
 

 טכניקות   התרה 
 

 מאיה:    הפעולה   שלכם   זרמה   ואתם   חושבים   לעצמיכם   כמה   אתם   אלופים.   יש   לכם   פעולות 
 טובות,   צוות   של   תותחים,   אנרגיות   בשמיים.   בנוסף,   לקחתם   בחשבון   את   כל   הצרכים   השונים   של 

 החניכים   שלכם. 
 

 אה-   רציתם   את   הגרסה   האמיתית   שלא   מופיעה   באינסטוש? 
 טוב,   אז   היו   כמה   אתגרים... 

 
 כמו   הילד   שסירב   להשתתף,   הילד   שניסה   לברוח   כל   הזמן   או   הילד   שממש,   אבל   ממש   כעס! 

 
 אגב-תופתעו   לשמוע   שהילדים   עם   ההתנהגויות   המאתגרות   הם   לאו   דווקא   הילדים   עם   הצרכים 

 המיוחדים.   זה   יכול   להיות   כל   אחד! 
 

 אז,   מה   עושים?   קודם   כל   מוודאים   שכולם   בטוחים. 
 אח"כ?   מנסים   לעשות   "התרה"   שזה   בעצם   הפעולה   ההפוכה   מהסלמה.   אתם   יודעים,   לוקחים 

 נשימה   עמוקה   ונרגעים. 
 

 בשותף,   אנו   משלבים   גישה,   תקשורת   ופיתרון   בעיות   על   מנת   לעזור   לפתור   רגעים   מאתגרים. 
 

 אביטל   המדריכה:    כמדריכה   אני   יודעת   שאני   קודם   כל   צריכה   להיות   רגועה   בעצמי   ולכן   אני 
 לוקחת   נשימה   עמוקה.   במקום   שאתמקד   בתסכול   שלי   ואולי   אפילו   בכעס   כלפי   התגובה   של 

 אותו   ילד,   אני   בעצמי   צריכה   להגיע   עם   ראש   פתוח   על   מנת   שאוכל   לתת   את   תשומת   הלב   לאותו 
 חניך   ולעזור   לו   בסיטואציה. 

 
 תופתעו   לגלות   כמה   מהר   הסיטואציה   יכולה   להשתנות   מקצה   לקצה   בזכות   זה   ששיניתם   את 

 הגישה   שלכם   ונשארתם   רגועים. 
 

  מאיה:    מה   עוד   אפשר   לעשות? 
 

 תחשבו   על   השפה   בה   אתם   משתמשים.   אם   אתם   אומרים   משפט   כמו:   "בגלל   שהרבצת   לילד 
 אחר   לא   תוכל   להצטרף   אלינו   בפעילות   הבאה",   זה   רק   יגרום   לאותו   ילד   להתנגד   עוד   יותר. 

 ואם   תשאל:   "למה   הרבצת   לו?"   הוא   כנראה   לא   יוכל   לתת   לכם   תשובה. 
 

 אביטל   המדריכה:    אני   רואה   הצלחה   כאשר   אני   משתמש   בשפה   שעוזרת   גם   לי   וגם   לחניך 
 להתקדם.   "אני   רואה   שאתה   ממש   מתוסכל   עכשיו.   בוא   נצא   לסיבוב,   ניקח   הפסקה   קטנה 

 ונחשוב   יחד   איך   נוכל   להצטרף   לקבוצה." 
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 לפעמים   אנחנו   צריכים   להשתמש   בטכניקות   לא   מילוליות,   כמו   לצייר   או   להציג   את   מה   שקרה   על 

 מנת   להרגיע   את   הרוחות.   מה   הדבר   הכי   חשוב?   לוודא   שהמסר   שעובר   לחניך   נעשה   בצורה 
 שמכבדת   את   הרגשות   שלו   ונותנת   לו   את   התחושה   שאנחנו   קשובים   לו. 

 
 מאיה:    ובסוף?   פתרון   בעיות.   חשוב   שתזהו   את   הטריגרים   שהם   הגורמים   המרכזיים   להתנהגויות 

 המאתגרות.   תוכלו   לעשות   סיעור   מוחות   ולחשוב   על   כמה   פתרונות   פוטנציאליים   כמו   הפחתת 
 עומס   חושי,   הצעת   דרכים   להוריד   לחץ   ולהירגע,   או   לוודא   שיש   חבר   טוב   או   מדריך   אהוב   בקרבת 

 מקום. 
 

 לפעמים   זה   כ"כ   פשוט   כמו   לתת   לילד   אחריות   בפעולה,   לשים   אותו   במרכז   העניינים. 
 

 תזכרו!   אין   פתרון   פלא   שמתאים   לכולם.   צריך   לעבור   את   התהליך   עם   כל   ילד,   להשתמש 
 בטכניקות   של   התרה,   לשנות   גישה,   להשתמש   בתקשורת   חיובית   ופתרון   בעיות. 

 
 רוצים   ללמוד   עוד   על   התרה?   לחצו   על   הלינקים   למטה   ותראו   את   תיאורי   המקרים   מקייטנת 

 השילוב   של   שותף. 
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