
ד״ר אלטה סולטר   10

הקדמה

או  רציני, מלחיץ, משעמם  להיות  חינוך למשמעת  הידעתם שלא תמיד אמור 
באמצעות  ילדיכם  של  ההתנהגות  מבעיות  הרבה  לפתור  ושאפשר  מתסכל, 
פעילויות משעשעות? על זה מספר הספר הזה. ייתכן שאינכם רוצים להשתמש 
בגישה של ענישה אך אינכם יודעים כיצד לשנות את התנהגותם של ילדיכם. או 
אולי אתם מיטלטלים בין גישה סמכותית לגישה מתירנית מדי, ותוהים כיצד 

למצוא את שביל הזהב.

לחזק  מתח,  להפחית  שיכולות  משעשעות  פעילויות  יתאר  הזה  הספר 
ושמחה לכם  ובאותו הזמן להביא צחוק  ולפתור בעיות התנהגות,  רגשי,  קשר 
לגלות  תשמחו  התבגרות,  טרום  בגיל  או  פעוט,  הוא  שילדכם  בין  ולילדיכם. 
כמה קל יכול להיות לשנות את התנהגותו בלא שימוש בענישה. דרך פעילויות 
בעיות  ולפתור  שלכם  לצד  הילדים  את  להעביר  תוכלו  מסוימות,  משחקיות 
משמעת, לעתים ללא כל מאמץ. הגישה למשמעת המתוארת בספר הזה אינה 
סמכותית וגם לא מתירנית. אתם תלמדו כיצד לקבוע גבולות נחוצים בדרכים 

שיעוררו בילדכם את הרצון לשתף פעולה במקום למרוד.

ופונה אל כמה ממקורות  בעיות משמעת אופייניות,  הספר מעמיק אל תוך 
המתח המצויים בשורשיה של התנהגות מאתגרת. התנהגותם של ילדיכם עלולה 
להיות קשה יותר כאשר הם מוצאים את עצמם מול גורמים כמו לידה של אח או 
אחות, הליכים רפואיים, או בית הספר. ההצעות מבוססות-המשחק של הספר 
הזה יעניקו לכם כלים שיסייעו לילדיכם להתמודד עם התקופות הקשות האלה. 

ילדיכם ילמדו להתמודד עם הלחצים ולשחרר מתחים, והתנהגותם תשתפר. 

בשנות  ההתקשרות.  תיאוריית  הוא  הזה  הספר  של  התיאורטי  הרציונל 
החמישים השתמש לראשונה הרופא והפסיכואנליסט הבריטי, ג'ון בולבי במונח 
התקשרות בהתייחסו לקשר בין ילד להוריו. מאז הצטבר מאגר ידע עצום על 
חשיבותו של הקשר בין הילד להורה. אינטראקציה חברתית שתחילתה בינקות 
נענית  יחסים  מערכת  לילד  חסרה  כאשר  בריאה.  להתקשרות  הבסיס  היא 
ומשמחת עם הוריו, או אם ָחווה אירוע טראומטי כלשהו, ההתקשרות נחלשת, 

והדבר עלול להוביל לשפע של בעיות התנהגותיות ורגשיות.
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במהלך 25 השנים האחרונות, פיתחתי סינתזה ייחודית של פעילות משחקית 
יעילה ומהנה בין הילד להורה, שאני מכנה אותה משחק ההתקשרות. הפעילויות 

האלה נתמכות במחקרים בתחום ההתקשרות, התרפיה ומדעי המוח.

של  היווצרות  ממריצה  חיובית  חברתית  שאינטראקציה  ידעתם  האם 
ומגביר  המתח  את  מפחית  נעימה,  לתחושה  שגורם  כימי  חומר  אוקסיטוצין, 
צמיחה וריפוי, ותוך כדי כך גם מקדם את התפתחות מוחו של ילדכם? משחקי 
שיתוף פעולה מגרים במוח אזורים ששולטים בהתנהגות תוקפנית, וצחוק מפיג 
טראומטיים  אירועים  לאחר  הדחק.  הורמוני  הפחתת  באמצעות  וחרדה  כעס 
אפשר "לחווט מחדש", פשוטו כמשמעו, את המוח של ילדכם באמצעות סוגי 

משחק מסוימים שמסייעים להם להחלים מהטראומה. 

