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הקדמה 

מהתפיסה  כחלק  שנים,  כעשור  כבר  קיימת  הבנים"  "אם  של  החונכים  תכנית 
של  לרווחתן  חברתיות  תמיכות  'סל'  להציג  השואפת  הבנים",  ב"אם  הכללית 
כתף  לתת  לילד,  לעזור  ועודנו  היה  הרעיון  החרדית.  בחברה  גירושין  משפחות 
לאם בעול החינוך, ולהתמסר מתוך לב חם ואוהב. בשנתיים האחרונות הוכנסו 
שיפורים ושינויים מתוך רצון לקדם את התכנית הן מבחינה ניהולית והן מבחינה 
כתכנית  מוצגת  והיא  חניכים,  ו-60  חונכים  כיום 30  מונה  זו  תכנית  מקצועית. 

יחידנית לחונכות רגשית לילדי גירושין בחברה החרדית.
חוברות זו מיועדת לאמהות, לחונכים ולמי שמעונין במידע מסודר על תפיסת 

התכנית ופעילותה בשנה האחרונה.
אני תקווה שסידור הדברים יתרום לקידום הילדים במישורים רבים, ופעילות 

החונכים תתבצע על רקע מידע בהיר ומסודר.

בברכת קיץ בריא ופורה

נתי בקר, 
עו"ס ומרכז התכנית
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חזון התכנית

אנו שואפים לעולם מתוקן, בו החברה לוקחת אחריות על הפרטים בה, ומציעה 
דרכים לשפר את איכות חייהם. במקביל, אנו מאמינים שלחברה הזכות והחובה 
לכוון את הפרטים בה לקחת אחריות על חייהם בעצמם. לשם כך קיימת תכנית 
החונכים שלנו. צוות התכנית לוקח אחריות ומנסה להציע דרכים לשיפור איכות 
חייהם של ילדי התכנית, ובמקביל, הצוות מכוון את החונכים לאפשר לילדים 

צמיחה עצמאית ולקיחת אחריות בהווה ובעתיד.

תפיסת העולם של התכנית

לנסות  ו/או  לתרום  ניתן  שלא  מאמינים  אנו  ביסודה.  הוליסטית  היא  התפיסה 
לקדם ילד מבלי לנסות לעבוד במקביל עם משפחתו (אמו ואחיו), מוריו, ואף 
אנשי קהילתו ושכונת מגוריו. אין זה אומר שצוות התכנית מתערב בכל מקרה 
ומקרה לעומקו. אנו מציעים את האפשרויות לאמא, הכוללות בין השאר: טיפול 
רגשי, ייעוץ והדרכה הורית, ייעוץ משפטי ועוד, והיא זו שתחליט לאן היא רוצה 
לפיה  מהתפיסה  נובעת  האם  של  בידיה  ההחלטה  נתינת  הדברים.  את  לקדם 
האם היא זו שיודעת טוב יותר מכולם מה טוב ומה נכון עבור בנה. לשם כך, אנו 

מתייעצים לפני כל פעולה עם האם ומקבלים החלטות במשותף.
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רציונל התכנית

הרציונל נחלק לשלושה חלקים: התועלת לאם, התועלת לבן והתועלת לחונך. 
אחר  מישהו  השבוע  במהלך  מסוים  זמן  שלמשך  בכך  מיושמת  לאם  התועלת 
נמצא עם הילד שלה. במשפחות גירושין לרוב קיימת תופעה מודגשת של חוסר 
פניות. האם עסוקה בשלל תפקידיה ומתקשה לפנות זמן איכות לכל ילד וילד 
פוגש  ואחראי  בוגר  מישהו  בשבוע  פעמיים  או  שפעם  יודעת  כשהאם  בנפרד. 
את בנה בקביעות ותורם לו מניסיונו או מהידע שלו, האם חשה רגועה ובטוחה 

