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ומשתפי	 ‘קלים’	 הם	 מסויימים	 שילדים	 הסיבה	 מהי	 תגלי	 את	 זה	 במדריך	
אלימים	 או	 וחרדתיים	 תלותיים	 מופנמים,	 הם	 אחרים	 ילדים	 בעוד	 פעולה	
להגשים	את	הפוטנציאל	 לילד	שלך	 לעזור	 יכולה	 כהורה	מנהיג	 וכיצד	את	

הגלום	בו	ולהוציא	החוצה	את	הילד	המאושר,	המצליחן	והבטוח	בעצמו.	

המדריך עונה על השאלות:

4 כיצד	הערכה	עצמית	נמוכה	משפיעה	על	חוויות	החיים	של	ילדך?

4 מתי	וכיצד	היא	נוצרת?	

הגבוה	 הפוטנציאל	 להגשמת	 המובילה	 חיובית	 עצמית	 לבנות	הערכה	 כיצד	  4
בילדך?

מהו ילד מדוכא?	האם	שאלת	את	עצמך	פעם	מהיכן	מגיע	אותו	דיכאון	או	אותה	
עצבות	עבור	אותו	ילד	בן	השבע	אשר	לא	מזמן	הגיע	לעולם?

האם תהית מהיכן מגיעות עוצמות הזעם והכעס המתפרצות	היכולות	להרוס	
ולהשחיט	כל	חלקה	טובה	בסביבה	אצל	אותו	ילד	מתוסכל?

הורים לילדים אלימים או מופנמים, מוצאים את עצמם חסרי אונים ובחוסר 
ידיעה מוחלטת – איך נכון לנהוג וכיצד פותרים זאת. 

לא	פעם	ולא	פעמיים	אנו	עומדים	מול	מקרים	בהם	ילדים	מתכנסים	בתוך	עצמם,	
מתנתקים	מהעולם,	מהחברים	ומההורים	או	מאידך	מתפרצים	ומשתוללים	באש	

לוהטת	לכל	הכיוונים.

אלו	יכולים	להיות	ילדים	מוצלחים,	מוכשרים	עם	פוטנציאל	אדיר	ליצור,	ללמוד	
ולהצליח	בכל	תחום	שרק	יבחרו.

המכנה	המשותף	לכל	אותן	התנהגויות	‘בלתי	מקובלות’	בקרב	ילדים	הוא	–	בטחון	
עצמי	נמוך.	

החדשות הטובות הן שבטחון עצמי ניתן לבנות ולפתח ואני יכול להראות לך 
כיצד עושים זאת. 

מעבר	לידע	ולהכשרה	שרכשתי,	אני	מכיר	את	הנושא	מקרוב,	קרוב	מדי.	הייתי	
שם	בעצמי...
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שמי אייל סהר-רוזן.
בשיטת  מוסמך  מטפל  אני  בהכשרתי 

אומגה הילינג בילדים ובנוער.

עמוק,	 לדכאון	 שקעתי	 צעיר	 מאוד	 בגיל	
ניראה	 בלתי	 מבולבל,	 מובן,	 לא	 הרגשתי	
ובלתי	נשמע.	דני-דין	-	כך	הייתי	מכנה	את	

העצמי,	“הרואה	והאינו	ניראה”.

מבחוץ	הכל	היה	ניראה	מעולה.	המשכתי	לחייך,	
הציונים	היו	בשמיים	ובאסיפות	ההורים	כיכבתי,	התלמיד	האהוב	של	המורה.

אך בפנים תחושת כישלון רק הלכה והתגברה עם השנים ועם הגיל.

נולדתי	כילד	אמצעי	בין	שתי	אחיות,	לאמא	מורה	ואבא	איש	לוגיסטיקה	בצה”ל.

הייתי	ילד	חכם	ומוכשר	וזה	נאמר	לי	בכל	הזדמנות	אך	זה	לא	גרם	לי	להרגיש	
בעל	ערך.	אפילו	להפך	–	הרגשתי	שהחכמה	שלי	היא	הדבר	היחיד	שאני	טוב	בו	

ושמחבר	ביני	לבין	ההורים	שלי,	כך	שמאד	פחדתי	לפגוע	גם	בזה.	

ואמא	של	שיעורי	 וסדר	 חוק	 איש	של	משמעת,	 	- ילד	לאבא	רס”ר	בצבא	 בתור	
בית,	לימודים,	הישגים	ותוצאות	-	נותר	לי	מעט	מאוד	זמן	לעצמי.	את	רוב	ילדותי	
ביליתי	בין	הספרים	והמחברות,	בין	ארבעת	קירות	הבית.	לא	ידעתי	מהם	חברים,	
תכף	 שזה	 לפחד	 בלי	 סיבה	 בלי	 ולשמוח	 להנות	 כיצד	 אפילו	 או	 לשחק,	 זה	 מה	

יגמר,	ובצהלת	שמחה	הבאה	אבא	יתעצבן	ויכפה	עלי	להפסיק.

ולא	 פעם	 לא	 כן	 ועל	 חיים	 לדרך	 היה	 הזרוע	 בכוח	 חינוך	 בו	 מבית	 הגיעה	 אמי	
פעמיים	ספגתי	אלימות	מהאדם	אשר	היה	החשוב	ביותר	בחיי	–	תחושה	של	כאב,	

צער	וחוסר	אונים	מלאה	אותי.

אבי	גם	כן	הגיע	מבית	כוחני	בו	שמחה,	צחוק,	רכות	ואהבה	היו	בגדר	חלום	נשכח
ורץ	 ובכל	פעם	מחדש	הייתי	מתכווץ	מולו	 כן	כל	פניה	אלי	הייתה	בצעקות	 ועל	
למקור	 הפך	 לחיים	 שלי	 החיקוי	 מודל	 בחיי,	 הגברית	 הדמות	 	– בחדר	 לבכות	

הפחדים	והחרדות	שלי	בעולם.

יודע שחוסר הבטחון שלי הוא שהשאיר אותי חשוף וחסר הגנות.  היום אני 
העובדה שהכל היה אסור וכל העת הייתי כבול בין מיליון גבולות העבירה לי 

מסר הפוך: הכל מותר והכל פרוץ.
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חוסר הערכה עצמית השתיקה את היכולת שלי להגן על עצמי.

