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איך לדבר עם ילדים על...

אל תגידו "תחזיר לו" :איך לדבר עם ילדים על בריונות?
זהו אחד הפחדים הגדולים שלנו כהורים .אך כדי לטפל בתופעה צריך להבין שלא כל התנהגות פוגענית
היא בריונות .כך תדעו לזהות ולטפל  -מבלי לחזור על דפוסים שגויים שעלולים לקבע התנהגות אלימה
רייצ'ל פינק
 01בדצמבר 2021

הנה זה קרה שוב .אירוע נורא של אלימות בבית הספר תועד בטלפון .כמה ילדים
מתגרים בחבר לכיתה ,הם בועטים בו וצחוק מתגלגל נשמע ברקע .תלמיד

עקוב

שגילו כשל בתי מתכווץ בפינה וממתין שתוקפיו יניחו לו .כשצפיתי בסרטון הזה
דמעות ניקוו בעיני .ליבי נשבר למראה הילד שנשא על כתפיו את כובד זעמם של
ילדים אחרים ,ליבי נשבר בגלל המערכת שבגדה בו שוב ושוב ,והתעצבתי על
ההורים.
כשאני חושבת על ילדיי שלי שעומדים על סף עצמאות ,אני לא מצליחה לישון.
האם הכנתי אותם למה שמצפה להם? האם יידעו מה לעשות אם יתנהגו
כלפיהם בבריונות? האם יבואו אליי לעזרה? האם הם בעצמם מסוגלים לעשות
דבר כזה למישהו? האם הם מספיק חזקים להתנגד לאלה שפוגעים בהם?
אנו יודעים שישנה עלייה בבריונות ובאלימות בגנים ובבתי הספר ,וכמוה למרבה
המזל ,גם המודעות לכך .אולם בזמן שאנו מתאמצים למנוע בריונות ,המילה
עצמה הפכה ל"אופנתית ופופולרית" ,שופעת רגשות והקשרים .כעת ,כל דבר -
מהתכתשות במגרש המשחקים ועד לדחייה חברתית  -מזוהה לפעמים בטעות
כבריונות .זה חמור כיוון שהפרשנויות החדשות ממעיטות בערך האמיתי של
המעשה ,אשר יכולות להיות לו השלכות הרסניות בטווח הקצר והארוך.

איך מגדלים ילדים מאושרים? כל מה שצריך
לדעת – ישירות אליכם למייל
הרשמה בקליק

על מנת לטפל בבריונות במהירות וביעילות ,ראשית יש לאבחן אותה ושנית
דרושה התערבות של מבוגרים .הורים ,מורים ,נציגי חינוך ואפילו רשויות החוק
במקרים מסוימים .אי אפשר להשוות בריונות לאי-הזמנה ליומולדת או לחטיפת
צעצוע מידו של ילד .אלה תרחישים שונים לחלוטין ,ולכן הכלים שלנו
להתמודדות צריכים להיות שונים בתכלית .האושר וההצלחה של הילדים שלנו
בהמשך חייהם תלויים ביכולתם ליצור יחסים בריאים ולפתור בעיות .אם נתייג
בטעות כל מפגש לא נעים כבריונות ,אנו שולחים להם באופן בלתי מודע את
המסר" :אתם שבריריים ואינכם יכולים להגיב בהתאם אם מישהו מתנהג אליכם
ברשעות" .כך לא מלמדים חוסן ועצמאות.
הסוד הוא בתקשורת :איך לדבר עם ילדים בוגרים על דחייה?
איך לדבר עם ילדים על היום שלהם ומדוע זה חשוב?

איך לדבר עם ילדים על מיניות חיובית
איך לדבר עם ילדים על אקטיביזם

אם כך ,מהי בריונות?
אנשי מקצוע שחוקרים התעמרות מזהים ארבעה מאפיינים בולטים  -שרק
כשכולם קיימים ניתן להגדיר התנהגות של אדם כבריונות:
 .1כשאדם נבזי ומכאיב
 .2עקשן ורפיטטיבי
 .3שכשיש לו כוונה לנזק
 .4כשהיחסים כרוכים בחוסר שוויון ,בין אם אמיתי או מורגש בלבד
כהורים מוטלת עלינו החובה להבין האם ילדינו חווים בריונות ,אך לפני שאנו
מגיעים לשאלה כיצד לשוחח עם ילדינו על כך  -בואו נבין כיצד ומתי זה מתחיל.
קשה להביט בפנים המתוקות של הקטנטנים שלנו ולנסות לדמיין שיום אחד הם
עלולים להנהג בבריונות או שמישהו ינהג בהם כך .אולם הרבה לפני שהם
מגיעים למגרש המשחקים ,הם כבר סופגים מידע בנוגע לאיך יחסים מתנהלים,
כשרובו מגיע מהבית ,מטיב היחסים שלהם אתכם .כשאנו משתמשים בכוח
לריסון הילדים שלנו  -אנו מלמדים אותם להשתמש בכוח נגד אחרים ,או מניחים
להם לחשוב שזה בסדר אם אחרים משתמשים בכוח נגדם .מצד שני ,ככל
שההורים מתנהגים כלפיהם בכבוד ,יהיה להם יותר קל לזהות  -ובסופו של דבר
גם לדחות  -כל פגיעה בכבוד הזה .כלומר ,הדרך היעילה ביותר למנוע מילדים
להיפגע ומצד שני לפגוע ,היא לוודא שהם גדלים בסביבה אוהבת ומטפחת.
 -פרסומת -