יותר.
והחלק  הלימודי  החלק  הרגשי,  החלק  חלקים:  לשלושה  נחלקת  לבן  התועלת 
פנוי  יציב,  החונך  היות  בשל  מהחונכות  נתרם  הילד  הרגשי  בחלק  החברתי. 
חוסר  של  תחושה  לרוב  חווים  גירושין  במשפחות  ילדים  אמון.  ומאפשר 
בין  מנדודים  או  למשנהו,  אחד  מגורים  ממקום  המשפחה  מעבר  בשל  יציבות 
אבא לאימא בשל הסדרי ראייה. מטרת החונכות איפה, להוות אי-של-יציבות 
בעולמם של ילדים אלו. לפיכך אחד מהכללים המוקפדים ביותר בתכנית הוא 
ששעות החונכות צריכות להיות קבועות. בנוסף, וכפי שהוסבר, החונכות נותנת 
מענה לחוסר הפניות המאפיין משפחות אלו. בשל כך החונכים נדרשים להיות 
קשובים ומכוונים לילד בשעת המפגש, ולא לעסוק בעיסוקים אחרים. בנוסף, 
בשל  מניפולטיביים  התנהלות  דרכי  לרוב  מפתחים  גירושין  ממשפחות  ילדים 
מהאב  הודעות  להעברת  כבלדר  המשמש  מטוטלת'  'ילד  של  מתמשכת  חוויה 
טראומות  בשל  בבני-אדם  בסיסי  אמון  לתת  מתקשים  או  חלילה,  וחוזר  לאם 
פרידה ברמות שונות שהתרחשו בעברם. לילד ניתנת אפשרות לתת אמון באדם 
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בוגר בפגישותיו עם החונך. החונך לומד להקשיב, לנחם, להיות אמפטי, ולהציג 
משנת חיים קוהרנטית ונורמלית. 

פערים  נוצרים  ואחרים,  כאלה  חיים  אירועי  בשל  לעיתים,  הלימודי:  החלק 
החונך.  עם  בעבודתו  אלו  פערים  להדביק  הזדמנות  ניתנת  לילד  לימודיים. 
זאת ועוד, אנו נתקלים שוב ושוב בקשיי למידה ובהפרעות קשב וריכוז בקרב 
אוכלוסיית הילדים של העמותה. החונכים אינם מונחים לשפר את יכולותיהם 
הקוגניטיביות של הילדים, אך בהניחם יד מנחמת, בשוחחם שיחה מרגיעה או 
בקנותם פרס כלשהוא על הישג כזה או אחר, הילדים אכן נתרמים ויכולותיהם 
היא  החונכים  בתכנית  הלימודית  החונכות  זאת,  עם  משתפרות.  הלימודיות 
בעיקרה  התכנית  הילד.  עם  ללמוד  החונך  של  בנכונותו  ותלויה  אופציונלית 
פונה לצדדים הרגשיים ואיננו מחייבים את החונך גם בלימוד משותף. אימהות 
חברותא  אחר  לתור  מוזמנות  לילדיהן,  נוסף  לימודי  מענה  לתת  שמעוניינות 

מתאימה עבורם.

מנותקים  חשים  גירושין  למשפחות  שילדים  רבות  פעמים  החברתי:  החלק 
מהקהילה החרדית. הילדים מתביישים להגיע לבד לבית הכנסת, אין מי שיושיב 
ב"אבות  איתם  שילמד  מי  אין  בתפילה,  אוחזים  היכן  להם  ויראה  לידו  אותם 
ובנים", ומי שירקוד איתם בשמחת תורה. תכנית החונכים שואפת לצוות לילד 
חונך הגר בקרבת מקום לבית החניך, כדי שיהיה זה הוא שיפעל לקירובו ושיוכו 

לקהילה בבית הכנסת השכונתי.
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בשטח,  חונכות  עבודת  של  כשנתיים  שלאחר  מאמינים  אנו  לחונך:  התועלת 
יידע  ויצבור  חינוכית  רגישות  יפתח  החונך  ובהרצאות,  בסדנאות  והשתתפות 
וכלים שיהוו בבא העת אבן פינה ללימודי המשך בתחום השיפור האנושי. כמו-

בביתם  יותר  טובים  וכבעלים  כאבות  משמשים  שחונכים  למדנו  מניסיוננו  כן, 
הם, בשל הידע והניסיון שהם רוכשים בתכנית.
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מטרות התכנית
מטרות התכניות נחלקות לשני חלקים, מטרות לחניך ומטרות לחונך:

מטרות לחניך:

בשמחה  שילך  החונך.  עם  בפגישותיו  איכות  זמן  יקבל  שהילד  שואפים  אנו   •
ושיחזור בשמחה.

