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 ההתיישבות

אחת הפעולות המאפשרות להורה להפגין נוכחות הורית מסיבית ובעלת עוצמה רבה היא 

שתכליתה להעביר לילד , יישבות הנה הפגנה של נוכחות שקטה ועמדה איתנהתהה. התיישבותה

 .את החלטתכם הנחושה שאינכם מוכנים לחיות יותר עם הפעילויות שאותן הגדרתם בהכרזה

 

ההתכ מתבצעת    ? יישבותיצד 

חשוב מאוד שלא תהיו ; בזמן המתאים לכם, ד כאשר הוא שםעליכם להיכנס לחדרו של היל

כם את הדלת ולהתיישב  לסגור מאחוריעליכם. לחוצים בזמן ולא תצאו באמצע לעניינים אחרים

 : אימרו לילד, לאחר שהתיישבתם. באופן שמקשה על הילד לצאת מהחדר) רצפהאו אף , על כסא(

כאן יש לתאר באופן (____  יכולים להתעלם ולהמשיך לחיות עם ההתנהגות הזאתאנו לא"

נכנסנו הנה כדי למצוא דרך בה ). תוך מתן דוגמה, ספציפי את ההתנהגות שאינה מקובלת עליכם

 ". אנו נשב פה ונחכה שתציע דרך להפסיק את ההתנהגות הזאת. נוכל לפתור את הבעיה

יש להקשיב להצעות שהוא מציע ולשקול .  להצעות של הילדולחכות, לאחר מכן יש לשבת בשקט

 פשוט אימרו לו שאינכם !ל תגררו לויכוח אאו איומים  דרישות,האשמותבאם הילד עונה . אותן

, האשמה,  מכל ניסיון לשכנועלהימנעעליכם . והמשיכו לשבת בשקט, יכולים לקבל את הצעתו

 . בסבלנות ואל תיגררו למאבק מילולי או פיסיהמתינו בשקט ו. איום או כניסה לוויכוח, הטפה

באמירה חיובית מצדכם שיש , אפשר לעזוב בשקט את החדר, במידה והילד הציע הצעה חיובית

אם . אל תאיימו שאם הוא לא יבצע את הצעתו תחזרו לשבת בחדרו. להצעה שלו הזדמנותלתת 

ך לצאת ללא כל איום או  ואחר כשעהיש להישאר בחדרו למשך , הילד לא הציע הצעה כלשהי

 ." עדיין לא מצאנו פתרון: "אתכםצאם אתם חשים צורך לומר משהו ניתן לומר ב. אזהרה שתחזרו

 

לזכורמ שיש  חשובות  נקודות   :ספר 

בחדר .א יתיישבו  מתי  מראש  לתכנן  צריכים  חשוב לא לבצע התיישבות . ההורים 

ההתיישבות . ם מראשולאחר תכנון ותאו, בזמן התלהטות רוחות בבית אלא בזמן שקט

 .י ההורים" אך עליה להיות מתוכננת היטב ענער/לילדהפתעה אמנם היא 

רצויה .ב הלא  ההתנהגות  את  במדויק  להגדיר  צורך  כמו ,  במקום מסר כללי.יש 

אתמול רבת עם אחותך וגם אמרת  "-יש לציין ספציפית למשל " אתמול לא התנהגת יפה"

 ...".לאמא ש

ההתיישבות .ג ביצוע  לשגרהה, לאחר  חוזר  גם , אין שום תזכורת למה שקרה; בית 

, התנצלויות והסברים על ההתיישבות כמו גם איום על הנער בהתיישבות. לא ברמיזה

י איומים "י האקט עצמו ולא ע" ההתיישבות היא מסר המועבר ע!פוגמים במסר המועבר

לבצע מחוות , בימים שלאחר ההתיישבות, במידה וההורים מעוניינים, אפשר. או הסברים

 או להכין ארוחה שהוא מאוד ,לסייע בסידור החדר ,להסיעו לחברים, למשל; קטנות

חשוב להבין כי מחוות פיוס אלו יעשו ללא שום אמירה או קישור , שוב. אוהב

  .להתיישבות



 

 

