
איך עושים את זה? נכנסים לתהליך של זיהוי המסרים הרגשיים של הילדים ושלנו. 
זה תהליך של אימון: שואלים "מה המסר הרגשי שעבר כאן? מה הוא מספר 

לי בעצם על מה שהוא מרגיש? בן כמה הוא כרגע מבחינה רגשית?" 

אפשר להתאמן על כל אדם בכל סיטואציה. 

(טריק: לא להיבהל אם אנחנו מגלים שהמסר הרגשי, שלנו או של 
הילדים, הוא הפוך למסר הגלוי)

מתחת למה שהילד אומר (וגם אנחנו) יש מסר 
רגשי. הוא מספר משהו על איך שהוא מרגיש.

אם אני מגיב למסר הגלוי ולא למסר הרגשי – הילד 

יצטרך להסלים את התגובה שלו, כי לא 
מבינים אותו.

זו אולי המהפכה הגדולה ביותר שתעשו 

בתפיסה שלכם וביכולת שלכם לפתור את הקשיים 
בבית בצורה חכמה, שקטה, יעילה ונעימה.

מערבולת שהולכת ומדרדרת של ויכוח, 
ביקורת וכעס.

להגיב למסר הרגשי ולא למסר הגלוי.

הסוד

הבעיה

הסיכוי

 התסריט
הגרוע

הפתרון

איך לחסוך 87% מהוויכוחים
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שימו לב, זה נורא חשוב. למה?
כי...

אז כשנדלק לכם אוטומט השידור – עצרו! קחו אוויר, ותמשיכו 
בלי הפסקה לאסוף אינפורמציה, עד שהדברים יסתדרו מעצמם.

אני מפציר בכם! זה יעשה לכם את החיים נהדרים! סיגרו אנטנות 
שידור, פיתחו אנטנות קליטה.

לסגור אנטנות שידור,
לפתוח אנטנות קליטה
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הפתעה:
גורי אדם לומדים ע"י חיקוי, לא 

ממילים.
אפשר לתת בילדים יותר אמון 

ממה שנראה לכם.
כשאני מקשיב אני פחות היסטרי.

כשאני יותר טמבל – הילד יותר 
אינטליגנטי.
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.2
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המטרות שלי:
לעזור לילדון להתבטא ולעזור לי 

להבין.
לאפשר לילדון ללמוד מתוך 

עשייה.
הכל יותר שקט, נעים ומווסת.

הפיתרון: 
לשאול שאלות, עוד שאלות, לזכור שאני לא באמת מבין מה קורה, 

זה רק נדמה לי.

זה 
ההפך 

מ"דיברתי 
איתו"

“הסברתי לו 
המון פעמים"  

מוציא אותי 
פראייר 

אני 
מתאמץ 

והוא מתגונן 

אני 
לא קולט.   
וגם הוא לא 

קולט. 

.1

.2

.3



משחק טוב עם הילדים שווה לכם המון כסף:
משחק שלכם עם ילדיכם חוסך לכם לפחות חלק מהנ"ל

משחק טוב עם הילדים חוסך לכם זמן:

איך? פשוט - המשחק משיג את המטרות של הנ"ל, 
פלוס עוד הרבה מטרות אחרות.

משחק עם הילדים
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להכין ארוחת ערב תוך כדי משחק 
מעבירים צלחות ב"רכבת", מתמסרים בעגבניות, מעצבים את 

הצלחות, מודדים זמנים(!), מוצאים חרוזים, לומדים בע"פ, מתופפים, 
מתאימים מוזיקה, ממציאים סיפור, משתמשים ביד הלא דומיננטית, 

הולכים אחורה, מספרים בדיחות.

לשחק עם ההורים יותר חשוב מלהכין שיעורי בית.

בזמן משחק מופעלים יותר חלקים במוח מאשר בזמן 
שיעורי בית. אם המטרה היא ללמוד ולהתפתח – משחק 

עם ההורים עושה את זה יותר מהר.

 אין
 זמן לשחק –
 צריך להכין
 ארוחת ערב

 אין
 זמן לשחק –
 צריך להכין
 שיעורי בית

 אין זמן
 לשחק – צריך

 ללמוד

חוגים

העשרה

טיפול 
פסיכולוגי

שמרטף

קניות 
אשמה

חונכות, 
אימון

הדרכת 
הורים טיפול 

משפחתי

שיעורים 
פרטיים



ברגע זה התקנו לכם בראש מד קשר. אני מזמין אתכם להציץ בו 
בתכיפות גדולה. בכל רגע שבו אתם אינכם בטוחים מה קורה 
תסתכלו בו, ומייד תדעו בוודאות את איכות הקשר שמתקיים 

ברגע זה ממש ביניכם לבין הילדים שלכם. המד נותן ציון (0-10). 
הוא אינו טועה, ואני מהמר שמד הקשר שמותקן אצל הילדים 

שלכם ייתן תוצאה דומה למדי לזו שלכם. אתם מוזמנים לבדוק!

