
 שימוש בדיבור שממחיש ''סיבה ותוצאה'' עוזר 
לילדים לקחת אחריות על ההתנהגות שלהם ועל 

תוצאותיה. הדבר גם מאפשר הצבת  גבולות 
אפקטיבית ומדודה. זה הרבה יותר יעיל מצעקות 

או כל סוג של אלימות. 

קחו פסק זמן
נסו  לנתב אותם לפעולה 

אחרת

השתמשו ב''סיבה ותוצאה''

teenager’s phone for a week is hard to 
enforce. Taking it away for one hour is more 

realistic.

Once the consequence is over, give your child 
a chance to do something good, and praise 

them for it.

נסו לזהות את ההתנהגות הבעייתית  
כשהיא רק מתחילה -  ונתבו את ילדיכם 

לפעילות אחרת, חיובית יותר.

עיצרו את ההידרדרות! כאשר  הם מתחילים 
להיות חסרי מנוחה אפשר להסיח את דעתם 

בכך שנציע להם משהו מעניין או כיפי לעשות: 
''בוא נשחק משחק ביחד!'' 

יש לכם כלים 
להתמודדות 

טובה - 
השתמשו 

בהם! 
(ראו פירוט 

בעלונים 
(1-3

 כל הילדים מנהגים בצורה בעייתית מדי פעם. זה קורה לכולם,  בעיקר כאשר הם עייפים, רעבים, פוחדים או בתקופה 
בה הם לומדים להיות עצמאיים. וכן, הם יכולים לשגע אותנו כאשר הם תקועים בבית ימים ארוכים!

 זמן איכות אחד-על-אחד, שבחים על התנהגויות  
טובות והתנהלות על-פי סדר יום קבוע יפחיתו 

התנהגויות בעייתיות.

תנו לילדים ולמתבגרים מטלות פשוטות שיהיו 
באחריותם. ודאו שהם אכן מסוגלים לעשות זאת, 

ושבחו אותם כאשר הם עושים זאת!
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למידע נוסף ליחצו על הלינקים הבאים:

COVID-19    הורות בתקופת התפרצות הקורונה 
4התנהגות בעייתית

 מרגישים שבעוד רגע תאבדו את  
העשתונות? תנו לעצמכם עשר  שניות 

של הפסקה. עיזבו הכל, קחו מספר 
נשימות עמוקות ואחר כך נסו להגיב 

בצורה רגועה יותר.

מאות אלפי הורים מכל העולם אמרו לנו 
שפסקי הזמן הללו עוזרים להם מאד. 

נסו גישה חיובית: תנו לילד אפשרות לבצע את מה 
שביקשתם  לפני שאתם אומרים להם מה תהיה 

התוצאה אם לא יעשו זאת.
השתדלו להישאר רגועים כאשר אתם אומרים מה 

תהיה התוצאה (מה הם יפסידו) אם לא יעשו את מה 
שביקשתם. גם כאן, נסו לנסח זאת בצורה חיובית: 
''לאחר שתצחצח שיניים נוכל לקרוא סיפור ביחד'' 

ולא ''אם לא תצחצח שיניים לא יהיה סיפור".  

אם בכל זאת אתם נדרשים לנקוט בצעדים כדי 
להמחיש את רצונכם, וודאו שאתם יכולים לעמוד בכך. 
למשל, לקחת את הטלפון הנייד למתבגר למשך שבוע 

שלם - זו גזירה קשה מדי לכל הצדדים, אבל למשך 
יום אחד זה הרבה יותר ריאלי. 

לאחר ש''העונש'' הסתיים, תנו לילד הזדמנות לעשות 
משהו טוב )לא משנה מה! אפילו דבר קטן, למשל 

להביא לכם משהו או להחזיר חפץ למקומו( ושבחו 
אותו על כך. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



