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מירי רוזנר
איפה הילד שלי ממוקם בחברה?

את בדרך לשמחה משפחתית או לגינה השכונתית, מתמוגגת מהמתוקים שלך 
בעלי החותם המשותף. דומים-דומים, אבל עוד לפני שהגעתם אל היעד את יכולה 
לנבא בדיוק מושלם: מי יפזז במרכז המעגל ומי תצמד לך לחצאית, מי ייצור קשרים 

חדשים ומי יבלע את הלשון כאשר נדמה לו שמישהו מביט לכיוונו...

האופי המשפיע
התנהלות הילד בחברה מושפעת מאוד מהאופי עימו הוא נולד.

כמו שאחד נולד עם נטייה לאומנות ואחיו עם נטייה למדע, יש הנולדים עם אופי 
חברותי ויש בעלי אופי מופנם שבאופן טבעי פחות משתפים ופחות משתתפים. יש 
אופי ביישן, החושש מהלא מוכר ונרתע מן המרכז, מול אופי משתף וזורם. יש אופי 
מרצה, שיעשה הכול על מנת לרצות את השני, ויש אופי של לוחם צדק. וכך הלאה 

סוגי אופי מגוונים המשפיעים על ההתנהלות החברתית של הילד.
על אף שהאופי הוא מולד, חשוב לדעת שגם לילד עם אופי פחות חברותי ניתן 

לתת כלים להתקדם בחברה, להרגיש טוב יותר ולהפוך לחלק מהחברה.

מעגלים חברתיים
לפני שנרוץ לחנות הכלים הקרובה לחפש את הכלים שיעזרו לילד השקט/ 
המופנם/ הביישן להתקדם מבחינה חברתית, עלינו לברר היכן הוא ממוקם בתוך 

המעגל החברתי.
במעגל המרכזי והפנימי נמצאים הילדים המובילים במקרה הטוב, והשתלטנים 

במקרה הפחות טוב. מה ההבדל ביניהם?
המוביל מציע את המשחק/ השיר שבאורח פלא מלהיב את כל הקבוצה. יוזם 
ושופע רעיונות, החברה נותנת לו את כל הבמה, והוא מצידו מאפשר לאחרים 

להתבטא ומכבד את דעתם. הוא אהוב ומבוקש.
השתלטן לעומתו - לוקח את המקום המרכזי בכוח. הוא המחליט. הוא חייב להיות 
הראשון במשחק. השתלטן אינו מוכן לשמוע דעתם של ילדים אחרים. כאשר ילד 
מתנגד למשחק שהציע, הוא לא מאפשר לו. השתלטן ממוקם במרכז החברה אבל 
אינו אהוב. אצל הבנים השתלטנות באה לידי ביטוי בכוחנות. שם נראה את הילד 

החזק שחוטף את הכדור/ הכרטיס וכדומה. 
במעגל השני נמצא את הילד המקובל בחברה - הקולח והזורם. במעגל זה נמצאים 
אחוזים גבוהים של ילדים. אלו ילדים המוצאים את מקומם בחברה, מקבלים את 
השתלטן אך יודעים לעמוד על שלהם. מתקשרים בצורה טובה ונכונה, מפרגנים 
במילים טובות לחברים ומצליחים להתמודד עם בעיות חברתיות. טוב להם בחברה, 

הם מרגישים אהובים ורצויים ולא מתלוננים על מצבם החברתי.
במעגל השלישי נפגוש את הילד הבודד. ילדים הנמצאים במעגל זה מרגישים 
בדידות גם בתוך קבוצה. הם לא יוצרים קשר מיוזמתם אלה חיים לעצמם ומעסיקים 
את עצמם. נמצאת הילדה שצופה מן הצד בקבוצה של חברות, מסתובבת לידן אך 
לא מצטרפת לשיחה. כאן נמצא הילד הבודד שמסתובב לבד בחצר, מסתכל על 
המשחק ולא מעז להצטרף. במעגל זה נהוג בדרך כלל ליצור קשר עם חבר אחד. יש 
ביניהם ”הנעלב“ שנפגע במהירות ולעיתים באופן בלתי צפוי. פגשתי ילדה שפרצה 
בבכי לשמע המשפט ”לא היית אתמול בגן“. המשפט שנאמר לה לא היה נכון, אך 

