלחץ כשמשהו אינו בהתאמאוד ו

בהתאם הילד משתדל לעשות את משימותיו   .3
 ליכולתו.

 
 

 סיכום הנקודות
את מספר הנקודות שקיבלת בהתאם פרי ס

 : לתשובות שסימנת
 נקודות  10-15

ילדך זקוק מאוד למרחב. הוא משתדל בכל 
לשמור על פרטיותו, אינו אוהב מאודו 
רבים לו אך גם מתקשה מאוד לבקש או שמתע

 גר בתוך עצמו.סתויכול להכשצריך לקבל עזרה 
כהורים, אתם מוצאים עצמכם לעיתים קרובות 

"דורכים לו על הזנב" ולא מבינים על מה 
 המהומה.

 במרחבאו שלה הצורך שלו קרוב לוודאי, ש
 עתיד, ב םלפלס דרכלהם  סייעוי ובעצמאות



יתכן וישנם חילוקי דעות בבית לעיתים  אך כרגע,
 קרובות.

 המלצה אחת ליוםלו כדאי לתת ההורים לכם 
לכל היותר. )בחרו את זו החשובה ביותר( ובשאר 

הזמן, ציינו את היתרון הרב בכך שהינו ילד 
 עצמאי ובטוח בעצמו.

 
 נקודות 15-23

מאוד, בכם  תלויילדכם במציאות העכשווית, 
 באם הוא מודה בכך ובין אם לא.

הילד יותר משתף  -םיש בזה צדדים נוחילעיתים, 
פעולה, בדרך כלל קל יותר להדריך ולהוביל 

 אותו,
אך נדמה, שלעיתים קרובות אתם חשים תסכול, 

הרגלים עצמאיים, די ביטחון, שהילד אינו מפתח 
 שגים אישיים.יוה
 

 נקודות 23-30
ת והקשבה לסביבה אך הוא בעל גמישוילדכם 

 גם בעל יכולות אישיות וארגוניות גבוהות.
 מציאות משתנה, בלהשתלב ו הוא יודע להסתגל

 תוך פיתוח ביטחון עצמי ומודעות פנימית.
 יכולות אלו.על  עודדו אותוחזקו ו
וא יעשה גם מידי פעם, כמה טעויות בדרך וכן, ה

 להמשך התקדמותו.



 הכותבת ,שלומית לויט,
המרכז  –מ"עץ החשיבה"  

 להוראה מותאמת.
מפעילה סדנאות להורים 

 ואנשי מקצוע
וירה וכיצד לקדם ילדים בלמידה בפרט ובא

 משפחתית בכלל.ה
 לפרטים נוספים...
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