ועם  הגילים,  בכל  ילדים  עם  בעבודה  יעילות  האלה  שהפעילויות  מצאתי 
קרובות  לעתים  מופתעים  העולם  מרחבי  הורים  שונות.  מתרבויות  משפחות 
מהשינויים המיטיבים שהם מבחינים בהם אצל ילדיהם לאחר שהעסיקו אותם 

בצורות המשחק הייחודיות האלה.

למשחק ההתקשרות יש כמה מאפיינים מיוחדים, שמבדילים אותו ממשחקים 
ומפעילויות ספורט מסורתיים. המשחק ממוקד בילד, לעתים קרובות הוא כרוך 
בצחוק, הוא אינו דורש ציוד מיוחד, והוא יכול להתרחש בכל מקום ובכל זמן. 

בנוסף, המשחק אינו תחרותי ואין לו כללים קבועים.

אותו.  יוזמים  אף  קרובות  ולעתים  ההתקשרות  משחק  את  אוהבים  ילדים 
למעשה, ייתכן שאתם כבר עוסקים בצורות מסוימות של משחק ההתקשרות 
הספר  האלה.  שבפעילויות  לתועלת  או  העמוקה  למשמעות  ערים  להיות  בלי 
הזה יבאר את המשמעות העמוקה של הפעילויות המוכרות האלה )כמו למשל 
בצורות  ילדים  שבהעסקת  החשיבות  את  יתאר  גם  הוא  המחבואים(.  משחק 
המשחק האלה על מנת לפתור סוגים מסוימים של קונפליקטים. לעתים הדרך 
שאתם  מרגיזות  התנהגויות  של  צורה  לובשת  למשחק  ילדים  מזמינים  שבה 
עלולים לפרָשן כהשתטות, כחוצפה או כבזבוז זמן. הספר הזה יסייע לכם לפרש 
את ההתנהגויות האלה באופן שונה ולהגיב בדרכים שמעודדות חיבור ושיתוף 

פעולה.

של  ספציפיים  ומקורות  אופייניות  משמעת  בעיות  סביב  הספר  את  בניתי 
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מתח, כך שכל פרק עומד בפני עצמו. לפיכך אתם יכולים למצוא בקלות מידע 
בלי  שלכם  המיוחד  המשפחתי  למצב  שמתאימות  מעשיות  והצעות  רלוונטי 
שיהיה עליכם לקרוא את הספר כולו. ואולם כדאי לקרוא את הספר כולו, שכן 
אתם עשויים למצוא סיבות נסתרות להתנהגותו של ילדכם, סיבות שאולי לא 

חשבתם עליהן.

על מנת להמחיש מגוון של צורות משחק, כללתי דוגמאות אמיתיות מתוך 
ראיונות עם הורים ומניסיוני כיועצת, כמאמנת משחקי הורים-ילדים, כמנהלת 
ילהיבו  והאנקדוטות האלה  וכסבתא. אני מקווה שהדוגמאות  סדנאות, כאמא 
וישעשעו אתכם ויניעו אתכם לנסות את משחק ההתקשרות עם ילדיכם שלכם.

טווח הגילים שהספר הזה מיועד לו הוא מלידה ועד גיל שתים-עשרה. את 
רוב הטכניקות אפשר להתאים לגילים השונים גם אם הדוגמאות הספציפיות 

שמלהיבות אתכם מתארות ילדים צעירים )או בוגרים( מילדיכם.

אני מאחלת לכל ההורים שתיהנו מרגעים רבים של חיבור עם ילדיכם דרך 
משחק משעשע. האם אתם מוכנים להתחיל לצחוק?

ארגון הספר
בחלקו הראשון )מתחילים( תמצאו תיאור של תשע צורות בסיסיות של משחקי 
אני  הזאת.  השיטה  עם  לעבוד  להתחיל  כיצד  מנחים  קווים  וגם  התקשרות 
ממליצה לקרוא את החלק הזה בשלמותו, משום שהספר כולו מבוסס עליו. יתר 
על כן, החלק הזה יספק לכם רעיונות קונקרטיים ומיידיים שאותם תוכלו לנסות 
עם ילדיכם. הפרק האחרון בחלק הזה של הספר בוחן מחסומים שעלולים להיות 
לכם בבואכם לשחק עם ילדיכם, והוא כולל שורה של תרגילים אישיים שיעזרו 

לכם לבחון את הקשיים האלה.

