
 ?באמת לילדים שלנו נצליח להקשיב כיצד

חשובה. היא יוצרת קרבה, משדרת  כהאין הורה שלא רוצה להקשיב לילדיו. הקשבה היא 
הבין דברים על בסיס המידע שמקשיבים אכפתיות וכבוד, נותנת מקום לאחר, וגם מאפשרת ל

ה מתחילה הב שמקשיבים לו,  כל אחד יודע שצריך להקשיב לאחרים. הבעילו. כל אדם או
 כשההקשבה לאחרים מתבררת כמשימה לא פשוטה כל כך. 

 
: "אמא, את לא את ילדינו כועסים, נעלבים ואומרים לנורובנו שמענו בזמן זה או אחר 

עמוק בליבנו שיש מידה של צדק בטענות רובנו ידענו מקשיבה!", "אבא, אתה לא מבין...". 
א קל לנו להבין אותם. אנחנו מאוד רוצים הילדים. לא קל לנו להקשיב לילדים, ובודאי של

 אבל במציאות היומיומית זה לא תמיד מצליח לנו. למה?ילדינו להקשיב ולהבין את 
 

אנחנו עייפים, יש עוד דברים  ה של תירוצים, חלקם אולי מוצדקים: אין לנו זמן, יש לנו רשימ
וגם כשמתפנים ח,  שמטרידים אותנו, גם האחים לוחצים שנקשיב להם. אין לנו זמן וכו

קופצים מנושא לנושא, נסחפים לפרטים או הילדים. הם ומקשיבים, לא קל לעקוב אחרי 
 !מקצרים מידי, למי יש כח להמשיך להקשיב?

 
כהורים לא קל לנו להקשיב ולהבין אותם. למשל, כשהילדים מעבירים בנוסף, יש דברים ש

במקרים שאין לנו פתרון מיידי לבעיה. עלינו ביקורת כהורים, כשקשה וכואב לנו, ובמיוחד כ
מראש מה יגידו הילדים, ובמקרים שמראש אנחנו מתנגדים בהם נדמה לנו שאנחנו יודעים 

 וכועסים על מה שנאמר, אז למה להקשיב?
 

מהנאמר לעיל משתמע, שהקשבה אינה דבר פשוט והיא גם לא קורית מעצמה באופן טבעי. 
 פל בהם כדי להקשיב. יש הרבה מכשולים להקשבה ,וצריך לט

 
 .לילדים להקשיבבשביל והכוח מצוא את הזמן יא להורים הלכן המלצתי הראשונה ל

באמת מתפנים להקשבה ולא עושים ן אפילו כמה דקות קצרות, אבל שיהיו אלו דקות שבה
 קשב, שאי אפשר לפצל אותו בין פעולות רבות אחרות.-אנרגיההקשבה דורשת  דבר אחר.

ם זאת מיד, ילדים קולטיהקשבה, ולא להעמיד פנים שמקשיבים כשלא. חשוב לא לזייף 
: "אני לא יש לאמרפנויים להקשיב, וזה לגיטימי, לא . אם נעלבים ולומדים לא לפנות להורים

יכולה להקשיב עכשיו, נדבר עוד כמה דקות". אפילו ילדים קטנים לומדים להתאפק. והתגמול 
 דקות הם מקבלים הורה פנוי ומקשיב, וזו הנאה גדולההגדול ביותר עבורם הוא שאחרי כמה 

 . ששווה את ההמתנה
באמת יכולים להיות פנויים  בו הםהחיים  יבתוך עומסהורים צריכים לזהות מתי יש להם זמן 

ם. האם זה לפני השינה, אחר הצהריים, בנסיעה משותפת, בעת האוכל? הלהקשיב לילדי
ולא לתת לו להתמוסס בעומסי החיים, כי חשוב להקפיד לפנות את הזמן להקשבה, 

 ההקשבה חשובה לילדים לא פחות מאוכל ושינה. 
 

