
 

 מעגלים   שליליים 
 

 מאיה:    "לא!   תפסיק!" 
 זה   בטח   מה   שהיינו   אומרים   לילד   שמתנהג   בצורה   לא   יפה,   נכון? 

 
 למילים   שלנו   יש   כוח.   במיוחד   למילים   השליליות.   למילים   שליליות   יש   נטייה   להישאר   איתנו.   והן 
 אפילו   יכולות   לעודד   ולחזק   דפוסי   התנהגות   שליליים.   ילדים   שומעים   את   המילים   השליליות   והן 

 מהדהדות   להם   בתוך   הראש. 
 

 זה   אמיר.   הוא   תמיד   חוטף   את   הכדור   באמצע   משחק   כדורגל   ומפריע   למשחק. 
 "אמיר,   לא.   אל   תחטוף   את   הכדור!" 

 וזה   מה   שאמיר   שומע,   וגם   כל   שאר   הילדים   מסביב,   כל   פעם   "אמיר,   לא". 
 

 ובהמשך   היום,    המדריך   יתקשר   לאמא   של   אמיר   ויגיד   לה   ש"ההתנהגות   של   אמיר   היתה   על 
 הפנים   היום,   אנחנו   פשוט   לא   יודעים   מה   לעשות   איתו!" 

 אמא   של   אמיר   בטח   תחשוב   לעצמה   ש"נמאס   לי   לקבל   את   הטלפונים   האלה.   הם   שוב   רוצים 
 שאני   אפתור   את   הבעיות   שלהם   עם   אמיר." 

 
 וזה   ממשיך,   יום   אחרי   יום   בחייו   של   אמיר   ושל   המשפחה   שלו.   ההתנהגות   השלילית   של   אמיר 

 מקבלת   חיזוקים   מהסביבה.   כולם   מצפים   להתנהגות   שלילית   מאמיר.   זה   דפוס   שחוזר   על   עצמו. 
 מעגל   שלילי   שחוזר   שוב   ושוב   ושוב. 

 
 אז,   איך   אנחנו   יוצאים   מהמעגל   השלילי   הזה?   איך   אנחנו   מבינים   את   הסיבות   להתנהגות   של 

  אמיר   ואיך   אנחנו   עונים   על   הצרכים   שלו   בצורה   יותר   טובה. 
 

 בואו   נחזור   למשחק   הכדורגל.   לרגע   שאמיר   חוטף   את   הכדור…   תעצרו   שם. 
 עכשיו   נשאל   את   עצמינו   כמה   שאלות: 

 יכול   להיות   שאמיר   מרגיש   שלא   משתפים   אותו? ●
 הוא   מכיר   את   הכללים   של   המשחק? ●
 יכול   להיות   שהוא   פשוט   רוצה   לשחק   בכדור   לבד? ●
 אולי   הוא   מרגיש   בודד   כי   לא   הזמינו   אותו   לשחק? ●

 
 אם   נשאל   שאלות,   ונבחן   מה   בדיוק   הוביל   למה,   נוכל   להבין   יותר   טוב   את   הסיטואציה   ויפתח   לנו 

  פתח   למציאת   פתרונות.   פתרונות   שיעזרו   גם   לנו   וגם   לאמיר. 
 נוכל   להרכיב   תמונה   מלאה   יותר   של   הצרכים   של   אמיר,   נוכל   להכיר   ולהעריך   את   אמיר,   וזה 

 בהחלט   ישבור   את   המעגל   השלילי.   בוודאות! 
 

 בשותף,   כשאנחנו   עונים   על   הצורך   של   אמיר,   המטרה   שלנו   היא   לשבור   את   המעגל   השלילי 
  ולאפשר   לו   לחוות   הצלחה. 
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 אבל   קודם   כל,   אמיר   צריך   לדעת   שאנחנו   תומכים   בו,   גם   אם   עוברים   עליו   רגעים   קצת   קשים. 

 עכשיו,   אנחנו   ואמיר   עובדים   יחד   לקראת   ההצלחה   שלו.   ותהיה   לזה   השפעה   אדירה   על   העתיד 
 שלו. 

 פשוט   מדהים! 
 

 וככה   אנחנו   עושים   שילוב. 
 

 רוצים   ללמוד   עוד?   יופי!   הורידו   את   משחק   הסטראוטיפים   של   שותף   בלינק   המצורף.   הוא   כלי 
  מעולה   לשינוי   התפיסה   המחשבתית. 

  רוצים   לדעת   אפילו   עוד?   אין   שום   בעיה. 
questions@campshutaf.org     צרו   איתנו   קשר   ונשמח   לעזור  
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