משמעת(,  בעיות  לפתרון  ככלי  ההתקשרות  )משחק  הספר,  של  השני  חלקו 
בלי  משמעת  בעיות  עם  להתמודדות  מבוססת-משחק,  מקיפה,  גישה  מתאר 
להשתמש בעונשים, ומאורגן על פי בעיות התנהגות אופייניות. כל פרק מתאר 
האלה  הגישות  הספציפי.  הקונפליקט  לפתרון  משחקיות  גישות  של  מגוון 
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מבוססות על תשעת סוגי המשחק המתוארים בחלק 1.

החלק השלישי )משחק ההתקשרות ככלי לטיפול בתקופות קשות של ילדכם( 
מתאר כיצד לסייע לילדים באמצעות משחק להחלים מטראומה ומדחק. כמו 
עצות  בקלות  למצוא  שתוכלו  כך  ספציפי,  לנושא  מתייחס  פרק  כל   ,2 בחלק 
מועילות למצב המשפחתי הפרטי שלכם. כאן תוכלו ללמוד איזה מתשעת סוגי 

המשחק יהיה יעיל במיוחד לכל סוג של דחק או טראומה. 

בנספח הראשון תמצאו תרשימי סיכום שמתארים כל סוג משחק ומאפשרים 
התייחסות קלה. הנספח השני מספק סקירה כללית של הרציונל התיאורטי לכל 
מגוון הסוגים של משחק ההתקשרות. סיכמתי כמה מממצאי המחקר המצביעים 
אחריו  ילדים.  אצל  רגשיות  ובעיות  מאתגרת  התנהגות  בשינוי  יעילותם  על 

תמצאו רשימה של מראי מקום מדעיים.
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   חלק 1   

____________________

מתחילים

"בואי לשחק איתי, אמא! בוא לשחק איתי, אבא!" באיזו תכיפות שמעתם 
נהנים  והם  לשחק,  אוהבים  ילדים  הזאת?  הבקשה  את  מביעים  ילדיכם  את 
נענים  אתם  ילדיכם,  עם  משחקים  אתם  כאשר  הוריהם.  עם  לשחק  במיוחד 
למעשה, משחק  אהובים.  להרגיש שהם  להם  ומסייעים  בחיבור,  לצורך שלהם 

הוא אחת הדרכים הטובות ביותר לטעון את המצברים הרגשיים של ילדיכם.

במיוחד  יעילות  פעילויות  של  ספציפיים  סוגים  תשעה  מתאר  הזה  החלק 
משחק  האלה  הפעילויות  את  מכנה  אני  לילדו.  ההורה  בין  הקשר  בחיזוק 
החינוך האפקטיבי  בשורש  מצויות  האלו  מצורות המשחק  רבות  ההתקשרות. 
למשמעת, כמו גם בריפוי רגשי. אלה הם סוגי המשחק שאני ממליצה עליהם 
לעתים קרובות מאוד להורים שנאבקים עם התנהגות או עם רגשות מאתגרים 

אצל ילדיהם.
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פרק 1
_______________

מבוא למשחק ההתקשרות

ואינטראקציה  הילד,  הנפשית של  לבריאותו  חיוני  לילדו  הורה  בין  בריא  קשר 
חברתית בין הורה לילדו ממלאת תפקיד עיקרי בטיפוח קשר בריא. בינקותם, 
"קוקו"  למשל  כמו  שטותיות  פעילויות  באמצעות  ילדינו  עם  מתקשרים  אנו 
ואנו מחקים בשובבות את הקולות שהם משמיעים,  או "מחא-מחא-כפיים", 
מוזיקה  לצלילי  אותם  מנענעים  בהונותיהם,  עם  משחקים  הבטן,  על  נושפים 
ומקפיצים אותם על הברכיים. הפעילויות ההדדיות היומיומיות האלה מסייעות 
לתינוקות לרכוש תחושת ביטחון, אמון, תחושת הגנה, הדדיות, הומור ושמחה. 
כשאנחנו משחקים עם התינוקות בפעילויות המשעשעות האלה ובאותו הזמן 

אנו רגישים ונענים להם, הם לומדים לתקשר ולהתחבר אלינו.

