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הילד הבודד 
איך נסייע לילד לצאת מהמעגל הבודד - משקיעים בתיווך.

הילד הבודד הוא ילד שנמצא בחברה אך לא יוצר קשרים. ילד כזה אינו יודע 
לחצות את הגשר העומד בינו ובין החבר, ולכן הוא זקוק לתיווך.

תיווך בשפה המקצועית אין משמעותו רק תיווך בין הילד לחבר, אלא תיווך 
בין הילד למשימה שעליו לבצע. ’יצירת קשר‘ זו פעולה שמורכבת מפעולות 
רבות שנעשות בדרך כלל באופן אוטומטי וללא מודעות. מכיוון שהילד הבודד 
אינו מצליח לעשות זאת, יש לפרק עימו את המשימה לשלבים ולתווך לו כל 
חלק וחלק: בשלב ראשון יש לבחור עימו את החבר שהוא רוצה ליצור קשר. 
בשלב שני יש להחליט על המקום והזמן: משחק בבית? בגינה הציבורית? בשלב 
שלישי יש לבחור את הדרך ליצירת הקשר - אם הוחלט להתקשר אפשר לחלק 
את התפקידים: האם הילד יחייג והאם תשוחח, או להפך. בשלב הבא יש לתכנן: 

מה לומר בשיחה הטלפונית? מה יגרום לחבר לרצות לבא? את המשפט שהוחלט 
מדקלמים עם הילד מראש. 

יש לתווך לילד כל פרט ופרט, גם אם בעיני המבוגר הוא שולי או מובן מאליו. 
מומלץ לעשות זאת על ידי שאלות מכוונות: ”מה תאמר לחבר כשיגיע?“ ”באיזה 

משחק תשחקו?“ ”ובמה נכבד אותו?“
כשהחבר מגיע, האם צריכה להראות נוכחות חלקית ובשעת הצורך לתווך ולהוביל 
את האינטראקציה בין החברים. בשלב מאוחר יותר אפשר להציע לו לבחור לאיזה 

חבר הוא רוצה ללכת ולהדריך אותו איך מתנהגים בבית אחר.
התנסות חברתית נעימה בתיווך ההורה מעניקה לילד חוויית הצלחה. הטעם הטוב של 
החברות והידע שרכש, יאפשרו לו לחוש בודד פחות, לצאת מהמעגל וליזום התקשרויות 
נוספות עם אותו חבר או חברים נוספים. חשוב לזכור שיש להתחשב באופי של הילד. 
לא כל ילד זקוק לחברים רבים או למקום מרכזי. יש שנהנים לשבת באי שלהם ולצידם 

חבר אחד. התנאי הוא: על הילד לחוש נעים ונוח עם מקומו בחברה!

> כתבה למעשה

הגשה לדפוס: רוחמה ארנד צעדים קטנים שמובילים שינוי גדול //

mirirozner54@gmail.com לסדנאות, טיפול ויעוץ: 053-3128539 |

57,000