לי	 שיש	 מעולם	 הרגשתי	 לא	 לשתוק.	 ו...	 לרצות	 הוא	 בעולם	 שתפקידי	 למדתי	
6	עברתי	הטרדה	 וכך	בגיל	 הזכות	לבחור,	הזכות	להחליט	שמשהו	לא	נעים	לי.	

מינית.	הוריי	הגיבו	בכעס	ואסרו	עליי	לצאת	מהבית.	גוועתי	בתוך	עצמי.

את	רוב	זמני	הפנוי	העברתי	מול	הטלוויזיה	שהיוותה	מוקד	לחברה,	שמחה	והנאה	
עבורי	או	מתחת	לשמיכה,	בדמעות,	מתפלל	לילדות	אחרת.

בחתולים,	 בציפורים,	 בעצים,	 מתבונן	 לבדי,	 ביליתי	 הספר	 בית	 הפסקות	 את	
בכלבים	ובכל	מה	שרק	היה	בסביבה.	הבטתי	בשאר	הילדים		בבית	הספר	נהנים,	
נתן,	 לא	 מבפנים	 משהו	 אך	 גם,	 רציתי	 קנאתי,	 ומשתוללים.	 משחקים	 קופצים,	

פחדתי, השתתקתי.

לא היה דבר שרציתי יותר מאשר להיות כמותם – להיות ילד, אך הפחד וחוסר 
הבטחון השאירו אותי לבד ושקוף. 

משיעורי	הספורט	ניסתי	להתחמק	וכשהשתתפתי	תמיד	הייתי	האחרון	להיבחר	
והאחרון	להגיע	לקו	הסיום.	

הייתי	הילד	הכי	נמוך	בכיתה	וזכיתי	לכינויים,	לצחוק	וללעג.

הגעתי	לבית	הספר	שפוף	ומופנם.	בהפסקות	צפיתי	בכולם	משחקים,	משתוללים	
ונהנים	–	קנאתי	בהם	אך	לא	יכולתי	להיות	אחד	מהם.	

אני	זוכר	את	המחשבות	שעברו	לי	בראש	באותה	התקופה:

“מה	אם	יצחקו	עלי”,	“ואם	אני	לא	אהיה	מספיק	טוב	כמוהם...”	,	“הם	יותר	טובים	
ממני,	יותר	מוצלחים”...

לא יכולתי לספר את המחשבות האלו לאף אחד, לא היה לי למי.

פחדתי	מאיך	אני	אראה	בעיני	הסביבה,	המורים	בבית	הספר	והתלמידים.

פחדים	אלו	הקשו	עלי	מלהיות	אני,	מלבטא	את	עצמי	ואת	הרצונות	שלי	בחופשיות.

אחרי	שעות	בית	הספר	אף	אחד	לא	היה	מגיע	לבקר,	אף	חבר,	אף	אורח.
הטלוויזיה	והצעצועים	היו	החברים	היחידים	שלי	ועולם	הדמיון	היה	מקום	המפלט	

שלי	מהמציאות	הכואבת.
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בגיל	 כבר	 בקלות	 כפל	 תרגילי	 לפתור	 שיודע	 כזה	 	– מחונן	 ילד	 לעצמכם	 תארו	
הגן,	שהכל	בא	לו	בקלות,	אבל	עם	אפס	יכולת	לבטא	את	עצמו.	כמו	גאון	תמהוני,	

הרגשתי	עוף	מוזר.

ידעתי שאני חכם אך לא הרגשתי שווה. ההערכה העצמית שלי היתה מתחת 
לגובה דשא. 

כשהיו	פונים	אלי	הייתי	נעלם	בתוך	עצמי,	פחדתי	לדבר,	להביע	דעה,	להשתתף	
בשיחה	–	רציתי	למות.

ידעתי	רק	דבר	אחד	-	ללמוד	ולהוציא	ציונים	טובים.

המוזרות	שלי	כמובן	לא	עברה	טוב	מול	הילדים	האחרים	–	הייתי	מטרה	קבועה	
ללעג	ואפילו	לאלימות.	הכעס,	העצב	והתסכול	נאגרו	בתוכי	כמו	הר	געש	שקט,	
הגועש	מתחת	לפני	השטח.	וכהר	געש	מדי	פעם	הייתי	מתפרץ	באלימות	שהיתה	

לא	אחרת	מאיתות לצורך בעזרה, שאיש מעולם לא זיהה. 

אותם	פחדים	ודפוסי	התנהגות,	אשר	לא	קיבלו	התייחסות	ולא	טופלו,	ליוו	אותי	
גם	בתיכון,	בצבא	ואפילו	אחר	כך	בלימודי	בטכניון.	

בגיל	23	ראיתי	את	כל	האחרים	בגילי	–	מבלים,	יוצאים,	נהנים,	נמצאים	בזוגיות,	
בעלי	תשוקה	לחיים,	בונים	את	החיים	שלהם	ומלאי	חלומות	ותקווה.	

הרגשתי	שכל	 אותי.	 העיר	 לא	 דבר	 ושום	 יום	 רדף	 יום	 לגמרי,	 אפטי	 הייתי	 ואני	
העולם	שוקק	וסוער	ורק	אני	נמצא	בבועה	אפרורית	ומנותקת.	הייתי	מלא	קנאה.	
מה	 להשיג	 מתנהגים,	 שהם	 כפי	 להתנהג	 מרגישים,	 שהם	 מה	 להרגיש	 רציתי	

שהם	משיגים.	

במהלך	חיפוש	אחר	תשובות,	אחר	היגיון	כלשהו,	חיפוש	אחר	הבנה	מדוע	הגעתי	
למצב	אליו	נכלאתי	וכיצד	אני	יוצא	ממנו,	קראתי	ספרים	רבים	והגעתי	על	תוך	

עולם	הרוח.

התחלתי	בתרגול	מדיטציה	בצורה	סדירה	ותרגול	יוגה	סדיר,	קרני	אור	ראשונים	
החלו	לבצבץ	אי-שם,	אך	עדיין	החושך	והבדידות	היו	רוב	יומי.