אם תמשיכו לשמור על שובבות  במשחק עם ילדיכם גם כשהם גדלים, תוכלו 
לקיים איתם קשר בריא. כשהם אומרים "שחק איתי", הם מרגישים שבאמת 
אוהבים ומעריכים אותם כאשר יושבים איתם על הרצפה ומצטרפים למשחקיהם 
הדמיוניים עם בובות, רכבות ואבני משחק. אתם תגלו אינסוף הזדמנויות לקשר 

מלא שחוק עם ילדיכם באמצעות משחקי לוח או פשוט בהשתטות משותפת.

אם יש מתח במשפחתכם בגלל גורמים כמו עבודה, מחלה, גירושים, קשיים 
כספיים, לידת תינוק, או מעבר לדירה חדשה, הקשר ביניכם לבין ילדיכם עלול 
להיפגע. ההתקשרות עלולה להיחלש במהלך הזמנים הקשים האלה משום שמן 
הסתם סבלנותכם עלולה לפקוע )וזה מובן(, או אולי אין לכם מספיק זמן לבלות 
ילדיכם עלולים להתחיל להרגיש חסרי  עם הילדים. כאשר נתק כזה מתרחש, 
ביטחון, חרדים, בודדים וחסרי אונים, והתנהגותם עלולה להיעשות קשה יותר. 
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למעשה, רוב בעיות המשמעת מופיעות כאשר הילדים מרגישים מנותקים, חסרי 
אונים, חסרי ביטחון או מפוחדים.

משחק ההתקשרות יכול לשמש כלי רב-עוצמה להחלמה בזמנים קשים כאלה. 
יזדקקו ילדיכם ביותר למשחק איתכם הוא אותו הזמן  לרוע המזל, הזמן שבו 
שלכם ממש אין חשק לשחק איתם! ואולם אם תוכלו לשלב 20 עד 30 דקות 
מאוחר  לא  פעם  שאף  גם  זכרו  ילדיכם.  עם  מאוד  הדבר  ייטיב  ביום,  משחק 
לשחק  אפשר  תרפויטיים.  משחקים  של  האלה  בצורות  הילדים  את  להעסיק 

איתם בשלב מאוחר יותר על מנת לשקם את הקשר ולסייע בהחלמתם.

צחוק הוא מרכיב מיטיב במיוחד במשחק. מחקרים הראו שצחוק יכול להפחית 
מתחים, חרדות וכעסים. כשאתם משחקים וצוחקים עם ילדיכם, אתם יכולים 
לפתור בעיות משמעת רבות וגם לעזור לילדיכם להחלים ממתח ומטראומה. כך 

שצחוק עם ילדיכם או השתטות איתם לעולם אינם בזבוז זמן!

המחקרים  ממצאי  מדעיים.  במחקרים  איתן  בסיס  יש  ההתקשרות  למשחק 
המדעיים תומכים ביעילותם של תשעת סוגי הפעילויות האלה בטיפול בילדים 
המחקרים  )לתיאור  התנהגות.  ומבעיות  ספציפיות  רגשיות  מבעיות  שסובלים 
האלה ראו נספח מס' 2(. ואולם משחק ההתקשרות יכול להועיל לכל הילדים, 

גם לאלה הבריאים בנפשם, ולאלה שהתנהגותם תקינה.

אותם  שמבדילה  ייחודית,  מאפיינים  מערכת  יש  ההתקשרות  למשחק 
את  תמצאו  הבאה  ברשימה  המסורתיים.  הספורט  ומפעילויות  מהמשחקים 

המאפיינים הבסיסיים האלה.

מאפייני משחק ההתקשרות

מה הוא המשחק הזה?
• הקשר 	 את  שמחזק  אינטראקטיבי  משחק  הוא  ההתקשרות  משחק 

שלכם עם ילדיכם.