(סולם  החשיבה  בצורת  הן  לחיקוי,  מודל  בחונך  יראה  שהילד  שואפים  אנו   •
ערכים ונורמות), והן בדרכי ההתנהלות בפועל.

שלו  הדחק  והרגשת  בלימודיו,  התקדמות  יראה  אכן  שהילד  שואפים  אנו   •
תפחת בצורה משמעותית.

מטרות לחונך:

• אנו שואפים להציג תכנית הכשרה איכותית לחונכות, שתתרום לחונך בהווה, 
בעבודתו עם הילד, ובעתיד, כאב וכעוסק במקצועות השיפור האנושי.

• אנו שואפים ליצור עבור החונך את האפשרויות הטכניות המתאימות לחונכות 
איכותית ומיטיבה (תכניות, חומרי עבודה, מבצעים, פרסים וכו').

הגירושין  ילדי  של  לעניינם  הציבורית  המודעות  את  להעלות  שואפים  אנו   •
החונך  בעבודת  ויישומם  המקצועיים  התכנים  פיתוח  דרך  החרדית,  בחברה 

בפועל.
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דרכי פעולה 

פעם.  בכל  וחצי  לשעה  בשבוע  פעמיים  הילד  את  פוגש  החונך  המפגש:  זמן   •
מידיי.  מעט  שזה  מקרים  וישנם  מידי,  יותר  זה  וחצי  שעה  בהם  מקרים  ישנם 
מצופה מהחונך לגלות תבונה ורגישות ולהתאים את השעות לתועלת החונכות. 

ראוי שידון עם מדריכו ועם האם לגבי כל שינוי בנהלים.

שאינם  חניך  או  חונך  קבועים.  יהיו  וההתחלה  הסיום  ושעות  המפגשים  ימי   •
יכולים לקיים את המפגש במועדו, יודיעו על-כך זה לזה זמן מותאם מראש. אנו 
טרודים  שהחונכים  פעמים  סוכות)  קיץ,  החופשות (פסח,  שבימי  לכך  מודעים 
דווקא  אלו  שבתקופות  לזכור  עלינו  בבד,  בד  לחונכות.  דיים  פנויים  ואינם 
כך אנו מכוונים את החונכים  חונכיהם יותר מתמיד. בשל  הילדים צריכים את 
להמשיך ולפגוש את הילדים במתכונת מצומצמת יותר. גם שיחת טלפון ראויה 

ותועלתית בימים אלו. 

רצוי.  אינו  החניך  בבית  מפגש  רוב  פי  על  קבוע.  מקום  אין  המפגש:  מקום   •
ישנם מקרים שגם מפגש בבית החונך אינו רצוי. טיול, קניות, פארק וכד' ראויים 
בסיום  הילד  של  הספר  בבית  בבית כנסת,  יכולה להתקיים  ומומלצים. חונכות 

לימודיו, או במועדונית/ מתנ"ס שכונתיים.

להיעזר  וניתן  בכיתה  הנלמדים  הלימוד  תכני  על  לעבור  ניתן  המפגש:  תוכן   •
בחומרים נוספים שנמצאים במשרדי 'אם הבנים' השונים. רצוי לשוחח, לצאת 
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לקניות משותפות, ליצור יצירות, לשחק במשחקי קופסא, לנגן, לקרוא סיפורים
תועלת  להפיק  ניתן  החניך  של  מגוריו  מקום  בקרבת  גר  החונך  כאשר  ועוד. 
ובנים',  ב'אבות  משותף  לימוד  הכנסת,  בבית  תפילות  של:  בדמותם  לחונכות 
לקברי  לבריכה,  לים,  יציאות  ועוד.  החונך  בבית  משותפות  שלישית  סעודות 

צדיקים וכו', רצויות ומקובלות. 

• סיום החונכות יעשה באופן הדרגתי, מודרך ומפוקח. יש לאפשר לילד להיפרד 
דבר  החונכות,  לסיום  בנוגע  רגשותיו  את  לפרוק  אפשרות  מתן  תוך  מהחונך 

שיהווה לעיתים חוויה מתקנת לפרידה טראומתית מן העבר. 