הטבות לחיילים משו
לימודי הייטק עד  100%מימון בלימודים לחיילים משוחררים ,פנו עכשיו לייעוץ ובדיקת זכ
אני רוצה להירשם

מכללת ס

מתי מתחילה בריונות? האם ילדי הגן מסוגלים להנציח התנהגויות כאלה?
התשובה לשאלה הזאת מורכבת ,ויש להבחין בין סוגי התנהגויות .ילדים בני
שנתיים עד ארבע עלולים להשתמש בתוקפנות גופנית כדי להביע את עצמם -
לפני שהם מסוגלים להתבטא באופן מילולי .גם ילדים בני ארבע עד שש בוחנים
שלל דינמיקות חברתיות ויחסי סמכות והתנהגות ,עד שהם מבינים מה מתאים
להם .על אף שבאמת לא נעים לחוות התנהגויות פוגעניות ,אלה התנהגויות
שמתאימות לגיל הזה מבחינה התפתחותית ,ולכן לא נכנסות לקטגוריה של
בריונות.
מצד שני ,ילדים בגיל הגן כבר יכולים להתנהג בצורה שהיא מחוץ לנורמה של
חקירה נאותה ,אשר תואמת לקריטריונים של בריונות .ואולי חשוב יותר
מההתנהגות עצמה ,בתקופה החשובה הזאת של ההתפתחות הם מקבלים
משוב מהסביבה על ההתנהגות שלהם  -כפוגעים וכנפגעים .לכן ,הדרך שבה
מגיבים לכך בני גילם והמבוגרים יכולה לחזק את הדפוס ,או לשלוח מסר ברור
ועקבי שמחסל את הבעיה מיסודה.

( "!Anti-bullying tips for kids with, "Five Ways to Stop Bullying

חמש דרכים למנוע בריונות

קודם כל ,תירגעו
אם אתם חושדים שילדיכם סובלים מבריונות או מתלוננים על התנהגות מכוונת
ושיטתית כלפיהם ,הצעד הראשון הוא לשמור על רוגע .זה קשה ,תאמינו לי .כל
רמז ולו הקטן ביותר לכך שהילד שלי סובל מעורר בתוכי "אמא דובה" אכזרית,
ואני בטוחה שאני לא לבד בזה .אולם אנו צריכים לחשוב בצורה הגיונית על מנת
לפתור בעיות ולתת לילדים שלנו כלים להתמודדות .אז מה כן לעשות? הקדישו
לילדיכם את כל תשומת הלב כשהם מדברים .תשאלו שאלות פשוטות כמו:
"מישהו הכאיב לך?" ו"מה קרה אחר כך?" .הצעד הבא הוא להבטיח להם שזה
בסדר להתעצב ,בעוד שזה ממש לא בסדר שמישהו מתייחס אליהם בצורה
כזאת ,ושזה בפירוש לא באשמתכם ולא פלא שאתם עצובים כל כך.

ולמרות שלבכם אולי מתרסק לאלפי חתיכות קטנות ,נסו להימנע מהצהרות
שמציגות אותו או אותה כקורבן כמו "מסכן שלי" או מתייגות את הילד הפוגע
כ"בריון" ,והימנעו מלשאול אותו אם הוא מעדיף להישאר היום בבית ולא ללכת
לגן .במקום זאת ,תסבירו להם במונחים פשוטים למה ילדים מתנהגים בבריונות,
ויש הרבה סיבות לכך .ייתכן שהם מחקים ילד אחר ולא יודעים שזה לא בסדר,
אולי הם עדיין לומדים איך לשחק יפה עם אחרים ,או שהם עצובים או כועסים על
משהו וחושבים שאם הם יגרמו לילד אחר להרגיש רע זה יגרום להם להרגיש
טוב יותר עם עצמם .שימו לב ,לא משנה מה תאמרו  -השורה התחתונה צריכה
תמיד להיות" :אנו אוהבים אותך ותמיד כאן בשבילך .ביחד נמצא את הפתרון
לבעיה".
בגיל הזה ,כשילדים עלולים לנסות התנהגות בריונית לראשונה בחייהם ,חשוב
שנדבר על הדינמיקה הזו .אנו רוצים שהם יבינו שכשמישהו מתנהג כמו בריון,
הוא מחפש תגובה שגורמת לו להרגיש חזק .הטריק הוא נטרול הרגשת הכוח
הזאת  -אבל היזהרו .הורים רבים נופלים למלכודת עתיקה שניתנה כעצה
לדורות רבים" :תתעלם ממנו והוא יסתלק" .אפשר לומר בביטחון שכולנו שמענו

