
מיומנות המחמאות
הורים יקרים שלום,

בהודעה זו נדבר על מחמאות.

איך להחמיא? כולנו יודעים איך להחמיא, אנחנו הרי עושים זאת כל היום עם ילדינו, לא?
ועד אמירה  יש הרבה סוגים של מחמאות. מאמירה כללית של "אתה צדיק", "אתה חמוד"  זה קצת..  בואו נחשוב על  אכן, 

משמעותית יותר כמו: "וואו, אני רואה שלמדת איך להתגבר ולהתאפק".. 
נכון שאנחנו יכולים להרגיש את ההבדל בין המחמאות?

יש כמה כללים שיכולים לאפשר למחמאה להיחוות כמחמאה משמעותית.
הכלל הראשון הוא שהמחמאה צריכה להיות אמיתית, מחמאה שאנו באמת מאמינים בה… נחפש אצל הילד משהו שאנחנו 
מעריכים אצלו, משהו שהוא עשה ומצא חן בעינינו. זה יכול להיות משהו גדול, ויכול להיות משהו קטן. אם אנחנו לא מצליחים 
למצוא מחמאה אמיתית, אז נצטרך לעבוד קשה ולמצוא אחת כזו... אם לא נצליח למצוא, אז באמת שעדיף לומר מחמאה 

פשוטה כמו "אתה חמוד" ובלבד שלא נשקר לילדנו במחמאות..

הכלל השני הוא שהמחמאה תהיה מנוסחת על דרך החיוב ולא על דרך השלילה, כלומר: אם הילד שלנו למד איך לא לריב עם 
אחיו, אנו יכולים לומר מצד אחד "למדת איך לא לריב". אך אנו יכולים לומר במקום זאת "למדת איך להתאפק". המסר הוא 
אותו מסר, אבל האופן האחרון "למדת איך להתאפק" הוא ניסוח שמחזק קצת יותר את הילד. בניסוח חיובי אנחנו לא מזכירים 
לילד את החולשה שהייתה לו, שפעם הוא היה מרביץ, ואנחנו נותנים מילים ליכולת החדשה שהוא רכש, ובכך מחזקים אותה.

הכלל השלישי שמחזק את הכלל הקודם, הוא לדבר במינוחים של רכישה, כך נאמר לילד "רכשת את היכולת להתאפק". כך 
הילד יתעצם וירגיש שהיכולת החדשה שלו, היא שלו. הוא רכש אותה, ובעצם היכולת הזו תמשיך ותהייה איתו לכל הזמן.

והכלל הרביעי, ואולי הכי חשוב. הוא שבאמת תהיה לנו היכולת להחמיא. ובשביל ללמוד איך להחמיא לאחר, אנו צריכים 
לדעת איך להחמיא לעצמנו. כדי לתרגל את היכולת הזאת אנחנו יכולים לנסות ולעמוד מול מראה, לטפוח לעצמנו על השכם 
ולומר: "אני הורה טוב", "אני אוהב את ילדי". כאשר נצליח לחוש את החווייה החיובית שמתלווה לקבלת המחמאה, גם אם זה 

מגיע מעצמנו לעצמנו, נוכל להחמיא לילדנו ביותר כוח וחשק.

כדי לשפר את המיומנות שלנו להחמיא לעצמנו, ניתן להאזין גם להקלטה קודמת בשלוחה זו, הקלטה המדברת על הורים כבני 
אדם.

הוא:  שלנו  המספר  אתכם.  שמעסיק  נושא  בכל  הפסיכולוגי  השירות  צוות  עם  לשיחה  אלינו  לפנות  מוזמנים  אתם  זיכרו, 
073-234-7637. באין מענה, ניתן להשאיר הודעה ואנו נשתדל לחזור אליכם תוך 24 שעות.

תמיד כאן בשבילכם,
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