• רצוי שהחונך יהיה בקשר עם האם ועם המלמד בת"ת לעיתים קרובות (כרוך 
באישור האם).

 
• החונך ימלא דו"ח פעילות על כל מפגש וישלח אותו בסוף כל חודש למשרד.

לכל  ערך  פחותת  היא  חינמית  שפעילות  מאמינים  אנו  החונכות:  עלות   •
לחודש.  שקלים   40  ,(2013) תשע"ד  לשנת  נכון  גובים,  אנו  כך  בשל  הצדדים, 
תכנית החונכים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים בהתאם לצרכים.

• מידע. האם, החונך והמדריך יקבלו מידע מסודר בכתב ובע"פ בטרם תתחיל 
החונכות. יתקיים מפגש מקדים של האם, החונך והמדריך לתיאום ציפיות, ושל 

האם, החונך והחניך לשם התחלת החונכות בפועל. 
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הדרכות, מפגשי צוות ותכניות גיבוש 
קיימות הדרכות פרטניות וקבוצתיות:

הדרכה פרטנית: 
או  חינוכי  יועץ  הוא  המדריך  החונך.  לבין  המדריך  בין  לחודש  אחת  נערכת   •

עובד סוציאלי בהכשרתו.

• אורך מפגש ההדרכה כ-45 דק'.

• מהות ההדרכה: לדון בילד הספציפי עמו נפגש החונך. מה קורה עם הילד? 
במה הוא התקדם? במה הוא נסוג? כיצד ניתן לשנות ולשפר? וכו'

• המדריך ימלא דו"ח מסודר בסיום ההדרכה.

המלמד  עם  או  הילד  אם  עם  ישיר  קשר  המדריך  ייצור  מסוימים  במקרים   •
והיועץ החינוכי בתלמוד תורה.

הדרכה קבוצתית:
יועצים  ע"י  בחודש,  כפעמיים  בשנה,  מפגשים   12 של  במתכונת  נערכת   •

חינוכיים ועובדים סוציאליים. ע"פ רוב במתכונת של הרצאה והפעלה.

• אורך מפגש ההדרכה כשעה וחצי.

• תכני ההרצאות וההפעלות מגוונים. הם עוסקים ע"פ רוב בסוגיות חינוכיות 
לדון  מיועדים  אינם  הקבוצתיים  המפגשים  אקטואליות.  ובסוגיות  טיפוליות   -

במקרים של ילדים ספציפיים.
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מפגשי צוות:
• מרכז התכנית והמדריכים ייפגשו פעם בחודש בלו"ז קבוע לשם עדכון מצב 

התכנית.

• מרכז התכנית, מנהלת העמותה, מדריכת הסטודנטים והמדריכים, ייפגשו כ-3 
פעמים בשנה לשם למידה והיערכות.

תכניות גיבוש:
החונכות,  קבוצת  בתוך  והחוויה  האווירה  לשיפור  מיועדים  אלו  מפגשים 
ולהגברת המוטיבציה לפעולה. מניסיוננו ראינו שמפגשים אלו תורמים במישרין 
רוח  חדורים  שלהם  כשהחונכים  יותר  נתרמים  והילדים  החונכות  לעבודת 

ותחושת שליחות.
לכלול  יכול  המפגש  תוכן  התכנית.  מרכז  של  אחריותו  בתחום  הגיבוש  ערבי 

הרצאה, הגשת תקרובת, משחק או פעולה. 

תכנית החונכים מציעה פעילויות נוספות להגברת המוטיבציה, כמו פרס חודשי 
ויצירת  והחניכים,  החונכים  לכל  דו-שנתיים  פעילות  מפגשי  המצטיין,  לחונך 

קבוצות פנימיות לפעילות משותפת של כמה חונכים וחניכים יחד. 
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רגולציה, סנקציות ואכיפה

• החונך ימלא פעמיים-שלוש בשנה שאלון בן 12 שאלות אודות מצב החונכות 
כפי שהוא חווה אותו.

• בנוסף למילוי דו"ח השעות ע"י החונך, המדריך יצור קשר מידי חודש עם האם 
ע"מ לשמוע מכלי ראשון אודות מצב החונכות.