עצות כאלה בילדותינו ,אבל האמת היא שקשה להתעלם מבריון" .עצה" כזאת
רק תגרום לילד להרגיש בודד מתמיד .במקום זה ,אנו רוצים להעצים את ילדינו
כדי שיעמדו בפני הפוגע בשקט ובביטחון עצמי .למדו את ילדיכם לספור עד
עשר ,להביט בעיניים של הילד האחר ,לבחור לומר לו את אחד מהדברים
האלה  -וללכת מהמקום:
 .1אני לא מקשיב לך
 .2אני צריך לעשות משהו אחר עכשיו
 .3אני הולך לשחק עם החברים שלי
 .4לא ,תודה
כאמור ,התעקשות היא אחת מסימני ההיכר של התנהגות בריונית ולכן קיים סיכוי
שהשיטות הללו לא יצליחו בפעם הראשונה .אפשר להוסיף לארגז הכלים של
ילדינו אוצר מילים שמתייחס ישירות להתנהגותו של הילד האחר ,ולומר:
 .1תורי עכשיו
 .2היי ,תפסיק עם זה
 .3תוריד את הידיים שלך מהגוף שלי
 .4זה לא בסדר להכאיב
 .5לא נעים לי שאתה קורא לי ככה ,אני רוצה שתקרא לי בשם שלי
הזכירו לילדיכם שהוא אולי יצטרך לנסות יותר מרעיון אחד  -עד שימצא שיטה
שתצליח לו .משחק תפקידים ,או המחזת תרחיש בעזרת בובות הן דרכים
מצוינות להתאמן על דרכי תגובה .שוב ושוב הזכירו שאם צריך ,זו לא בושה
לבקש עזרה ממורה או חבר .ילדים בגיל הזה שומעים מסרים סותרים בנוגע
ל"הלשנות" .אבל בריונות יכולה להסלים במהירות ,ואנו רוצים שהם ידעו כבר
מהתחלה שיש בסביבה מבוגרים שיכולים לעזור.
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בריונות בבית הספר
ככל שהילדים מתבגרים הבריונות הופכת לחמורה יותר ,ויכולה לגרום נזק קשה
לביטחון העצמי ולהערכה העצמית של הילד .לרוע המזל ,בריונות קיימת מאז
ומתמיד ,ואנו נוטים להגיב כמו שהגיבו מאז ומתמיד .הנה כמה מהתגובות
השכיחות ביותר  -והסיבות לכך שהן בעייתיות:
" .1תהיה קשוח ,תהיה גבר" :זו עצה מאוד לא יעילה שניתנת לעתים קרובות
לבנים ומעודדת אותם להדחיק תחושות כגון פחד .לא זו בלבד שהיא מעודדת
אלימות ,היא מתעלמת מהעולם הרגשי העמוק של בנים  -מה שעלול לגרום
חרדות ודיכאון.
" .2את סתם עושה דרמה" :בדרך כלל אמירה שנאמרת לבנות .אך כשאנו
מתייחסים לבת שלנו בביטול כאל "דרמה קווין" אנו מצמצמים את הכאב שהיא
חשה ופוגעים בסיכוי שהיא תפנה אלינו שוב עם בעיות.
" .3ככה זה ילדים בגיל הזה" ,או בווריאציות אחרות" :כל הילדות גועליות",
"ככה זה היה גם בבית ספר שלי כשהייתי קטנה" :בריונות זו תופעה שכיחה,
אבל אין פירוש הדבר שעלינו להשלים עמה כחלק בלתי נפרד מתהליך
ההתבגרות .ואנא ,אל תגידו לילדה "הוא עושה את זה בגלל שאת מוצאת חן
בעיניו" כדרך לתרץ התנהגות פוגענית.
" .4תחזיר לו" (ואני יודעת שיש הורים שלא ישתכנעו לוותר על הגישה הזאת):
יגיד ההורה "אני לא מלמד את הילד שלי להרביץ ,אבל אם מישהו מרביץ לו אני
רוצה שהוא ידע שזה בסדר להחזיר מכות" .אלא שתגובה אלימה לאלימות היא

מסוכנת ולא יעילה .היא עלולה להכניס את הילד למעגל של תוקפנות וענישה
מבלי להעניק לו את הכלים הנכונים להרחיק בריונים לתמיד.

