
 

 בקרב ילדים  תיווך סיטואציות 
 

 מסביר לילד את המצב אליו אנחנו רוצים להעביר  העל שיח  מדברתיווך סיטואציות 

 המושג ששגור יותר בפי אנשי החינוך והוא "הטרמה", הכוונה לתיווך הפעולה  אותו,

 טרם היא מתבצעת.  

עם קושי בוויסות ובפרט לילדים  דוגמאות למעברים המחייבים תיווך לרוב הילדים ולילדים 
 הם:חושי 

 
 למעון.   -מהבית 

 
 לארוחה.  –ממשחק 

 
 למקלחת.  – ממשחק/ארוחה

 
 לשינה.  -מקלחת  

 
 מנסיעה הביתה וההפך.

 
 מבית של סבתא לבית הפרטי. 

 
רבות הפעמים שבהם אני עדה לכך שכשאומרים לילד שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה  

, לפעמים כעס  הרצפה על  השתטחותבכי, לפעמים ב זה מתבטא הוא כועס מאוד, לפעמים 

זריקת חפצים או צעקות. ילדים מהסוג הזה הם פשוט ילדים שחייב לדבר איתם   מוגזם עם

את הקושי   להם להכין את עצמם, לא תמיד זה מיד פותרדבר העוזר לפני ביצוע הפעולה 

"לא" אבל אחרי עקביות והתמדה על שיח לפני יציאה לפעולה יפחית  -ה את   לקבל

 משמעותית את רמת ההתנגדות. 

 לדוגמא:
 
רק משחק אחד או  את/ה יכול/ה לבחור  ו נגיע לקניון ואנחנו לא קונים כל דבר בקניון, אנחנ"

 " ...רק ממתק אחד

 " ...פלא  ונעיםלמעון, אני בטוחה שיהיה לך יום נ"תכף נגיע 

 " ...את המשחק/חטיף ואני אשמור לך  למחנכת / "אנחנו תכף נגיע למעון ואתה תיתן לי

 

 לאחר הצהריים ואתם יודעים שתהייה בעיה, שוב תתווכו...  ניותתוכאם יש 

"היום אחרי המעון הולכים לסבתא, אנחנו נהייה שם מעט זמן ואז נחזור הביתה, אנחנו לא  

 .יכולים להישאר הרבה זמן אז תתכונן"

 

ברגע שתתחילו לדבר איתם נכון יותר, הם ובבית עם הילדים  מהיום יוםהמון דוגמאות  ישנן 

 בפחות התנגדות.יהיו 

שהם   פשוטה ילדים הם אנשים קטנים עם שכל ישר וחושב, יש לדבר איתם על הכל בשפה

 יכולים להבין ולהיות חד משמעיים!!! 

 ברגע שתשימו סימני שאלה בסיום המשפט הילד יזהה שיש כאן אמא או אבא שלא 

 בטוחים בעצמם ואפשר לעשות קצת דרמה שתשפיע עליהם. 

 



 

 , זה אומר חלילה נוקשים יתר על המידה אליהם אני מזכירה, זה לא אומר שתהיו

 שאתם תחנכו בביטחון ועם יכולת לשלוט בסיטואציה ועדיין לאפשר להם   

 להיות עצמאים בחשיבה וגם לבחור לקבל את הסיטואציה באופן יותר נעים להם,  

 אחרת,   אם יש לו בחשיבה דרך תקשורת הרצפהאף ילד לא משתטח על 

 יותר נעימה. 

 

 : סוגי תיווך
 

שות שלהם ועד שהם לומדים לדבר  שפה שמדברת את הרג מילים, מושגים,   -שפת הרגשות

  ומרגישים ה שאתם רואיםמנכון את  שלהם ולכן חשוב שתדברו המבוגר האחראי הוא הפה  

 אצלהם, מגיל הינקות. 

 
 " ..."אני רואה שאתה בוכה, אתה כועס או עצוב?

 " ... אני רואה שאתה בוכה, הגיע שעת האוכל ואתה רעב, אני תכף אגיש לך אוכל "

 
 מושגים לדבר אותם. גם אם הוא לא עונה הוא ילמד מושגים וכשירכוש את השפה יהיו לו 

מבחינת התינוקות הבכי הוא השפה לבקשות שלהם, לפעמים זו שעת השינה, לפעמים שעת  

האוכל, או רצון לקבל תשומת לב, לכן חשוב שתגידו בקול את מה שאתם מרגישים שהם  

 רוצים, הם ילמדו שפה וידעו להשתמש בה לכשיגדלו. 

 

היכולות שלהם לבצע פעילות מסוימת: לאכול יפה,  ת תווכת להם אמהשפה ש -שפת החוסן

, ומראה להם שאתם סומכים עליהם שהם  עם חברים להירגע, להירדם, לשחק בצורה נעימה

 טחון העצמי שלהם ואת העצמאות.י יכולים, מה שיגביר את הב

 " ..."אני בטוחה שאת יכולה לשחק יפה עם מיה, היא חברה, אני סומכת עלייך שתצליחי

 " ...ח שאתה מסוגל להירדם, אני סומך עלייך שתצליח"אני בטו

 " ....אני יודעת שאת מסוגלת לשחק יפה עם ההרכבה ולבנות משהו יפה, אני סומכת עלייך 

 

 שלהם,  בין הרגשות שלכם לרגשות בין חברים,  -ווך של התנהגות וסיטואציה חברתיתתי

 בין הרגשות שלהם לבין עצמם. 

ככל שתשימו לב ותצליחו להתאים סוג של   זה בלי לשים לב, אני בטוחה שאתם עושים את  

 תיווך לסיטואציה הנכונה, כך הילד ילמד את עצמו וידע לנהל את עצמו נכון לכשיגדל. 

 

, לסדר שיער,  במעון אנחנו לומדות לתווך אפילו את הרגע שבו אנחנו באות לקנח את האף

 להגיש אוכל, החלפת טיטול. 

 

 מהאוטומט ולתת ליד להרגיש בטוח מול הפעולה שלנו. אנחנו לומדות לצאת 

 
 

תיווך העולם לילדים זה המון דיוק וכוונה במילים ובמעשים שהתוצאה היא רווח ענק  
 עבור הילד. 

 
 בברכה,

 
 סיגל בריאלי לוי 

 מנהלת מחלקת מעונות יום. 