 
• כאשר נוצר מצב של חוסר התאמה בין דו"ח החונך לדיווח האם, יש להפגיש 

את החונך, המדריך והאם לשם בירור. 

• סנקציות – תכנית החונכים שומרת לעצמה את הזכות להודיע על סנקציות 
הדוחו"ת,  בין  אי-התאמה  או  היעדרות  התרשלות,  של  במקרים  ואחרות  כאלו 

מצד החונך. על הסנקציות להיות ברורות מראש למדריכים ולחונכים. 

• אכיפה – במקרה של כורח להפעלת הסנקציות, יישלח מכתב לחונך בו יפורטו 
הכשלים והסנקציות, תוך הדגשה שעיקר הפגיעה היא בילד שמחכה לחונכות, 

ולא בחונך עצמו. 
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החונכים

בעצמם  חרדיים  הינם  חרדיים,  מבתים  כולם  באים  הבנים'  ב'אם  החונכים   •
ולומדים או למדו במסגרות חרדיות.

• אנו משתדלים למצוא חונכים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים.

התכנית  מרכז  עם  החונכים  נפגשים  החונכים,  לתכנית  הצטרפותם  בראשית   •
האמפטיה,  מידת  וע"פ  ניסיונם  ע"פ  נבדקת  התאמתם  מידת  אישי.  לריאיון 

הרגישות וההבנה שהם משדרים.

בתכנית.  וחובותיהם  זכויותיהם  אודות  ובע"פ  בכתב  מידע  יקבלו  החונכים   •
מחד,  החונכות  שיפור  לשם  מציעה  שהתכנית  המוטיבציות  פירוט  זה  בכלל 

ודרכי האכיפה והסנקציות למקרים של התרשלות, מאידך.
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החניכים

הנשים  לילדי  ורק  אך  תינתן  החונכים  בתכנית  השתתפות  בארגון;  חברות   •
את  ועברו  לארגון  הקבלה  בקריטריון  שעמדו  הנשים  קרי,  בארגון,  החברות 

ריאיון הקבלה.

• [ילדים המופנים מהמחלקה לביקור סדיר; יוצאים מן הכלל דלעיל, הם ילדים 
המופנים לתכנית מהמחלקה לביקור סדיר של עיריית ירושלים]

• ילדי גירושין; כל ילד לאם החברה בארגון, שאמו מבקשת עבורו חונך ושלחה 
טופס בקשת חונכות מלא, זכאי לקבל חונך.

• הסדרי ראיה; תינתן עדיפות משנית באם קיימים הסדרי ראיה מיטיבים, בהם 
גבוהה  עדיפות  המוסכם.  החינוך  ואת  הראויה  תשומת-הלב  את  מקבל  הילד 
יותר תינתן לילד שמתפקד כ'מטוטלת' (בלדר להעברת הודעות), או ילד שמצוי 

בחסימה מוחלטת (שאין לו כל קשר עם אביו).

ע"י  לחניכה  האפשרות  תיבחן  בגילאי 12-6.  לילדים  מיועדת  החונכות  גיל;   •
חונכת לילדים בני 7-6.

אינו  והוא  הקוגניטיבי  בתחום  מקצוע  איש  אינו  הוא  החונך  למידה;  לקויות   •
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הילד  כאשר  רק  תתקיים  החונכות  לפיכך,  אלו,  בתחומים  מענים  למתן  מודרך 
מקבל במקביל את הטיפול המתאים.

• שעות החונכות; החונכות מתקיימת בעיקרה בשעות אחה"צ, לפיכך, לא נוכל 
לתת חונכות לילד שאינו פנוי לפחות פעמיים בשבוע למשך שעה וחצי, בשעות 

אחה"צ.

תינתן  לפיכך,  החונכות,  איכות  את  משפרת  גיאוגרפית  קרבה  מגורים;  אזור   •
חונך  החונכים  לתכנית  ואין  מרוחק  מגורים  באזור  שגר  לילד  משנית  עדיפות 

שגר באזור זה.