תגובתה הנעלבת באופן מוגזם מראה על חולשתה.
המעגל החיצוני ביותר מכיל את הילד הדחוי. הילד שהחברה דוחה אותו, הילדה 
שלא רוצים לתת לה יד במעגל, לא רוצים לשבת לידה ולא רוצים לשתף אותה 
במשחק. לעיתים קרובות הילד הדחוי הוא גם המרושל, המוזנח והמלוכלך - אך 
לא בהכרח. הזנחה חיצונית עלולה לגרום לחברה לדחות ילד באופן טבעי, אך יש 
ילדים דחויים בגלל חוסר גמישות וקיבעון מחשבתי או חוסר יכולת לפתח שיחה.

הכרת המיקום החברתי של הילד, שתתבצע בעזרת התבוננות וצפייה, תסייע 
לבחור את הכלים המתאימים שיעזרו לו להתקדם חברתית בסיעתא דשמיא.

> כתבה למעשה

ֶאְתמֹול ָהִייִתי
ַעְצָּבִנית

ָאז ָלַקְחִּתי ִחּסּון:
ָמָנה ִראׁשֹוָנה

ְוֵׁשִנית
ָאַכְלִּתי

ְּבֵלב ַק“ל
ּוְבָכל זֹאת א

הּוַקל.

ַהּיֹום 
ְּבַמָּצב

ַחי ֻמְחָלׁש
ְמַחֶּפֶׂשת 

ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש
ָעִציץ?

ִׂשְמָלה?
ְּבִדיָחה קֹוִמית?

אֹו ִׁשְגָרה
א ִׁשְגרֹוִנית?

סֹוֶבֶלת
ִמָּׁשֶאֶלת ְכרֹוִנית.

ַפְייֵזר, 
ַּפְּזרּו ִלי 
ִחּסּוִנים

ִלְבָעיֹות ַעִּתיקֹות
ִמָּׁשִנים

-חֶֹסר ַּבֶהֶרת
ַעְצִמית

-ִׁשּתּוק ְזַמִּני 
ְּבַמְחָלָקה
ְּפִניִמית

-ִמְתַעֶּצֶלת ָלֵצאת 
ִעם ַהְיָלִדים:

ַאְנ-ִּגָּנה
- ְּדבּוָקה ְּבַקַּדַחת 

ִנָּקיֹון
ִמָּיִמים 
ָיִמיָמה.

תופעת ’הלוואי‘

ְוַגם ִאם ַהחּוץ
ְמַלֵּבב

ַּתִּגידּו, ָמה ִעם
ְסִפיַקת 

ַהֵּלב?

ַאל ִּתְּתנּו ִלי
ִחּסּון ְמֻרָּבע

ְזקּוָקה ְלרֹאׁש 
ָּפתּוַח

ְלַהְרֵּבה ַּבְרֶזל
ַּבִּׁשְדָרה

ִלְׁשִריר ָּפחֹות
ָמתּוַח

ָאז-ַרָּקה
ָּפחֹות ּכֹוֶאֶבת
ּתֹוַסף ְצִמיָחה
ּתֹוַסף ַמְחֶׁשֶבת
ְלַמָּבט ֵמִאיר-

ַצֶהֶבת ִּבי
ַלִחּסּון ֲהִכי

ִחּיּוִבי.

ְּתִפָּלה 
ְּכמּוָסה

ְּבתֹו ָיַדי
ְותֹוָפעֹות ֶׁשל 

ַהְּלַואי.

מאת: ליבי

ת ָלֵצאת 
ים:

 ְּבַקַּדַחת 
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