כמו	כל	כאב	רגשי	ישן	אשר	אינו	מקבל	טיפול	ונדחק	למרתפי	התודעה,	הוא	מגיע	
שוב	-	רק	כעת	בלבוש	חדש,	כאב פיזי.
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כל	הבדיקות	 ובעוד	 זה,	 פיזיים	החלו	לתקוף	אותי	בזה	אחר	 סידרה	של	כאבים	
יכול	לכאוב	 ורופאים	מומחים	שלא	מבינים	מה	כבר	 תקינות,	הצילומים	תקינים	
בתוך	גוף	בריא,	צעיר	ורענן,	אני	ידעתי:	הלב,	הרגש	עוד	זועק	לעזרה,	למרפא,	

להקשבה.

יגיע	 שמשם	 הרגשתי	 ידעתי,	 אלטנרטיבים.	 למטפלים	 פניתי	 אלו	 כאבים	 עם	
ללב,	 ורגשי	 מנטלי	 ריפוי	 עומק,	 עבודת	 כאן	 שדרושה	 הבנתי	 האמיתי.	 המזור	

לנפש	ולנשמה.

בליווי אישי, סדנאות עומק ותהליכי למידה מופלאים, התחיל לבצבץ לו עמוד 
שידרה חדש, חוזק פנימי התחיל להגיע, גבולות ברורים ויציבים, הפה ניפתח 

והתקשורת נהייתה קלה, פשוטה וברורה.

וחברים	אמיתיים	מצאו	את	דרכם	אל	עולמי	 ישנים	החלו	לצאת	מחיי	 “חברים”	
החדש	שהלך	והתגבש.

הלב	נירפא,	ומועקה	גדולה	השתחררה	מהחזה,	חזרתי לנשום, הכאבים	הפיזיים	
נעלמו	כלא	היו	ונותרו	בגדר	זיכרון	ישן.

היום	אני	יכול	להסתכל	אחורה	ולהזכר	גם	ברגעים	יפים	של	שמחה,	צחוק	ואושר	
שליוו	את	ילדותי	)והיו	גם	כאלה(.

פעלו	 אשר	 בטובתי,	 משכילים	שחפצים	 כאנשים	 הורי	 את	 לראות	 הזכות	 לי	 יש	
מתוך	מרחב	המודעות	שהיה	זמין	להם.	היום הלב נפתח להוקיר תודה על היש. 

האור כבר כאן!

בנחישות ברורה החלטתי שאני הולך לשנות את חיי.

שליחות	 שיש	 הבנתי	 וההיי-טק	 התכנות	 בעולם	 נחשקת	 במשרה	 עוסק	 בעודי	
גבוהה	יותר	שמחכה	לי,

לזקק	 עלי	 ולמדתי	 שעברתי	 התהליכים	 כל	 ואת	 כעת	 חדשה	 אחריות	 לי	 שיש	
ולהעביר	להורים	וילדים	המחכים	לריפוי	ולשינוי.

עבודתי	 מקום	 את	 עזבתי	 שלי	 האמת	 של	 מוחלטת	 וידיעה	 עצומה	 בהתרגשות	
ויצאתי	לדרך	חדשה...
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בשנת 2014 הקמתי את
“המרכז למנהיגות חדשה – מנהיגות בתדר הלב”
מרכז	העוסק	בפיתוח	מנהיגות	פנימית	בקרב	ילדים	ונוער

מתוך	הקשבה	ומודעות	עצמית.

החזון שלי:
לכדי	 זה	 לעולם	 המגיעים	 והניפלאים	 החדשים	 לילדים	 וסיוע	 מענה	 מתן	
להם	 יאפשר	 אשר	 פנימי	 חוזק	 מתוך	 וצמיחה	 לגדילה	 אפשרויות	 יצירת	

להצליח,	לממש	ולבטא	את	עצמם	בעולם	בכל	תחום	שיבחרו.

בניית	הערכה	עצמית	בריאה	ובטחון	עצמי	בריא	בקרב	ילדים	הינה	בין	הסוגיות	
החשובות	ביותר	בין	הורים	לילדים	מתבגרים,

וחם	 אוהב	 בית	 ובכל	 גיל	 בכל	 היכולה	להתרחש	 היא	תופעה	 נמוך	 בטחון	עצמי	
ילדנו	 של	 נפשו	 נבכי	 כל	 את	 ומכירים	 יודעים	 אנו	 אין	 הורים	 בתור	 שיהיה,	 ככל	
בו	 לרגע	 עד	 חשוכים	 להוותר	 יכולים	 לב	 תשומת	 בהעדר	 אשר	 מקומות	 וישנם	

יחשפו	לאור	ויעלו	למודעות.

ילדים	הגדלים	עם	הערכה	עצמית	נמוכה	ובטחון	עצמי	נמוך	נוטים	לרוב	לפתח	
קושי	 מתקדמים,	 בגילאים	 וזוגיות	 יחסים	 במערכות	 קשיים	 חברתים,	 קשיים	

בבחינות	)לעיתים	אף	חרדת	בחינות(	וקושי	במציאת	עבודה	בתור	בוגרים.
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החדשות הטובות הן שכהורה יש לך את ההשפעה הגבוהה ביותר על הילד, 
את	מודל	החיקוי	שלו,	ולכן	תוכלי	לתרום	לו	בצורה	גבוה	ומטיבה	לבנות	בטחון	
שאת	 והבטוח	 המאושר	 המצליח,	 לאדם	 אותו	 שיהפכו	 עצמית	 והערכה	 עצמי	

מאחלת	לו	שיהיה.

כיצד  צעדים פשוטים  אותך שלב אחר שלב בעשרה  אלווה  אני  זה  במדריך 
להפוך ילד מפוחד ומבוהל לילד שאפתן, בטוח ומצליחן.

יתכן	שגם	את,	כמו	אמהות	רבות,	מרגישה	לעיתים	מבולבלת	ומתוסכלת	מהתגובות	
להן	את	זוכה	מצד	הילד.

האם	 להגיד?	 מתי	 להגיד?	 מה	 והספקות:	 החששות	 עולים	 אלו	 תגובות	 ועם	
להגיד?	ואם	כן	-	אז	באיזה	אופן?

כבר	 מה	 “אבל	 המשפט	 את	 לי	 אומרת	 אשר	 אמהות	 שומע	 אני	 רבות	 פעמים	
לבין	 )כהורים(	 שלנו	 העולם	 בין	 הפער	 מתוך	 נובעים	 אלו	 משפטים	 אמרתי...”	

עולמו	של	הילד.