שנה  במשך  להתקיים  הרגשי  לתחום  שפונה  חונכות  על  החונכות;  משך   •
לפחות, לפיכך לא תינתן חונכות למשפחה שבכוונתה לעבור דירה או להפסיק 

את החונכות באמצע השנה.
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נתוני התכנית (נכון לאפריל 2013)

סטודנטים  ו-8  האזרחי,  השירות  מבני  מתוכם   19 חונכים.   27 כיום  בתכנית 
שמקבלים מלגת לימודים מעמותת "ידידים" בתרומה לשעות חונכות שנתיות. 

18 מהחונכים עובדים בירושלים, 8 בביתר, ו-1 בבית שמש.
בתכנית כיום 50 חניכים. 43 בנים לחברות בעמותה, ו-7 הופנו אלינו ע"י מח' 
ביקור סדיר של עיריית ירושלים. 32 מהחניכים גרים בירושלים, 16 בביתר, ו-2 

בבית שמש.

בזמן הדפסת החוברת בשלהי יוני 2013, הנתונים גדלו והם עומדים על כ-32 
חונכים ו - 60 חניכים.
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יעדים עתידיים

• אנו נשאף לגיוס משאבים משמעותי כדי להגדיל את מאגר החונכים.

בתכנית  סוציאליות  לעבודה  סטודנטים  או  סטודנט  ולשלב  לצרף  נרצה   •
החונכים, הן לפן המקצועי והן לפן החברתי.

תכניות  ליישם  נרצה  התכנית,  לילדי  שולחים  שאנו  החודשי  לעלון  בנוסף   •
גדול,  טיול  (למשל:  בתכנית  החברתית  האווירה  לשיפור  מגוונות  חברתיות 

ביקור בגן חיות, תכניות יצירה משמעותיות ועוד).

• נשתדל לרכז חומר מקצועי בתחום ילדי גירושין בחברה החרדית, תוך שימת 
דגש על הנגשת החומר לאימהות, למדריכים ולחונכים.  
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עשרת הדיברות לחונך | ישראל אברהם

1. אתה חונך! במוקד הפעילות שלך עומד הילד – החניך שלך! 
• אינך עובד סוציאלי - לכן, אינך נדרש לטפל במשפחה. 

• אינך מפקח במשרד החינוך - לכן, אל תייעץ עצות לסגל המורים בבית הספר.
או  החברה  השכונה,  כל  את  לתקן  בכוחך  אין  לכן,   - העירייה  ראש  אינך   •

ה"שטיבל" בו נמצא החניך...

2. את מלוא תשומת לבך עליך למקד בחניך שלך! 
אתה מתבקש להעניק לו חוויה יציבה של קשר ואכפתיות.

אתה מתבקש לזמן לו חוויות מעניינות. 
אתה מתבקש להעשיר את עולם הידע שלו. 

אתה מתבקש לעודד אותו ולעזור לו לשפר את הישגיו בלימודים. 
אתה מתבקש להיות לו חבר בוגר שעליו יוכל לסמוך, לו יוכל לספר, ואתו יוכל 

להתייעץ.

3. כל התקדמות היא התקדמות...
הקפד  הילד,  את  עודד  הצלחה.  היא  ביותר,  הזעירה  זו  גם  התקדמות,  כל   •
להצביע על ההתקדמות שהושגה ולציין אותה כ"שלב" במעלה סולם ההישגים. 
אם תעשה זאת תמנע רגשי תסכול ואכזבה מעצמך, ותשפר את מצב רוחו של 

הילד ואת הדימוי העצמי שלו.
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לטיול,  לשעשוע,  משחק,  להרבה  זקוק  הוא  לימודים.  מכונת  אינו  הילד   •
ולהנאה...

• אל תיפול במלכודת "חיבוק הדוב" – גם חיבוק של רצון טוב עלול להחטיא 
את המטרה.

• הזהר ממלכודת "איינשטיין"; מעשה בחונך שהגיע אל החונכות עם מצבורים 
של אנרגיה ורצון לעזור. הוא טען: "אצלי, הילד הזה יהיה איינשטיין בתוך שנה!". 

לאחר תקופה קצרה הוא נחת מרוט כנפיים על קרקע המציאות.

• אל תחבק חזק מדי, אל תדחוף רחוק מדי - מומלץ שתיצמד אל המציאות, 
פי  על  הפעילות  את  ותנווט  תכופות  לעתים  ביניכם  היחסים  מצב  את  תבחן 

הנסיבות.

