
מירי רוזנר

להבדיל בין מנהיג לשתלטן
אנו עומדים לגשת למרכז המעגל החברתי. לפני שניכנס, נעצור לתצפית קצרה 
שתסייע לנו להבדיל בין מנהיג לשתלטן. שניהם עומדים על הבמה ומנצחים על 

המתרחש במעגלים המקיפים אותם, אך הם שונים מאוד. 
המנהיג - אהוב ורצוי. הוא בעל תכונות מנהיגות וקסם אישי. החברה נמשכת 

אחריו מרצון מאחר שהוא קשוב לאחר ומכבד את רצונו.
השתלטן - נלחם על מקומו בצורה כוחנית, נקלע למריבות ויוצר פילוגים. עסוק 

בביסוס מעמדו ובדיקה מתמדת: ”מי תומך בי? ומי מתנגד לי?“
כאשר אנו מזהים שהילד במרכז המעגל אינו מנהיג אלא שתלטן, אין להיאבק 
בו אלא לסייע לו. במבט ראשון נדמה שהבודד והדחוי זקוקים לתיווך ולכלים 
חברתיים, ואילו השתלטן ’מסתדר‘ בחברה ורק סביבתו סובלת. מבט מעמיק 
יגלה, שהוא מתנהג בשתלטנות מאותה סיבה בדיוק - גם לו חסרים כישורים 
חברתיים! תפקידנו להעניק לו כלים בעזרתם יהפוך למנהיג אהוב ורצוי בחברה.

איך נסייע לילד השתלטן - טיול בארץ הדובים
ילדים בודדים ודחויים מעוניינים לצאת מהמעגל החברתי העגום שהם תקועים, 
אך הילד השתלטן מתקשה לעזוב את המעגל. הוא רגיל לתפוס את המקום 
הראשון, לקבוע ולהחליט, ואינו מקשר בין התנהגותו לבין הקשיים החברתיים 

שהיא יוצרת.  

לפני שנסייע לילד השתלטן לצאת מהמעגל, יש להביא אותו להבנה שהמקום 
הזה בעייתי. 

בשלב הראשון תועיל שיחה פתוחה ברוח טובה על הרצונות של הילד: ”מה 
שיחקתם היום?“ ”במה אתה אוהב לשחק?“ ”מי בוחר במה משחקים?“ ”האם 
אתה אוהב להחליט?“ ”נעים לך כאשר החברים שומעים בקולך...“ על השיחה 

להתנהל באווירה נעימה, הקשבה לרצונות הילד ללא בקורת ושיפוטיות.
בשלב השני, לאחר שהילד הביע את רגשותיו ורצונותיו, נכוון אותו לשיחה 
על רצונם של ילדים אחרים: ”במה החבר שלך רוצה לשחק?“ ”מה הוא מרגיש 
כאשר הוא צריך לשחק במשחק שמישהו אחר בחר?“ שיחה כזו תיתן לנו תמונה 
על הצורה שהילד תופס את המציאות, ובמהלכה נכוון אותו בעדינות להבנה 
שלחברים שלו יש רצונות והעדפות משלהם, ולא נעים להם כשילד אחד תמיד 

משתלט ומחליט.
ננצל את כוחו של הסיפור וניקח את הילד השתלטן לטיול דמיוני בממלכת 
הדובים. בממלכה דובים רבים, אך דוב אחד תמיד מחליט מה יעשו ומה יאכלו, 
ולא לכו לם זה נעים. יום אחד התארגנו הדובים למסיבה ותכננו את התפריט. היו 
הצעות שונות, אך כרגיל הדוב השתלטן קבע. הגיע יום המסיבה והדובים לא אכלו 
דבר. כל האוכל נשאר על השולחן... הם לא אהבו את התפריט והתלחשו ביניהם: 
”לא נעים להיות עם הדוב הזה, חבל שהוא גר כאן...“ בסיומו של הסיפור נכוון 
את הדוב והילד גם יחד להבין את תוצאות השתלטנות ולהתנהל עם החברים 

באופן מאפשר ומכבד.
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