למה זה חשוב?

איך מעלים את רמת הקשר?

מד קשר
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כשמד הקשר 
גבוה – נעים לנו 
ואפשר להתקדם 

ביחד לכל כיוון.

כשמד הקשר 
נמוך – כולם 

בחרדה ומתכסחים.

לקלוט באיזה קצב פנימי נמצא הילדון
לקלוט באיזה מצב רוח נמצא הילדון

לקלוט מה העמדה שלו: מה מעסיק אותו ובמה הוא 
טרוד.

המסר: הקשר אתך יותר חשוב לי מהדברים האחרים
אני מפתח את היכולת של הילדון לאינטימיות ואמון 

לכל החיים
אני לא תוקע אותו בפינה כואבת.

קודם הצטרפות, אחר כך הובלה.
קודם הקשבה, אחר כך הסברים.

קודם הצטרפות פיסית (תנועה, נשימה), אחר כך 
דיבורים.

 תיאום
תדרים

 לדבר
 מקרוב
ובשקט

 הצטרפות
והובלה



הבלגן:
דחוף מול חשוב

הפיתרון - כלל מנחה:
אני יכול לטפל בכל בעיה - אבל לא אצליח לטפל בכולן ביחד

איך מורידים בלגן פנימי וחיצוני? 
#1
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זו מלכודת: 
1.  אני מזניח את הקשר 

לטובת ה"דחוף"
2.  הילד מרגיש זנוח ומתנגד 

ל"דחוף"
3.  אני לא מצליח – לא 
ב"דחוף"  ולא ב"חשוב".

רובנו חיים בתרבות 
עוני. 

אנחנו עניים בזמן.

אז אנחנו מנוהלים על ידי 

ההיסטריה של "דברים 

דחופים".

לתעדף את 
המלחמות האחרות  

אם אלחם בהרבה 
מלחמות במקביל אני 

משותק למעשה.

לוותר על 
חלק 

מהמלחמות

עיקר וטפל  
(שימו לב – עיקר וטפל 

לפי הערכים שלי, לא של 
אמא שלי)



קל להתבלבל בין אמצעי ומטרה. האם 
"ארוחת ערב בזמן" היא מטרה? 

האם היא לא בעצם אמצעי?
מהי המטרה האמיתית? מה אתם רוצים 

שהילדים יזכרו מארוחות הערב בבית?

במילים פשוטות: אם אכין ארוחת ערב 
כשאנחנו עצבניים – הכל ייקח יותר זמן. 

אם קודם כל אגבש את הצוות – הכל 
יהיה יותר קל, מהיר ונעים.

"ילדים" נגמר תוך חמש עד עשר שנים 
לכל ילד. אחר כך או שאתה קוטף את 
הפירות או שאתה רץ לתקן את מה 

שהתקלקל.

”קריירה“ נמשכת היום חמישים 
שנה, ובשנת 2060 תימשך יותר.

"כסף" ממילא תלוי יותר בהחלטות 
ובבחירות שלך מאשר ב"כמה קשה את 

עובדת". 
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הבלגן:

אמצעי 
ומטרה

הפיתרון: 

”ילדים“ - 
יותר דחוף 
מ“קריירה“ 

ומ“כסף“

איך מורידים בלגן פנימי וחיצוני? 
#2



האתגר: הילד לא עושה את מה שאני מבקשת ממנו!!!  (הוא "נמנע")
הבעיה: אני לא מבינה למה. (גם הילדון לא)

ההסבר: הוא נרתע, מפחד, חושש. (תזכרו: אנחנו נמנעים כל הזמן)

אם המטרה רחוקה מדי – אקצר טווחים.

אם המטרה גדולה מדי – אחתוך אותה לפרוסות.
ארבעה עמודים בחוברת                  עמוד אחד

"לך תעשה שיעורי בית"            "בוא תראה לי אילו שיעורים יש לך".
"עזוב את המחשב ולך לשחק עם חברים"               "בוא תעזור לי 

להכין סלט".