• שינויים במצב הרוח הם נחלת כולנו. הפגישות עם הילד נערכות על פי לו"ז 
שנקבע מראש. אין אפשרות לצפות את מצב הרוח שלך או שלו. הצלחתה של 
לשינויים  ער  שתהיה  חשוב  ולכן  הרוח",  ב"מצב  תלויה  להיות  עלולה  פעילות 

במצב רוחו של הילד. 

המשנה  ילד  לב!  לתשומת  קורא  חיצוני  מראה  חיצוניים -  לשינויים  ער  היה   •
אותו.  הסובבים  של  ב"משוב"  מעוניין   - דיבור  צורת  הופעה,  תסרוקות,  לבוש, 
הענק לו את ה"משוב" המיוחל. התייחס בהערה, במחמאה, בטפיחה על השכם 

וכו'.
מחמאה אמתית וכנה - יכולה לתרום רבות לשיפור האווירה. מומלץ לנצל זאת 

במהלך הפעילות.
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4. מערכת יחסים תקינה עם הילד ועם משפחתו היא הכרח, 
ולכן עליך-

• לדאוג להכין מראש את הפגישות.
• לגוון את הפעילות.

• לשתף את הילד בכוונותיך וברגשותיך לגבי החונכות.
• להיות שותף פעיל בפעילות עם הילד.

• להימנע משימוש בכל סוג של אלימות - פיזית ו/או מילולית.
• לא ליצור מגע פיזי עם הילד. תוכל להיענות למחווה פיזית רק אחרי שהילד 

ייזום מגע כמו טפיחה על השכם (צ'פחה- בלשון הילדים). חיבוק ידידותי.
• להימנע ממגע פיסי שאינו נעים (אפילו אם מדובר במשחק או במגע שובבי). 

בחלק מן הבתים מגע כזה נחשב למגע אלים.
• להימנע מלעשן בנוכחות הילדים.

מדובר  אם  (אלא  ילדיך  או  חבריך  בנוכחות  המפגשים  את  מלקיים  להימנע   •
במפגש אירוח שהוגדר מראש ככזה).

• להימנע מלשוחח בטלפון הסלולארי בזמן הפעילות.
• להתייעץ לפני כל פעילות חריגה/מיוחדת.

5. מדברים, מקשיבים, מדברים...
עליך  וההקשבה.  הדיבור  המילולי -  הקשר  הוא  הילד  עם  שלך  העיקרי  הקשר 
לזכור כי מערכת קשב-שיח  נכונה ותקינה עשויה לתרום רבות לבניית האמון 

בינך לבין הילד.
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6. מיומנות שיחה שכדאי לאמץ...

• ערוך את השיחה בתנאים נינוחים ללא לחץ סביבתי.

משפה המנע  ופשוטים.  קצרים  משפטים  נסח  פשוטה,  בשפה  השתמש   •
"גבוהה", משפה "נמוכה" וממונולוגים ארוכים.

למסרים  מודע  היה  ועניין.  חום  גופך  ולשפת  הדיבור  לנימת  לקולך,  שווה   •
שבתנוחות שלך, בתנוחותיו של הילד, מחוותיך ומחוותיו של הילד, הבעת פניך 
והבעות פניו של הילד. נסה לאמץ תנוחות פתוחות, רגועות, המשדרות חמימות 

ותשומת לב.

"האם  מובן?",  אני  "האם  הילד  את  שאל  פתוחים.  תקשורת  נתיבי  השאר   •
אתה  האם  כגון:  "אתה"-  במשפטי  תתנסח  (אל  ברורים?"  שאמרתי  הדברים 
מבין את דבריי? משום שמשפטי "אתה" מטילים עליו אחריות רבה מדיי והוא 

עלול להירתע).

• השתמש ב"מלות שלוש הנקודות" - כשהילד מספר לך משהו, ואתה מעוניין 
ולסיפור...).  לנסיבות  בהתאם  (הכל  ואז..."  אבל...,  "ו...,  אמור:  ויספר,  שימשיך 
מלים אלו משאירות לפני הילד "דלת פתוחה" ואפשרות להמשיך ולהביע את 

עצמו.