בדיוק לשם כך אני פה!
כחלק	מהתמחות	שלי	אני	יוצר	גשר	בין	שפת	ההורים	לשפת	הילדים	המאפשר	
ודרכי	התנהגות	חדשים	 לשני	הצדדים	הבנה	חדשה	אשר	מתוכה	שפה	חדשה	

נולדים	בין	ההורה	לילד.

במדריך זה אחלוק איתך אילו משפטים ודרכי התנהגות יכולים להשפיע על 
הבטחון העצמי של הילד, מאילו עלינו להמנע ומה עלינו לעודד ולעשות.

ודואגת	 יכול	להניח	שאת	אמא	מעורבת,	אכפתית	 אם	הורדת	את	המדריך,	אני	
וחלק	ממה	שתראי	כאן	 יתכן	 ולמדת	לא	מעט.	 ולכן	סביר	שכבר	קראת	 לילדיה	

יראה	לך	מוכר	ותאמרי	לעצמך:	“את	זה	כבר	שמעתי...	את	זה	אני	יודעת”...

אך	עצרי!	רק	לכמה	רגעים,	הניחי	את	כל	הידע	הנפלא	שלך	בצד,	הסכימי להקשיב 
ולהפתח לדרכים חדשות. ובעיקר – הסכימי להתחייב ליישם. התחייבי	לפחות	

לפעולה	אחת	שאותה	תיישמי	מתוך	מדריך	זה	–	התוצאות	ימהרו	להגיע!

ככל	שנדע	לפעול	בצורה	הבונה	הערכה	עצמית	בקרב	הילד	המתבגר	ונדע	לזהות	
של	 העצמית	 הערכה	 את	 “מורידים”	 אשר	 וחשיבה	 התנהגות	 מדפוסי	 ולהמנע	
והגשמה	 נוכל	לאפשר	לילד	שלנו,	חיים	בוגרים	מלאי	סיפוק	 הילד	בעיני	עצמו	

עצמית	בכל	תחום	שיבחר	לעצמו.
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חמש הטעויות הנפוצות הפוגעות בבטחון העצמי של הילד
ומונעות מהילד המתבגר להפוך לנער בוגר, אחראי ומצליחן:

טעות 1

שמות חיבה או קיצורי שמות הם הדרך שלנו ההורים להביע אהבה 
לילד.

כמה	 קבוע	 בסיס	 על	 לו	 להראות	 מדרכנו	 חלק	 הוא	 אליו	 שלנו	 המיוחד	 השם	
הוא	מיוחד	בעינינו.	יחד	עם	זאת,		קיצורי	שמות	וכינויי	חיבה	ילדותיים	מקטינים	
את	הערך	העצמי	של	הילד	ומקבעים	תדמית	ילדית	אצל	הילד	המתבגר	ההופך	
לנער.	אותו	שם	חיבה,	המגיע	מתקופת	הילדות,	יוצר	אצל	הילד	המתבגר	חוויה	
חוזרת	כי	הוא	עדיין	הילד	הקטן	של	אמא.	והרי	אם	אני	ילד	קטן	כיצד	אני	יכול	

לבצע	פעולות	של	בוגרים?

במקום	שם	חיבה,	תוכלי	לחזור	לשם	שהענקת	לו	כשנולד	ולהוסיף תואר חיבה 
–	למשל,	אייל	מתוק	)לילד	בן	6(	או	אהוב	)לילד	בן	10(,	אייל	יקר	וכו’...
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טעות 2

אני יודע – כאמא, את סוג של וונדר-וומן.

הסיבה	 בדיוק	 זו	 ומלאה.	 עסוקה	 ותמיד	 אחד	 ברגע	 דברים	 מיליון	 עושה	 את	
שפעמים	רבות	את	מתקשרת	עם	הילד	ממרחק	רב	ומרימה	את	הקול	כדי	שישמע	
)למשל,	את	שוטפת	כלים	במטבח	וקוראת	לו	בקול	לבקש	שירים	את	הנעליים	או	
לשאול	איך	היה	במבחן(.	הבעיה	היא	שתקשורת	בקול	רם	וממרחק,	גם	אם	אינה	
צעקה,	מתפרשת	אצל	הילד	כצעקה	או	נזיפה.	הקול	הזה	ברמה	הפיזית,	מפעיל	
המקום	 מתוך	 ומגיב	 מתכווץ	 הילד	 שלו.	 הילדית	 ההישרדותית	 המערכת	 את	
הילד	 לכך	 כתגובה	 קפאון(	 או	 )מלחמה	 	Fight or Freeze של	 ההשרדותי	
צועק	חזרה	ומגיב	בהתנגדות	או	קופא	ונשאר	חסר	תשובה	)נעלם	בתוך	עצמו(.	

בוודאי	תהית	למה	בקשה	או	שאלה	פשוטה	שלך	לפעמים	נתקלת	בכעס	עצום	או	
בחוסר	תגובה	–	זו	בדיוק	הסיבה!	

התקרבי אליו וודאי שהוא שומע אותך. תני	לו	להרגיש	חשוב	מספיק	כך	שאת	
מוכנה	לעשות	את	“המאמץ”	הכרוך	בלגשת	אליו.	פעולה קטנה זו יכולה לחזק 

אצלו את הידיעה הפנימית - אני חשוב.
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טעות 3

הדרך הכי טובה לגרום למישהו לשתף איתך פעולה, צעיר או מבוגר, 
הוא לתת לו להרגיש שהרעיון הגיע ממנו.

מתהליך	 חלק	 להיות	 רוצים	 אנחנו	 הוראות,	 לו	 שמחלקים	 אוהב	 לא	 אחד	 אף	
קבלת	ההחלטות.	