האמין כהורה ששווה לך להקשיב לילד שלך, ל. המלצה נוספת היא לרצות להקשיב לילדים
 אתה. שךלא יודע/ת את הכל עליו גם אם נדמה ל תה, שאךלו דברים חשובים להגיד ל שיש 

תה א ריו יהיו כואבים או מטרידים עבורךלו להגיד, וגם אם דבלא חושש/ת לשמוע מה שיש 
דעת שהורה צריך להקשיב גם לדברים . לך, וזה חשוב לך. כי זה הילד שלרוצה להקשיב

מה לומר בתגובה.  ועבורם פתרון, וגם כשאין ל וין לשאינו מסכים איתם, גם לדברים שא
שמקשיבים להם חשים אהובים להאמין שלהקשבה עצמה יש ערך טיפולי מרפא, שילדים 

גישה כזו תעזור להורה להנות  ומובנים וזה בונה להם את תחושת הערך העצמית החיובית. 
 . טכניקת ההקשבה ולשפר את לילדיו,  מההקשבה

 
למילים  להקשיב  זמנית. בולמספר מימדים הקשיב ל בזמן ההקשבה עצמה מומלץ 

 לשפת הגוף, ובמיוחד לפערים בין הדברים.  הנאמרות, למילים שלא נאמרות, לטון הדיבור,
, אבל !" בכלל לא אכפת לי": במילים חצופותהורה נתן לבתו עונש והילדה עונה  לדוגמא,

רועדות מדמעות. ההקשבה לכל המימדים  המשדרת מתח וכעס, ומילותי השפת הגוף של



. הופגוע תכועסא י, הההגלויות שלא אכפת ל השבניגוד למילותיחד יכולה לעזור להבין בי
בצורה  ההקשבה המדויקת לכל המימדים ולפער ביניהם יעזור להבין את הנאמר, ולהגיב

צריך לתקוף את הילדה על חוצפתה, וגם אין להבהל מכך נכונה. בדוגמא לעיל, אולי לא 
:"זה לא נעים רגישות ובתמיכה ב לפגיעה שלה, ולהגיד בשהעונש לא עיל אלא אפשר להגי

 ילו שלא אכפת". לא לוותר על העונש, אבל להתיחס לרגשות הילד. לקבל עונש, אפ
 

 בשפת הגוף ובמילים מתאימות לילדללוות את ההקשבה  מומלץ 
חשוב לשמור על קשר עין, על  שפת הגוף של ההורים אמורה לשדר את ההקשבה שלהם. 

אם מישהו , שהבעות הפנים יהיו תואמות לדברים שנאמרים )הילדיםוף קלה לכיוון נטית ג
אפשר להנהן בראש אלא בעצב תואם(.  פנים מחייכות מספר משהו כואב לא להקשיב לו ב

 ו/או לומר 'אה..' של הקשבה
, להגיב פחות, לומר פחות את דעתך, לדבר פחות צריך להקשיב  רוציםאם  -מבחינה מילולית

 יותר. מקשיבים  -כשמדברים לא מקשיבים, כששותקיםקשיב יותר לדברי הילדים. ולה
: " אני איתך..." , ים. למשל, לומר לילדמילים שידגישו את ההקשבה לשלב בהקשבה אפשר

אני מקשיב/ה". לשאול ולהתעניין: "למה אתה מתכוון?...", "אני רוצה לשמוע עוד...", אפשר "
ש..." ולהקשיב  תראות שהקשבתם במדויק "אז את אומרה( ל)פרפרזה הלחזור על מילותי

 לדה לראות אם הבנו נכון.של הי לתגובה
 

 מה שחשוב הוא האיכות שללמשך זמן קצר או ארוך. יכולה להיות לילדים  ההקשבה לסיום, 
ת ההקשבה תהיה יעילה. כך ושטכניק להקשיב,של ההורים שתהיה בה כוונה  -ההקשבה

 ם הילדים שיוכלו להנות מההקשבה ומיתרונותיה לקשר ביניהם. ירוויחו ההורים וג
 

 שיהיה בהצלחה, ובהנאה...-ם בינתיי
 שטיין -חלי ברקממני, 
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