 נעבור על מספר התנהגויות אפשריות של הילד . לא יאהב את הכניסה הזו לחדרוהנער סביר כי

 :יישבות ועל התגובה הנכונה להןבמהלך ההת

 

; ילד יכול לנסות להפסיק את ההתיישבות על ידי הצבת תנאיםה –צבת תנאים להורים ה 

במצב כזה עליכם ". ה שאתם רוצים בתנאי שתקנו לי כך וכךמאני אעשה את "כמו למשל 

 .חוזרים לשתוקו תם לא יכולים לקבל את ההצעה הזולענות בסבלנות שא

בתגובה זו מנסה הילד לשדר לכם שהפעולה אינה משפיעה  – הילד מההורה תעלמותה 

בכל , להסתובב בחדר או אף יכול להעמיד פני ישן, לא להגיבלנסות הנער יכול . עליו

 . ההורים נשארים בחדר, "התעלמות"מקרה של נסיונות 

 מעליב ,צועק, אם במהלך ההתיישבות הנער מקלל - ניסיונות פרובוקטיביים מצד הילד 

. הטפות או איומים, חשוב לא לענות ולא להגרר לויכוח; ם להשאר בשתיקהכעלי', וכד

במצב כזה סגרו . להתחיל לשחק במחשב או, מערכת סטריאו,  יכול להדליק טלוויזיההנער

ההורים נמנעים מתגובה , אם הנער מדליק אותו שוב. את המכשיר פעם אחת בלבד

אך נשארים בחדר עד סיום הזמן שהוגדר ) ותיה עימותהמטרה היא למנוע הקצנה ובעקב(

חשוב , ככלל. דואגים ההורים לנתק מכשירים אלו, לפני ביצוע ההתיישבות הבאה. מראש

 . תמיד יכולים לקבל תגובה בהתיישבות הבאה, לזכור כי צעדים מחוכמים של הנער

ההתיישבו -זכרו  במהלך  דרסטיים  בצעדים  לנקוט  או  ן  להקצי צורך  ן   .תאי

יש , צד הנערבמקרים בהם קיימת סכנה לאלימות פיזית מ - סכנת אלימות מצד הילד 

 . עם המטפללהערך לכך מראש

אל . להפסיק את ההתיישבותובמקרה זה יש לצאת מהחדר  –צעה חיובית מצד הילד ה 

, משום שבמידה והילד לא משנה את ההתנהגות הבעייתית, עליכם" עבד"תחששו שהילד 

 . זור לחדר ולבצע מחדש את ההתיישבותניתן תמיד לח
 

" ניצחון"אין כאן . ההתיישבות היא מסר, חשוב להדגיש כי ההתיישבות אינה אקט של עונש לנער

 המטרה איננה - "נצח"ההורה רוצה להעביר מסר ולא ל. ורצוי לא לחשוב במונחים אלו" הפסד"או 

 רבות ילדים משנים את ההתנהגות כי פעמיםנציין .  יתנהג יפה בזמן ההתיישבות עצמהילדשה

גם אם הילד מקלל אתכם לאורך כל זמן . לא שהציעו הצעה כלשהי בחדרל הבעייתית

 לאחרי עוצמת ההתנהגות הבעייתית "ההחלטה על התיישבות נוספת נקבעת עפ, ההתיישבות

התיישבות נוספת אינה , אם אתם חשים שקיימת ירידה בהתנהגות הבעייתית. ההתיישבות

 עליכם לחזור וליזום התיישבות ,התנהגות הבעייתית ממשיכההאם אתם חשים ש. יתהכרח

 .כ יש צורך במספר התיישבויות על מנת להעביר את המסר ולראות שינוי בהתנהגות" בד.נוספת

בחדר, ההפתעה לנער, היוזמה של ההורה השהייה  זמן  נחרצת הם ההשתיקה ו, משך 

המסר את  המעבירים  השתיקה  היוזמה .שים להפסיק התנהגות זו אנו נחו- הגורמים 

או , שינוי התנהגות הנער בימים שלאחר ההתיישבות; והנחישות מייצגים את הנוכחות ההורית

 . הם המדד להצלחתה ולא תגובותיו במהלכה, מספר התיישבויות


	ההתיישבות 