בזוגיות	שלך.	הילד	שלך	 או	 אני	בטוח	שכך	את	מרגישה	במקום	העבודה	שלך	
זו	 התנהלות	 במקום לחלק לו הוראות – בקשי ממנו בקשות.  לא	שונה	ממך.	
תלמד	גם	אותו	כיצד	לבקש	ובכך	תהפכי	אותו	למבוגר	הקונה	בקלות	את	שיתוף	

הפעולה	של	אחרים	)שווה,	לא?(	

כאמא,	אני	יודע	שלפעמים	את	מרגישה	כמו	מנהל	עבודה.	ובצדק,	אם	לא	תגידי	
לילד	מה	לעשות	שום	דבר	לא	יקרה	ואיך	אפשר	לנהל	ככה	בית?	זו	הדרך	שנראית	
דרך	 	– יותר	 ארוכה	 דרך	 שזו	 היא,	 אבל	האמת	 ביותר.	 באותו	הרגע	הקצרה	 לך	
הנעליים	 הרמת	 על	 שעה	 להתווכח	 כוח	 יש	 ולמי	 וויכוחים.	 התנגדויות	 הגוררת	
בסלון,	וממילא	בסוף	תעשי	זאת	בעצמך.	כשאת	משתמשת	במילות	ציווי	במקום	
מילות	בקשה,	נוצרת	אצל	הילד	תחושה	של	“אני	לא	שווה”,	“אני	פחות	מ...”,	“יש	
דברים	חשובים	יותר	ממני”,	“אין	מקום	לרצונות	שלי”,	“לא	מתחשבים	בי”	ועוד...

בוגר	 נער	 לטפח	 ברצוננו	 אם	
לתפקידי	 יגיע	 היום	 שבבוא	
ניהול	והובלה	אלינו	לדבר	עימו	
תצווי	 אל	 כבר	מההתחלה,	 כך	
לו	 אפשרי	 ממנו,	 בקשי	 עליו,	
לומר	גם	“לא”,	כבדי	את	הרצון	
כך	 הרי	 שלו,	 הבחירה	 וחופש	
גם	 אליו	 שיתייחסו	 רוצה	 את	

מחוץ	לבית.

לשניכם  משותפת  מטרה  שזו  לו  הראי  פעולה,  לשיתוף  אותו  לרתום  נסי 
)במידה ואכן זה כך(, תני לו תחושה שאתם צוות, לא אחד נגד השני או מעל 

השני.

דומה	 בצורה	 לדבר	 בבגרותם	 נוטים	 בילדות	 והוראות	 פקודות	 חוו	 אשר	 ילדים	
כלפי	הוריהם	)“תקני	לי”,”תביא	לי”,”תאספי	אותי”	ועוד...(,	אין	זה	הדבר	אשר	לו	

אנו	מייחלים.
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טעות 4

דברנו על השגרה העמוסה שלכם.

בדרך	 בנסיעה,	 	– הדרך’	 ‘על	 הן	 לדבר	 היחידות	 ההזדמנויות	 כי	 נראה	 לפעמים	
לבית	הספר	ועוד...

תני לילד תחושה שהוא חשוב - פני זמן מיוחד ביומן שלך, זמן קבוע שהוא 
רק של שניכם בו הוא יוכל לשתף אותך ברגשותיו, מחשבותיו ורצונותיו.

שיחות	“מסדרון”	ושיחות	“על	הדרך”	מפחיתות	מחשיבות	השיחה	ויוצרות	אצל	
וחוסר	פנאי	מצד	ההורה	כלפי	הילד	או	במילה	 הילד	תחושה	של	חוסר	זמינות	
אחת	כואבת	“דחייה”	-	אני	לא	רצוי,	אף	פעם	אין	זמן	בשבילי,	מעולם	לא	שואלים	
הילד	 אצל	 תחזור	 לרוב	 ההורה	 מצד	 דחייה	 תחושת	 אותה	 רוצה.	 אני	 מה	 אותי	
בשיתוף,	 קושי	 ותיצור	 אינטמיות	 יחסים	 ומערכות	 חברתיים	 במצבים	 ושוב	 שוב	

פתיחות	רגשית	ומתן	אמון	מצד	הילד	בסביבתו	שהוא	אכן	רצוי.

שיחה	בנסיעה	או	‘על	הדרך’	לא	נתפשות	בעיני	הילד	כזמן	איכות,	זמן	שהקדישו	
רק	לו.	את	זמני	הנסיעה	העבירי	כזמן	של	בילוי,	כייף	והנאה,	בסיפורים	משכילים,	
המשתקף	 המקסים	 הנוף	 על	 להביט	 פשוט	 או	 נעימה	 מוזיקה	 טובות,	 בדיחות	

מצדי	הדרך.
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טעות 5

דברי עם הילד בגובה העיניים.

הימנעי	ממילים	ומשפטים	אשר	אינם	ברורים	
כהתנשאות,	 להתפרש	 יכולים	 ואשר	 לו	
גבוהות	 במילים	 משתמשת	 והינך	 במידה	
וודאי	שהילד	אכן	הבין	ואם	יש	צורך	הסבירי	
ללא	 ואהבה	 חמלה	 של	 רך	 ממקום	 לו	
דברים	 לדעת	 אמור	 אינו	 הוא	 שיפוט.	 כל	

שמעולם	לא	למד	לפני	כן.

לכעוס	 יטה	 לרוב	 הוא	 מבין	 אינו	 שהוא	 מילולי	 ותוכן	 מילים	 שומע	 ילד	 כאשר	
לו	 קורה	 מה	 יבין	 לא	 לרוב	 עצמו	 הוא	 הגנה,	 כמנגנון	 עצמו	 תוך	 על	 להכנס	 או	

והתוצאה	תהיה	ילד	כעוס	או	מנותק.

באותה	מידה,	המנעי	מלדבר	ליד	הילד	על	נושאים	שאינם	מותאמים	לגילו	ושהוא	
לא	יכול	לקחת	בהם	חלק.

דמייני	לעצמך	שאת	מוזמנת	לחברה	והיא	יושבת	עם	אמא	שלה	ומדברת	איתה	
מארחת	 כשאת	 את,	 גם	 כך	 בצרפתית(.	 מילה	 חצי	 יודעת	 לא	 )ואת	 בצרפתית	
משפחה	וחברים,	והילד	יושב	אתכם	בסלון,	המנעי	משיחות	על	נושאים	שנשמעים	

לו	כמו	צרפתית.

לא	 ואם	 מדובר	 במה	 יודע	 אכן	 שהילד	 וודאי	 מתרחשת	 זו	 וסיטואציה	 במידה	
הסבירי	לו,	וודאי	שהוא	אכן	הבין.

אשר	 חדשים	 לתכנים	 נחשפים	 ילדים	 כאשר	
הם	אינם	מכירים	הם	נוטים	לפתח	כיד	הדמיון	
מתוך	 משלהם	 ודימויים	 מחשבות	 פרשנויות,	
פרשנויות	 ועם	 המתרחש	 על	 הפנימי	 עולמם	
פרשנויות	 המקרה,	 לאחר	 נשארים	 הם	 אלו	

שברוב	המיקרים	מוטעות.	

