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ילד מפריע.  ובה  נדמיין כיתה  בואו 
ילד מפריע הוא ילד שמשהו מפריע 
לו! ילד "רע" הוא ילד שרע לו. הוא 
סובל, ולכן הוא מפריע לחבריו, הוא 
מפריע כמובן למורה, והוא מפריע לעצמו. ישנם 

־אנשי חינוך החשים תסכול רב מול הילד המפ
־ריע, אינם מצליחים להכיל את התנהגותו ובוח

רים בדרך כוחנית הכוללת צעקות ו/או עונשים. 
־התגובה של המורה במקרה הזה תפגע בילד וב

סביבתו, ובוודאי לא תתרום לשיפור בהתנהגותו 
ומענישה.  נוזפת  כועסת,  המורה  הארוך.  בטווח 
היא מאשרת את תחושתו של התלמיד: "אני לא 
מתקבל, אין לי מקום כאן, אני לא שייך". הילד 
ובמקום לקבל מענה הוא מושפל,  זועק לעזרה, 
השייכות  בתחושת  נוספת  קשה  פגיעה  וחווה 

הרעועה שלו. 
אז מה עושים? 

ההורים ומערכת החינוך גם יחד צריכים לשלב 
כוחות כדי לשבור את מעגל הייאוש של הילד. 
עליהם לאפשר לו לחוות רצף חוויות מעודדות, 
כדי שיוכל להשתלב. אם המורה אומרת: "אתה 
פשוט לא יודע להתנהג", היא פוגעת מאוד בילד, 
קבלה,   אי  שוב  חווה  הילד  כלל.  מקדמת  ואינה 

־ולא מקבל הדרכה כיצד עליו להתנהג כדי לז
כות להתקבל כחבר בחברה. 

ממה מורכבת תחושת השייכות? 
של  גישתו  פי  על  חברתיים.  יצורים  כולנו 
להרגיש  וצריכים  רוצים  ילדים  אדלר,  אלפרד 
שייכים בשדות החברתיים שבהם הם חברים: הם 

ויכו נחוצים  אהובים,  ולהרגיש  להיות  ־צריכים 
לים. ילדים אינם נולדים חצופים, מפריעים או 
מופרעים. ילדים רבים בחברה שלנו עומדים על 
קונים להם  כי  רגל אחת: הם מרגישים אהובים 
צעצועים ומחבקים אותם. אולם הוריהם מונעים 
 – רגליים  שתי  על  לעמוד  האפשרות  את  מהם 
גם על רגל הנחיצות )אני עוזר, מתחשב( ולפתח 

לד תסכול,  )להכיל  יכול  אני  יכולת:  ־תחושת 
חות סיפוק, להיות משמעותי ומורגש כאן(. קשה 

ממושך.  זמן  לפרק  אחת  רגל  על  לעמוד  מאוד 
ילד שאינו חש שייך, מרגיש בצל.

עלינו  שייכות,  בתחושת  עוסקים  כאשר 
של  הסובייקטיבית  בתחושתו  מדובר  כי  לזכור 
יום  מסיבת  לילד  עורך  ההורה  כי  ייתכן  הילד. 

־הולדת נוצצת, אך אינו נותן מענה לצרכים הפ
סיכולוגיים שלו )להרגיש גם אהוב, גם נחוץ וגם 
יכול(. ילד שאינו מרגיש שייך, מפתח התנהגויות 
מפריעות )מרביץ, מקלל, נושך( במטרה להעביר 
מסר להוריו: כואב לי בתחושת השייכות. אנא, 

עזרו לי להרגיש שייך.
האדם הוא מכלול של גוף ונפש. כאב נפשי 

־יכול לבוא לידי ביטוי בהתנהלות גופנית, שמ
־טרתה לאותת על מצוקה: למשל, הילד מכה אח

רים או מרטיב במכנסיים. אנו נתבונן בילד גם 
בבית וגם במערכת החינוך. התנהגות יפה בבית 
אינה מעידה בהכרח על יחסים טובים בבית. אם 

נז החינוך,  במערכת  כשורה  לא  מתנהג  ־הילד 
מטרה.  ללא  כך,  סתם  מפריע  אינו  ילד  כי  כור 
שונים,  ארועים  חווים  ומבוגרים,  ילדים  אנחנו, 

ופוע רגשות  חשים  פרשנות,  להם  ־מעניקים 
־לים. המודל להלן מכונה אפר"ת: אירוע – פי

בגן  מרביץ  ילד  למשל,  תגובה.   – רגש   – רוש 
כי בבית צועקים עליו ומענישים אותו )אירוע(. 
הוא משתכנע שהעולם נחלק לחזקים ולחלשים, 
)פירוש(. הילד חש עצב  ושכדאי לו להיות חזק 
ואולי השפלה )רגש(, והוא מרביץ. הילד מרביץ 
כדי לאותת למבוגרים סביבו: קשה לי, עזרו לי 

להרגיש שייך. תנו מענה לצרכים שלי.