אז מה כן לומר?
" .1זה לא קורה רק לך" :לילדים רבים שחוו על בשרם התנהגות בריונית יש
הרגשה קשה של בידוד וניכור .הם צריכים לדעת שיש מי שאכפת לו מהם ושיש
מי שתומך בהם.
 .2לשאול "מי נותן לך גיבוי?" :מובן שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יידעו
שאנחנו כאן בשבילם ,אבל נמצא שהגורם המשמעותי ביותר המסייע להתמודד
עם השלכות הבריונות  -הוא תמיכת חבריהם .עודדו את אותם להבין על מי הם
יכולים לסמוך בבית הספר.
" .3איך אתה רוצה לטפל בזה?" :עזרת ההורים בהתמודדות עם מעשי
בריונות כרוכה במציאת איזון עדין בין חיזוק הילד  -להעברת המסר שהוא מוגן
ואהוב .במקום להיחפז למצוא פתרון מיידי ,השאלה פותחת דו-שיח שבו אפשר
לחפש יחד פתרונות אפשריים.
" .4האחריות לפתרון לא מוטלת רק על כתפיך" :זהו צדו האחר של הקו
הדק שעלינו לאמץ .מצד אחד העברת מסרים של חיזוק ,עמידות ופתרון בעיות -
ומצד שני הידיעה שהם לא לבד בעסק הזה.
אם הטקטיקות שהעלנו לא מוכיחות את עצמן ,אם יש החמרה במעשי הבריונות
או אם הם נפגעים (פיזית או רגשית) אל תהססו להתערב ולערב את בית הספר.
אנחנו רוצים שהילדים שלנו יפנימו שהם לא צריכים לספוג את המעשים האלה
או להתמודד איתם לבד .המבוגרים אחראים לבטחונם ולרווחתם ולכן על הילדים
לספר על כל מקרה כזה .כמובן ,מי שסופגים את מעשי הבריונות הם רק צד אחד
של המשוואה .חרף חרדתנו הגדולה שילדינו ייפגעו ,שום הורה לא רוצה לשמוע
שהילד שלו הוא בריון שפוגע בילדים אחרים .בטור הבא אכתוב על איך להתמודד
עם ילד בריון ,או ילד שצופה מהצד כשאחרים נוהגים כך.
לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

מתבגרים

בית ספר

פעוטות

חינוך

ילדים

הורות

רייצ'ל פינק | איך לדבר עם ילדים על...
לאחר סיום הלימודים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק והאוניברסיטה העברית בירושלים ,רייצ'ל פינק החלה
לעבוד בתחום החינוך לגיל הרך .מאז עברו כבר למעלה מעשרים שנה ,במהלכן עבדה כגננת ,מנהלת גן
ילדים ויועצת חינוכית.
רייצ'ל מאמינה שכאשר ניתנת לילדים בכל הגילים ההזדמנות ,הם מסוגלים לפתח הבנה עמוקה ולעסוק
בדיאלוג עשיר סביב מגוון רחב של נושאים מתוחכמים.
מתגוררת בתל אביב עם בעלה ושני ילדיה.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

Recommended by

ממומן

ממומן

 / makoאחת הבעיות

גלובס  /מעריכת דין
וראיית חשבון לטופ

הארץ  /פוטין משתמש
בטקטיקה של היטלר,

הארץ  /הסרט "אגדת
חורבן" ממשיך לצבור

המושתקות שמעיבות על

ביידן מאמץ את הטקטיקה

רלוונטיות

שגרת החיים

תעשיית האופנה

ממומן

ממומן

הארץ  /הייתי חייבת
לעשות את זה .הוא גילה
די מהר  -שואלת בשביל

הארץ  /הייתי בטוחה
שניפרד בגלל זה  -שואלת
בשביל חברה

/ Nuubu Detox Patches

עורך דין יואב גולן  /ייפוי כח

רופאים מבולבלים:
ישראלים יורדים במשקל

מתמשך -מסמך אחד
שמבטיח לך ולילדך שקט

ממומן

ממומן

הארץ  /מתרבות הראיות
ששלושה חיסוני קורונה

הארץ  /שי ניצן :רקדתי
ברחובות וחשבתי

 / Sohocenterמשקפיים

בריאותלי  /בשבוע האחרון

 04שחור

קיבלתי  3מחמאות על

מספקים הגנה

"אלוהים ישמור אם הרב

המראה ,עשיתי רק שינוי

תגובות
שם

לבחירת השם
ככינוי קבוע

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו

כתבות שאולי פספסתם

המשבר לא נוגע רק לאוקראינה .יש "משבר פוטין"  -והוא מסלים