לכן	וודאי	שהילד	מעסיק	את	עצמו	או	מדי	פעם	
לעצור	ולנסות	לחבר	אותו	לשיחה	ולהסביר	לו	
במונחים	שהוא	יכול	להבין.	פשוט,	תני	לו	להיות	
חלק	ממה	שקורה,	ממש	כמו	שהיית	עושה	עם	

חברה	הדוברת	שפה	אחרת	מכולם.	
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הילד  אצל  חיובית  עצמית  הערכה  לבניית  הדרכים  חמש 
המתבגר וחיזוק מערכת היחסים הורה-ילד:

דרך מס’  1

החמיאי לו על תחומי העניין שלו גם אם הם שונים משלך.

גלי	בהם	עניין	השארי	עם	ראש	פתוח,	הסכימי	להפתח	לשמוע	דברים	חדשים	
גם	אם	הם	נישמעים	דמיוניים	ולא	מציאותיים	–	לילדים	עולם	פנימי	עשיר	מאוד,	
עולמם	הפנימי	הוא	עולם	בתולי	בו	הכל	יכול	להיות	אם	רק	נרצה,	הם	אינם	חוו	
אכזבות,	ייאוש	וכאב	הנובע	מכך	ועל	כן	בראיית	עולמם	הכל	פתוח	והכל	אפשרי,	
לעיתים	מרוב	רצון	גדול	למנוע	מילדנו	כאבי	ייאוש	ואכזבה	שחווינו	בעצמנו	אנו	
נוטים	לשלול	את	ראיית	עולמם	ורעיונות	חדשים	אשר	הם	מולדים	לעולם	–	הדבר	
דומה	לגדיעת	גזע	עץ	טרם	פריחתו.	השקי	את	תחומי	העניין	של	הילד	ורעיונותיו	
באמון,	תמיכה	ואהבה	,	הציעי	לו	פתרונות	במקום	בעיות,	הראי	לו	מה	כן	אפשר	
במקום	מה	לא	–	במהרה	תזכי	לראות	את	נצני	הילד	הופכים	לפרחים	מלבלבים	

ולפירות	בשלים	ומתוקים.

דרך מס’  2

החמיאי לו על כל פעולה חדשה אשר מראה על בגרות	אשר	הוא	מבצע	
לבד	מיוזמתו	–	אל	תתדרשי	ממנו	לגדול,	אפשרי	לו	לגדול	–	לעיתים	מתוך	פחד	
נוטים	להאיץ	בקצב	גדילתו,	משווים	אותו	 ויתפתח	אנו	 יתבגר	 יגדל	 שילדנו	לא	
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להתפתחות	של	ילדים	אחרים	)חברינו	לעבודה,	שכיננו	ועוד...(	ובעיקר	נכנסים	
לבהלה.

תגובה	זו	מלחיצה	את	הילד	המתבגר,	חוסמת	ומאיטה	את	קצב	גדילתו	האישי.

להתבגר	 לילד	 ניתן	 לא	 גם	 כך	 מהר,	 יותר	 לפרוח	 לפרח	 לגרום	 ניתן	 שלא	 כמו	
דרישות,	 גדילתו,	 את	 לחסום	 או	 לגדול	 לו	 לאפשר	 יכולים	 רק	 אנו	 מהר,	 יותר	
ציפיות	וטענות	חוסמות	התפתחות	ואילו	פירגון,	עידוד	ותמיכה	מאפשרות	גדילה	

והתפתחות	בריאה.

דרך מס’  3

בקשי רשות לפני כניסה לחדר.
שילדנו	 ככל	 הדלת.	 על	 לדפוק	 זכרי	
מתבגר	עלינו	ללמוד	לכבד	את	פרטיותו	
כניסתנו	 לפני	 רשות	 לבקש	 ויותר,	 יותר	
האישיים	 בחפצים	 נגיעה	 לפני	 או	 לחדר	
הפנימי.	 עולמו	 את	 מסמל	 החדר	 שלו.	
להכנס	 לעצמנו	 “מרשים”	 אנו	 כאשר	
יוצרים	 אנו	 רשות	 בקשת	 ללא	 ולגעת	
לומד	 הילד	 	– הילד	 של	 בגבולות	 פירצה	
ולעשות	 לעולמו	 להכנס	 יכול	 אחד	 שכל	
בו	כרצונו	–	אין	זה	המסר	אותו	אנו	רוצים	
אל	 שמרי	 אותו	 כבדי	 לילדנו,	 להעביר	
גבולותיו	החיצונים	וכך	הוא	ילמד	לשמור	

עליהם	בעצמו.
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דרך מס’  4

להיות,  הופך  הוא  אשר  כנער  אותו  ראי 
ראי	אותו	בגדולתו	כנער	עצמאי	ומוכשר.	הסכימי	
לצעוד	 והסכימי	 באהבה	 הילדות	 את	 לשחרר	
ובחייכם.	 בחייו	 חדשה	 תקופה	 לעבר	 אותו	
הילד	 –	הפחד	לאבד	את	 הגילוי	העצמי	 תקופת	
וידוע	בקרב	 ככל	שהוא	מתבגר,	הוא	פחד	מוכר	
חבקי	 הפחד,	 את	 זהי	 מתבגרים,	 לילדם	 הורים	
אותו,	הזכירי	לעצמך	שלשם	כך	הוא	בא	לעולם:	
שלו.	 הייחודיות	 ואת	 עצמו	 את	 להגשים	 לצמוח,	
קבלי	באהבה	את	השינויים	הפנימים	והחיצוניים	
למערכת	 אפשרי	 כך,	 על	 ברכי	 בו,	 המתחוללים	

יחסים	חדשה	לקבל	מקום	בחייכם.
גם	אם	ילדך	בן	7,	ראי	אותו	כשנה	או	שנתיים	גדול	יותר.	החזיקי	לו	את	החזון	של	

איך	הוא	יהיה	בגיל	9.	זה	יאפשר	לו	לצמוח	לשם	בקלות	ובשמחה.	