• השתמש ב"מלות מפתח" - כשהילד נוקט במושג שהוא "מלת מפתח", חזור 
עליו! (לדוגמא: "כשהילדים מציקים לי אני..."  - חזור על המילה "מציקים?!". 

הילד יחזור ויסביר לך למה הוא מתכוון במילה "מציקים").

שתהיינה  חשוב   – הערות  להעיר  צורך  נוצר  אם  שיפוטיות.  מהערות  המנע   •
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מקובל  אינו  הדבר  ב...",  שלך  הצורך  את  מבין  שיפוטיות. ("אני  ולא  "ענייניות" 
עלי משום ש...").

כשאמרת...  "האם  הוא...",  מדבריך  שהבנתי  ("מה  הילד.  של  דבריו  את  שקף   •
הוא...").  מדבריך  שהבנתי  מה  אך  טועה,  אני  אם  אותי  "תקן  ל...?",  התכוונת 
דבריו,  על  לחזור  הילד  על  תקל  בך,  ההבנה  חוסר  את  תולה  שאתה  העובדה 
פתוחה  "דלת"  לפניו  ותשאיר  וכו',  הבנת  שאתה  מה  את  לסתור  או  לאשר 

להמשך השיח.

7. יום הולדת.
• יום הולדת הוא מועד בו אפשר לחרוג מן השגרה, ולהרעיף הרבה "טיפות של 

תשומת לב".
• רשום ביומנך את תאריך יום ההולדת של הילד.

• התייחס אל המאורע - התקשר/ שלח כרטיס ברכה העשוי לשמח את הילד.
• אם המפגש נקבע ליום ההולדת - הכן פעילות מיוחדת (טיול, ביקור באתר 

מעניין, הכנת ארוחה חגיגית).
• ניתן גם להכין שי קטן, צנוע וסמלי...

8. חגים ומועדים
מומלץ לשלוח לילד כרטיס ברכה, גלויה נחמדה, דוא"ל או לטלפן ולאחל לו "חג 
שמח!". יש להניח שהילד אינו מרבה לקבל מכתבים המופנים אליו באופן אישי. 
על  הילד  של  שמו  את  שתדגיש  חשוב  אותו.  לשמח  עשוי  אליו  מכתב הממוען 

מעטפת המכתב או הגלויה.
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9. ועוד מספר טיפים:
הסלולארי/  מספר  הטלפון/  מספר  את  יפה  דף)  (או  כרטיס  גבי  על  רשום   •

כתובתך למקרה הצורך.

• בקש מהילד לתלות את הכרטיס (הדף) על לוח בחדרו/ לרשום את הפרטים 
ביומנו - על מנת שיהיו נגישים במקרה הצורך.

• השתדל להתייחס אל אירועים מרכזיים וחשובים בחיי הילד ומשפחתו: יום 
קבלת התעודה, תחרות חשובה, בר/בת מצווה של אח/ות, נישואי אח/ות וכו'.

• במקרה של מחלה – ערוך ביקור חולים.

אם  תתעלם!  אל  הדברים,  אל  התייחס   - במשפחה  אסון  חלילה,  קרה,  אם   •
אתה חש בצורך לקבל ייעוץ כיצד להתייחס ומה לעשות - פנה לרכז או ליועץ 

החינוכי.

מיוחד,  מאכל  (ממתק,  הפעילות.  במהלך  קטנות  (צ'ופרים)  הפתעות  הכן   •
כרטיס בעל מסר וכו').

10. סיעתא דשמיא
קח לידיך סידור, פנה בעיניים דומעות להקב"ה, ובקש על הצלחתו של החניך 

שלך...
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נספח מס' 1
 דו"ח שעות חודשי לחונך
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נספח מס' 2
טופס בקשת חונך
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נספח מס' 3
משוב רבעוני - אמהות
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נספח מס' 4
משוב רבעוני - חונכים



מרכז שטנר 3, גבעת משה, ירושלים

ת.ד. 34043 ירושלים 91340

טל: 02-6517221 | פקס: 02-6522897

office@emhabanim.org :דוא“ל

www.emhabanim.org :אתר אינטרנט

בית תקוות אם הבנים שמחה