על מדבקות וילדים

גני ילדים ובתי ספר רבים אימצו את שיטת 
המדבקות כדי לשנות את התנהגותם של ילדים. 
חלק  מדבקה".  תקבל   – במפגש  יפה  תשב  "אם 

מהמחנכים טוענים כי השיטה עובדת. האומנם?
פר בעזרת  מחיתולים  נגמלים  רבים  ־ילדים 
־סים. חלקם שבים להרטיב במכנסיים, כאשר נפ

סקת אספקת הפרסים. ובכלל – מה אנחנו רוצים 
ללמד אותם – שעושים פיפי בבית השימוש כדי 
לקבל פרס, או שעושים פיפי בבית השימוש כי 

אני חבר בחברה וכך מתנהלים בחברה שלנו?
־כך גם לגבי התנהגות מפריעה במסגרת החי
שק להיות  ילדים  ללמד  ברצוננו  האם  ־נוכית. 

טים כי כך נוח להתנהל במערכת, או שמא אנו 
מעוניינים שיתנהגו בדרך חיובית כביטוי אמיתי 

להרגשתם הטובה, כי הם חשים שייכים?
המדבקות מכבות אולי שריפה נקודתית, אך 
אינן נותנות פתרון אמיתי לבעיה. בעוד הבעיה 
המוצהרת היא כי הילד מפריע, הבעיה האמיתית 

ייתכן  שייך.  מרגיש  אינו  שהילד  היא 
להביע  יפסיק  הוא  המדבקות  שבזכות 

כעס, אבל איך יאותת על מצוקתו?

כלים שלובים

־הילד הוא אותו הילד בבית ובמס
גרת החינוכית )בגן או בבית הספר(. 
שילוב כוחות של ההורים ושל אנשי 

להג לסייע  יוכל  החינוך  ־מערכת 
– תחושת  עה אל הארץ המובטחת 

להע במקום  המיוחלת.  ־השייכות 
אותו  לתגמל  או  המפריע  את  ניש 
– ולהתמקד בתגובות שלו, נתגייס 

־כדי לאפשר לו להרגיש שייך בש
דות החברתיים – ואז תוכל החוויה שלו להיות 

כזו:
אירוע: מתייחסים אליי בכבוד. פרשנות: העולם 
הוא מקום שבו מתנהלים תוך שיתוף פעולה, על 
בסיס ערכים של כבוד הדדי ושוויון ערך. )הילד 
לא יגיד לעצמו את המילים הללו, אך זו תהיה 
החוויה שלו(.רגש: אני מרגיש בבית בחברת בני 
מתנהג  אני  אדם. תגובה:  בני  אוהב  אני  אדם. 
להכיל  מסוגל  מתחשב,  פעולה,  משתף   – יפה 

תסכול ולדחות סיפוק.
מציירים  והילד  ההורים  מעשי,  רעיון  והנה 

וגוזרים. ההורה ישתף  ילד,  ידו של כל  את כף 
כועס?  אני  כאשר  מתנהג  אני  כיצד  הילד:  את 
שמתאימות  התמודדות  דרכי  חמש  יבחר  הילד 
וההורה  הכעס...(,  את  מצייר  עמוק,  )נושם  לו 
ירשום אותן באצבעות בכף היד. מכינים כף יד 
הגן/הכיתה. לא מדובר בתיוג  ילדי  מנייר לכל 
של "הילד הרע" אלא בנקודות אור וכוח של כל 
שלו  הכעס  את  לנהל  להתמודד,  להתגבר,  ילד 

ולשתף פעולה.
הילד יכול להציג בגן את "כף היד שלי" – 

נקודות האור והחוזק שלו להתמודד.
גם הגננת יכולה להציע כלים להתמודדות: 
תוקם פינת "מנצחים את הכעס", שיהיו בה תיבה 
לנפח(,  )שאפשר  בלון  עם 
ניתן  )שבעזרתם  פנדה  צבעי 

לק חבל  הכעס(,  את  ־לצייר 
שנרגעים(  עד  )קופצים  פיצה 
את  מסדרים  כשהילדים  ועוד. 
ייקחו  הם  למפגש,  הכיסאות 

פלסטלי של  קטן  כדור  ־איתם 
ילד  לכיסא.  מתחת  שיונח  נה, 
המפגש  במהלך  משועמם/כועס 
)ישוב  בפלסטלינה  לשחק  יוכל 

על כיסאו( עד שיירגע.
אינה  רעועה  שייכות  תחושת 

־נעלמת, היא הולכת ותופחת וצ
יוכל  פויה להתפרץ כאשר הנער 

ביטוי  שהוא לתת  טוב  מפריע?  הילד  לכאבו. 
תפקידנו  לעזרה.  קורא  והוא  לו,  כואב  מפריע, 

מו מענה  ולהציע  שלו  המסר  את  לפענח  ־הוא 
תחושת  להעצמת  לפעול  עלינו  לצרכיו:  תאם 
ולא  האמיתית,  בבעיה  לטפל   – שלו  השייכות 

להסתפק בהפסקת הבעיה המוצהרת. †
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