דרך מס’  5

לילד	 מביטים	 אנו	 כאשר	 	– איתו	 מדברת  את  כאשר  בעיניים  בו  הביטי 
בעיניים	אנו	נוטעים	בו	את	התחושה	שאנו	רואים	אותו.	אותה	תחושה	מעצימה	
ומחזקת	את	הבטחון	העצמי	בקרב	הילד,	הילד	מסתובב	בחברה	בידיעה	פנימית	
לילדנו	 מלהביט	 נמנעים	 אנו	 כאשר	 הולך.	 בו	 מקום	 בכל	 בו	 ומבחינים	 שרואים	
יוצר	רפיון	 הילד.	הדבר	 לבין	 ביננו	 אנו	מאבדים	אט	אט	מחוזק	הקשר	 בעיניים	
ויכול	להגיע	עד	ניתוק	וחוסר	רצון	מצד	הילד	בתקשורת	עם	 במערכת	היחסים	
ניראה	 ואינו	 רואה	 של	 פנימית	 חוויה	 הילד	 אצל	 יוצרים	 כאלו	 מצבים	 ההורה.	

)זוכרים	את	דני-דין	שהייתי?(	–	מכירים	
לאחרים	 שנותנים	 האלה	 האנשים	 את	
לחתוך	אותם	בתור,	שלעולם	לא	יתעקשו	
מעימותים?	 ויברחו	 שלהם	 את	 לקבל	

אלו	הילדים	השקופים.	

ידיעה	פנימית	 ילד	שמסתובב	עם	 אגב,	
יותר	 קל	 קורבן	 הוא	 אותו,	 רואים	 שלא	
ומילדים	 ממבוגרים	 שונות	 לפגיעות	

אחרים.	
17



כיצד לגדל את הילד שלך להצלחה  |  אייל סהר-רוזן

הסיפור של מיכל
מיכל הגיעה אלי יחד עם בנה בן ה-7 איתמר.

איתמר	סבל	מהרטבות	במהלך	הלילה,	קושי	מלהיפרד	מאמו	בבוקר	בזמן	היציאה	
לבית	הספר	וקשיים	בהתארגנות	לפני	יציאה	מהבית.	

לחיזוק  טכניקות  שיחות,  כללו  אשר  אישיים  מפגשים  של	 בסדרה	 התחלנו	
הגוף, שיחרור רגשי וריפוי בכלים אנרגטיים )ריפוי	באמצעות	אנרגיה(.

בהדרגה התחיל איתמר להתחבר לכוחות ולעוצמות הפנימיים שלו והסממנים 
החיצונים החלו לחלוף בזה אחר זה.

ההרטבות	בלילה	הלכו	ופחתו	עד	להעלמות	מוחלטת.

ההתארגנות	של	איתמר	ליציאה	מהבית	נעשתה	בכוחות	עצמו	והפסיקה	להוות	
מוקד	לקושי	עבור	ההורים	כבעבר.

היציאה	בבוקר	לבית	הספר	נהפכה	לחגיגה,	הקושי	והפחד	שבפרידה	התפוגג	-	
איתמר	החל	לצאת	לבית	הספר	מתוך	שמחה	והתרגשות	וללא	תלות	באמא.

ופשוטות  יומיומיות  פעולות  הם  במדריך  שמניתי  הצעדים   10
ליישום שיסייעו לך ליצור תחושת ערך עצמי ובטחון גבוהה לילד. 

יחד	עם	זאת,	ילדים	רבים	הם	בעלי	מבנה	אישיותי	שמוליד	פחדים,	חוסר	בטחון	
ובעקבותיהם	דפוסי	התנהגות	קשים	כמו	אלימות	או	מופנות	ובעיות	חברתיות.	

כל	דפוסי	ההתנהגות	האלו	נובעים	מחוסר	בטחון	אצל	הילד	וניתנים	לטיפול	תוך	
מספר	חודשים.	בדיוק	עבור	ילדים	אלו	בניתי	תוכנית	ליווי	אישית	הנותנת	מענה	

לצרכים	של	הילד	כבר	מגיל	צעיר.

אספתי	את	כל	הידע	ואת	כל	הלמידה	שצברתי	הפכתי	והתאמתי	אותם	כך	שיהיו	
נגישים	לילדים	בגיל	צעיר.
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למי התוכנית מתאימה:
ילדים	בגילאי	7-10.	 	4

ילדים	המתקשים	ביצירת	קשרים	חברתיים. 	 	4
ילדים	מופנמים	אשר	מתקשים	לבטא	את	עצמם	בבית	ו\או	בבית	הספר. 	 	4

ילדים	אשר	סובלים	מהתקפי	אלימות	פתאומים. 	 	4
ילדים	אשר	מתקשים	בביצוע	מטלות	בבית	ו\או	בבית	הספר	)לעיתים	מכונים	 	 	4

כבעלי	“הפרעת	קשב	וריכוז”(.	
ילדים	אשר	סובלים	מדכאון	או	עצבות	מתמשכת. 	 	4

ילדים	אשר	סובלים	מהרטבות	יום	או	לילה. 	 	4
ילדים	אשר	סובלים	מסיוטי	לילה	חוזרים	ונישנים. 	 	4

ילדים	אשר	מתקשים\פוחדים	לישון	לבד	וממשיכים	לישון	עם	ההורים. 	 	4
ילדים	אשר	סובלים	מחוסר	תאבון	מתמשך	או	קושי	מלחוש	תחושת	שובע	 	 	4

לאורך	זמן.

מה יקרה לילד שלך לאחר התוכנית?
הילד	שלך	יקבל	מקפצה	אדירה	ויתרון	על	פני	ילדים	אחרים,	שכל	כך	מגיע	לו.	 	 	4
הילד	יפתח	בטחון	עצמי	חזק	וברור	כך	שהוא	יחזור	לשחק	עם	ילדים	אחרים,	 	 	4
יגש	בשמחה	ובהתלהבות	לאתגרים	לימודיים	ופיזיים	ויתחיל	לראות	הישגים	

ולהיות	גאה	בעצמו.
הערכה	העצמית	של	ילדך	תהייה	חזקה	וברורה	עד	שלא	יזדקק	לאישורים	 	 	4

חיצונים	ויוכל	לבוא	לידי	ביטוי	בקלות	וללא	חשש.
הילד	שלך	יבנה	עמוד	שידרה	חזק,	ברור	ויציב	שאיש	אינו	יוכל	ערער	–	מתוך	 	 	4
מקום	זה	תווצר	בתוכו	תחושת	בטחון,	הגנה	ויכולת	הצבת	גבולות	ברורים,	

נכונים	ומתאימים	עבורו.
ילדך	יוכל	להיות	מדוייק	עבור	עצמו	עם	רצונותיו,	ממוקד	והחלטי. 	 	4

יפרחו	 לאור,	 יצאו	 וכישוריו	 יכולותיו	 ביטוי,	 לידי	 תבוא	 ילדך	 של	 היחודיות	 	 	4
וישאו	פרות.