לאחר שתעשו את הפעילויות המתוארות בספר הזה, תרגישו קרובים 
יותר אל  ילדיכם, ותביאו לידי ביטוי את המיטב שבכם ובילדיכם.
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• לעתים קרובות יהיה משחק ההתקשרות כרוך בצחוק.	

אתם תצחקו עם ילדיכם ולא עליהם. צחוק מפחית מתח, חרדה וכעס.

• הן אתם הן ילדיכם יכולים ליזום את משחק ההתקשרות.	

ילדיכם עשויים ליזום משחק התקשרות בעצמם, והספר הזה יעזור לכם 
לזהות מתי הם מזמינים אתכם למשחק. גם תוכלו ליזום בעצמכם את 
הפעילויות האלה כדי לפתור בעיות משמעת ספציפיות או כדי לעזור 

לילדיכם להתגבר על זמנים קשים.

• אין צורך בציוד מיוחד למשחק ההתקשרות.	

אינו  שהוא  הוא  ההתקשרות  משחק  של  העיקריים  היתרונות  אחד 
בעוד  בציוד,  צורך  כלל  אין  מהפעילויות  גדול  בחלק  בתשלום!  כרוך 
שבפעילויות אחרות תזדקקו לצעצועים או לחפצים שמן הסתם כבר יש 

לכם בבית )למשל בובות וכריות(.

• אפשר לשחק במשחק ההתקשרות בכל מקום ובכל זמן.	

במגרש  במכונית,  האמבטיה,  בחדר  האלה  בפעילויות  לעסוק  אפשר 
המשחקים, במשרדו של הרופא או לפני השינה.

• משחק ההתקשרות כולל בתוכו פעילויות מוכרות רבות.	

אם אתם משחקים עם תינוקכם ב"קוקו", או מעמידים פנים מבוהלות 
כשהילד נוהם כמו אריה, או מוצאים דרכים משעשעות לטפל ביריבות 

בין אחים, אתם כבר מַתרגלים את משחק ההתקשרות.

מה אינו המשחק הזה?
• משחק ההתקשרות אינו חינוך מתירני למשמעת.	

ולפתור בעיות משמעת  גבולות  יעזור לכם להציב  משחק ההתקשרות 
שכיחות. ילדיכם ישתפו פעולה ברצון, אך זה לא יעשה אותם "מפונקים" 

או יגרום להם לחשוב שהחיים מורכבים משעשועים בלבד.

• משחק ההתקשרות אינו מלמד את ילדיכם להיות תוקפנים.	
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הילדים  את  מעודדות  הזה  בספר  המתוארות  המשחק  מצורות  כמה 
להיעשות  לילדיכם  יגרמו  לא  הם  אך  גופנית,  מבחינה  פעילים  להיות 
את  יעשו  המשחקים  הוא,  נהפוך  יותר.  היפראקטיביים  או  תוקפנים 

ילדיכם לרגועים ומתונים יותר, רחומים וקואופרטיביים יותר.

• משחק ההתקשרות אינו סוג של הקנטה.	

אינם  הם  רגשותיהם.  ואת  ילדיכם  את  מכבדים  האלה  המשחק  סוגי 
או  מסוגלים  לא  להרגיש  להם  גורמים  או  הילדים  של  בערכם  ממעיט 
ההערכה  את  המשחקים  יגבירו  זאת  תחת  שהיא.  דרך  בכל  נחותים 

העצמית ואת הביטחון העצמי של ילדיכם.

• משחק ההתקשרות אינו כרוך בתחרותיות.	

בפעילויות  אין  המסורתיים,  הספורט  וסוגי  המשחקים  לרוב  בניגוד 
יפה,  ומבלים  נהנים  שכולם  הוא  העיקר  מפסידים.  או  מנצחים  האלה 
ואף אחד אינו מרגיש שהוא מפסיד. כולם מנצחים במשחק ההתקשרות.

• למשחק ההתקשרות אין מערכת חוקים קבועה.	

הפעילויות האלה עשויות להשתנות מיום אחד למשנהו. ייתכן שאתם 
וילדיכם תיהנו ליצור גרסאות משלכם, שיהיו שונות מאלה שמתוארות 
יהיו לחלק ממסורת שתהיה  ייתכן שהמשחקים שתמציאו  בספר הזה. 

ייחודית למשפחתכם.