אם המטרה מפחידה מדי – אקצץ זמנים.
"בוא נדבר רק 5 דקות"

"שים טיימר על 6 דקות ותראה לי אילו שיעורי בית יש 
באנגלית היום"

לגרום לילדים להצליח לפחות 85% מהזמן!!!
זה יגרום להם ולנו לרצות לעשות שוב ושוב.

פתרון 
המהנדס (1)

המטרה

המטרה

אני כאן

תחנהאני כאן
2

תחנה
1

פתרון 
המהנדס (2)

פתרון 
המהנדס (3)

פתרון 
המהנדס 

איך מחלצים ילד תקוע?
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הכי חשוב!



השינוי האחד הזה יחסוך לכם את רוב המאמץ שלכם 
ויעלה את התוצאות שלכם עשרות מונים.

כמו שראיתם – מהנדס יותר יעיל ממחנך במקרים מסוימים.

בכלל – הדימוי שלאורו אני עובד יכול מאד לעזור לי או להפריע לי.

מה הדימוי שיש לכם בראש כשאתם עם הילדים?

מה הדימוי שאתם רוצים שיהיה לכם?

אני גולש גלים!
יש לי מטרה, אבל הגלים הם 

אלה שיקחו אותי אליה – בכיף.
אני גולש על הגלים:

גלי הסקרנות, גלי מצב הרוח
גלי העצבנות והשמחה, המרץ 

והעייפות, גלי החשש 
והביטחון

מי אני?  מה אני?

אני לא רבי! 
אני לא קדוש יותר
אני לא חכם יותר

אני לא מורה!
אני לא נותן ציונים 

אני לא נציג של אף אחד

אני שולה פנינים!
אני יודע שיש פנינים בילדים שלי
התפקיד שלי הוא למצוא אותן

ואח"כ להאיר אותן ולהציג אותן 
במקום יפה ומואר.

אני מהנדס!
אני יודע שהילד שלי רוצה 
להצליח ולקבל את הערכתי.

אם הוא לא מצליח – סימן שמשהו 
מפריע לו.

התפקיד שלי הוא לתת לו כוחות 
ופתרונות ולהבין ולהזיז את 

מה שמפריע לו להצליח.

הורה נבוכים
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המדריך הזה הוא תקציר של ספרון שהוספתי לקורס הורה נבוכים 2.0.
הספרון, 27 עמודים דחוסים בתובנות, דוגמאות והבהרות,

הוא בונוס שהוספתי לקורס והוא הדובדבן שסוגר אותו.
הוא נפתח ב"התקנת מד קשר"

וממשיך בפירוט נינוח של 20 רעיונות שלא קיבלו פירוט מלא בקורס.

בסיכום הספרון, שהוא בעצם סיכום הקורס,
אני מפרט איך נראית הצלחה בבנית קשר טוב עם הילדים:

קשר מוצלח שבנוי מהרבה רגעים של הנאה חסרת מאמץ, נינוחה.
הטריק הוא: כשאני מגיע לרגעים האלה –

ממש בא לי להמשיך וליצור אותם.
הצלחה יוצרת מוטיבציה שיוצרת הצלחה ש...

הספרון הוא רק השלמה:
הנושאים של בנית האישיות, בנית המוח, בנית היחסים – מטופלים בקורס המקיף.

אחד המשובים שקיבלתי לאחרונה מאחת מתלמידותי,
הוא שאחד היתרונות המשמעותיים לגישת "הורה נבוכים" על גישות אחרות

הוא שהגישה שלנו מתייחסת ברצינות לצד ההורים, לקושי של ההורים.

כי הבעיה היא לא חוסר ידע.
"אני יודעת איך אני צריכה להגיב, ברור! אבל אני לא מצליחה!"

גישת "הורה נבוכים" מתגברת על הקושי הזה על ידי בנית הבנה עמוקה של 
המשולש ילד-הורה-קשר: הבנה של צד הילד, הצרכים שלו, צד ההורה, הצרכים שלו, 

ומה קורה בקשר בינינו.

הגישה לא עוסקת ב"מקרים ותגובות" או ביחסי כוח ("משמעת", "גבולות"),
אלא בהבנה של עקרונות שתמיד נכונים - ובתרגול שלהם.

אנחנו בונים באופן שיטתי את היכולות שלנו, ואת היחסים שלנו.

אמהות יקרות, 
אבות יקרים
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בואו, אני מחכה לכם!
חבל על הזמן!

תאמינו לי – החיים יכולים להיות הרבה 
יותר יפים וטובים. מניסיון.

https://amosdlayahu.com/lp/?utm_source=nevohim
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