מערכת	היחסים	בינך	לבין	ילדך	תשתפר	–	שפה	חדשה	תיווצר	בינכם,	שפה	 		4
של	אמון,	הבנה,	קבלה	ובטחון.

ילדך יהפוך לילד מאושר שיודע ליצור הצלחות בחייו ואת    4
תוכלי להיות רגועה ולהנות ממערכת יחסים פורחת איתו.
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תוכנית הליווי כוללת:
אבחון – 3 מפגשים:

•	מפגש	עם	ההורה

•		מפגש	עם	הילד

•		סיכום	טלפוני	של	האבחון,	ייעוץ	ודרכי	פעולה	עם	הילד.

תוכנית ליווי של 10 מפגשים בני שעה + 3 שיחות מעקב, ייעוץ 
ותמיכה עם ההורה במהלך תקופת הליווי.

כלים	מתקדמים	בתחום	הרפואה	האלטרנטיבית	+	כלים	ישומיים	
אשר	הילד	מקבל	לתרגול	עצמי	בבית	והמשך	עבודה.

ההשקעה שלך בתוכנית לילדך: 
השקעה בתוכנית – 4,800 ₪ בלבד !!! במקום 5,600 ₪ 

ניתן לחלק ל- 6 תשלומים של 800 ₪ לחודש 

או לשלם במזומן ולזכות בהנחה של 10% )4320 ₪(
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שאלות ותשובות:
 זה באמת עוזר? 

בעוד	 שיפור.	 יהיה	 תמיד	 בסימפטום,	 רק	 ולא	 לבעיה	 במקור	 כשמטפלים	 כן!	
ריכוז	 –	הרטבה,	קשיי	 לנו	מבחוץ	כבעיה	 שיטות	אחרות	מטפלות	במה	שנראה	
או	אלימות	–	אני	מטפל	בגורם	הרגשי	לבעיה.	בשיח	הפנימי	של	הילד	עם	עצמו	

שמביא	אותו	לאותן	תוצאות	לא	רצויות.	

 כמה זמן זה לוקח?
עד	 כשלושה	 פני	 על	 הנפרשת	 הילד,	 עם	 מפגשים	 	10 בת	 היא	 הליווי	 תוכנית	
בילד	 ניצני	שינוי	 ניתן	לראות	 כבר	לאחר	המפגשים	הראשונים	 שישה	חודשים.	

ובהרגשתו.	

איזו הכשרה יש לך?
מטפל	מוסמך	בשיטת	תטא-הילינג	ואומגה	הילינג,	אך	ההכשרה	הטובה	ביותר	
ילדים	 עם	 שנים	 ארוכת	 ועבודה	 הילד	 נפש	 את	 שלי	 העמוקה	 ההבנה	 היא	 שלי	

במסגרות	שונות.	

מה קורה אם הילד לא מתחבר אליך?
לא	רוצה	לבוא	–	הצלחת	הטיפול	מתבססת	על	הקשר	בין	הילד	לביני.	הילדים	
שנמצאים	בתוכנית	שלי,	אוהבים	ואפילו	מתרגשים	להגיע	למפגשים.	כאשר	לא	
חלופות	 על	 להורה	 ואמליץ	 בשלב	האבחון	 כבר	 זה	 את	 אזהה	 כזה,	 חיבור	 נוצר	

אחרות.	

 לא עדיף ללכת לאיש מקצוע קונבציונלי כמו פסיכולוג?
אנשי	מקצוע	לרוב	מדברים	ופועלים	מהראש,	אנו	רוצים	להגיע	אל	לבו	של	הילד	
המאפשר	 מרחב	 הילד	 עבור	 ליצור	 עלינו	 כך	 לשם	 הרגשי,	 בשדה	 ריפוי	 וליצור	

פורקן	רגשי	ולא	רק	מילולי.

לא מאמינה בכל ההוקוס פוקוס הרוחני הזה.
שיטות	הולסטיות	מוכיחות	את	עצמן	כעובדות	שוב	ושוב,	האם	לא	תעדיפי	עבור	
הילד	שלך	את	הטוב	ביותר	ללא	התערבות	כימיקלים	אשר	פוגעים	בגוף	לטווח	
עבודה	 וגם	 והמנטלי	 הרגשי	 במישור	 גם	 עבודה	 כולל	 הטיפול	 כן	 כמו	 הארוך?	

במישור	האנרגטי.

אני מעדיף משהו “מהקופה” או דרך בית הספר...
כיוון	שהבעיות	מהן	סובל	הילד	לרוב	מופיעות	גם	בבית	הספר,	הייתי	ממליץ	על	

גורם	נייטרלי	היוצר	אצל	הילד	מרחב	חדש	ללא	הפרעות	חיצוניות.
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חייגי כבר עכשיו לשיחת ייעוץ למספר
054-5263964

זוהי	שיחת	ייעוץ	ללא עלות.

בשיחה זו:
נאבחן	מהם	האתגרים	בפניהם	עומד	הילד,	וניצור	בהירות	אשר	לבדה	לעתים	 	•

חלק	מכריע	של	הפתרון

נבדוק	את	ההתאמה	של	מצב	הילד	לתוכנית,	כך	שתדעי	אם	זהו	הכיוון	הנכון	 	•
עבורו

ומהן	 הולכת	 את	 לאן	 בדיוק	 שתדעי	 כך	 התחלתית	 פעולה	 תוכנית	 תקבלי	 	•
התוצאות	הצפויות	עבור	הילד

הילדים שלנו הם הדבר הכי חשוב לנו בחיים, תני לילדך את הטוב ביותר.
את השמחה, את השלווה ואת האושר בלהיות מובן, בלהיות ניראה לחיים 

בעלי סיפוק ומשמעות.

ניתן לפנות אלי גם במייל:
HEALINGENERGY9@GMAIL.COM

אייל סהר-רוזן
מטפל	בשיטת	אומגה	הילינג	בילדים	ובנוער
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