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 מאיה:    בואו   נדבר   עוד   קצת   על   התרה,   אתם   מכירים,   הפעולה   ההפוכה   מהסלמה,   כשצריך 
 להרגיע   את   המצב   ולהשתמש   בטכניקות   של   שותף,   לשנות   את   הגישה,   תקשורת   חיובית   ופיתרון 

  בעיות. 
 

 אביטל   המדריכה:    שני   חניכים   התווכחו.   השפה   שלהם   היתה   מזעזעת,   הם   קיללו   אחד   את   השני 
 וזה   לא   נראה   שזה   עומד   להיגמר   בטוב. 

 
 אני   ממש   כעסתי.   אני   לא   רוצה   לשמוע   מילים   כאלו   ושאר   הקבוצה   לא   צריכה   להיחשף   לשפה 

 כזאת.   הייתי   צריך   לעשות   משהו   לפני   שדברים   יצאו   משליטה! 
 ואז   חשבתי   לעצמי,   "חכי   רגע,   מה   באמת   קורה   כאן?" 

 
 מאיה:    אם   המדריכה   רק   תגיב   לקללות,   היא   עלולה   בטעות   להסלים   את   המצב   במקום   לנסות 

 לעזור. 
 

 קללות?   זה   לא   אישי.   ילדים   מקללים   משלל   סיבות   שונות.   אולי   הם   רוצים   תשומת   לב   (גם   אם 
 היא   שלילית).   אולי   ככה   הם   למדו   לתקשר   בבית   או   במקום   אחר.   אולי   חסרות   להם   דרכי 

 תקשורת   יעילות   יותר   ואולי   הם   חושבים   שזה   מגניב. 
 

 אביטל   המדריכה:    מה   שתפס   אותי   זה   הקללות,   אבל   מהסיבות   הלא   נכונות.   כשהחלטתי   לא 
 להתעצבן,   הצלחתי   להסב   את   הפרספקטיבה   ולשנות   את   הגישה   שלי.   הצלחתי   להתמקד   במה 

 שהילדים   באמת   צריכים-   תמיכה,   תשומת   לב,   סבלנות   וזמן. 
 

 מאיה:    בכך   שהתעלמה   מהקללות   והשתמשה   בשפה   רגועה   ומרגיעה   שלא   האשימה   אף   אחד 
 הצליחה   המדריכה   לבנות   אמון   עם   הילדים   וככה   הצליחה   לדבר   עם   הילדים   על   מה   שקרה   ביחד 

 או   לחוד. 
 היא   הצליחה   להקשיב   ולהביע   סימפטיה   עם   כל   צד   בסיפור   ולחשוב   יחד   עם   הילדים   על   דרכים 

 יעילות   יותר   להביע   כעס. 
 חשוב   לזכור,   יש   ילדים   שהם   ממש   רגישים   באופנים   שונים   ומפתיעים,   ויכולים   להגיב   בצורה 

 חריפה   לדברים   כמו   רעש,   מגע   ומקומות   הומי   אדם. 
 

 כשאתם   מודעים   לרגישויות   של   הילדים,   אתם   יכולים   להציע   להם   טכניקות   להרגעה,   כמו   הפסקה 
 במקום   שקט,   לקרוא   ספר   או   להאזין   למוזיקה. 

 
 על   מנת   לרכוש   את   האמון   של   הילדים,   אתם   צריכים   להסתכל   מעבר   לקללות   ולחקור,   להבין   מה 

 באמת   קרה   שם.   יחד,   תוכלו   לחשוב   על   דברים   מתסכלים   שקורים   ומה   האפשרויות   לפיתרון 
 המצבים   האלו. 
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 גישה   חיובית   מסייעת   לנו   לפתור   בעיות,   לרכוש   חברויות   וללמוד   יחד. 
 

 רוצים   ללמוד   עוד   על   טיפים   תחושתיים   של   שותף?   לחצו   על   הלינקים   המצורפים   לעוד   מידע 
 אודות   שותף-   תכניות   שילוב. 
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