
:  ופעוטותבכי אצל תינוקות 

 ודרכי התמודדותמשמעות 

 
 טל קלודיר "ד

ctal© 



 של נירה הראל, "את זה: "מתוך הספר 

 ?מה אתה רוצה , נועם•

 ? מה יהיה ילד . מתיישב על כסא, אבא עייף•

 ?מה נעשה •

 ..אבא כבר לא יכול יותר ומתיישב•

 והוא בשלו ;הכל בשבילו, נועם, נועם•

 .מה יש לילד אני לא יודע, עכשיו אבא פשוט משתגע•

 ?מה נועם הכי אוהב ? אולי הוא רעב ? אולי הוא צמא•

 ?למה אני לא מוצא מה הבן שלי רוצה •

 .מושיט ידיים ולוקח את נועם אחת ושתיים, אבא עצוב•



 ?מהם הרגשות  של אבא שעלו בשיר 

 לטפל, רצון להושיט יד•

 עייפות•

 ייאוש•

 כעס•

איך אני לא  : סוג של אשמה ואכזבה מעצמו •

 ?מוצא מה הילד שלי רוצה



  השערה לגבי מחשבות

 מנסה להבין את סיבת הבכי ואת הבקשה•

עולים ספקות לגבי היכולת להבין את הבן  •

עולים ספקות לגבי תפיסת המסוגלות   ;ולהרגיע

 העצמית כאב

 מעלה רעיונות לגבי אפשרויות הרגעה•

 כל פעם רעיון אחר•



 היבטים התנהגותיים

 אבא מתמודד באופן פעיל•

סוג של , אכזבה, כעס, גם כאשר מרגיש עייפות•

 עצב הוא לא מפסיק לנסות, ייאוש

 לא מרפה•

 לא חוזר על אותו פתרון פעמיים•



 מחשבה זדונית ביחס לספר

חמודון בן שנתיים ושמונה חודשים למה , שאלתי את דוד •

 תינוקות בוכים

 לדוד אחות בת חודש וחצי•

הוא אמר שתינוקות רוצים אוכל וידיים ומה שמרגיע אותם זה  •

 ידיים

לכן סביר שאבא ידע מוקדם יותר שנועם רוצה ידיים ועשה  •

 ?ניסיונות נואשים להסיח את דעתו של נועם מהידיים 

 נענה ולקח אותו לידיים, וכשהדבר לא הצליח•

 ?אולי חלק מאיתנו מנסים לגמול ילדים מהידיים כי קשה לנו •



 כמה מיתוסים

 בכי מפתח ריאות•

החזקה מרובה על הידיים בחודשי החיים  •

 הראשונים מטפחת תלות

ויש  -בכי בחודשי החיים הראשונים היא בעיה•

 להפסיק את הבכי בכל מחיר



 ?למה דווקא בכי כנושא ליום עיון

 אין מדובר בנושא שיש לגביו ממצאים חדישים משמעותיים•

 רובנו מכירים היבטים תיאורטיים מרכזיים סביב נושא הבכי•

ובכל זאת הבכי והתייחסויות המחנכים אליו  נמנים עם ההיבטים  •
 החשובים בחינוך

לרבים מאוד מאיתנו קושי לא מבוטל להתמודד עם בכי של  •
 לא כל שכן עם בכי של ילדים, אנשים

תנאיי העבודה בארץ במעונות מקשים על התמודדות  טובה דיה  •
 עם בכיים של תינוקות ופעוטות

רווחתם הרגשית של הפעוטות ותחושת המסוגלות העצמית של  •
המחנכות מחייבות שנמצא את הדרך לבנות עבור הילדים  

תחושה של שייכות והזדמנויות  , במעונות בסיס רגשי בטוח
 למידה



 מכאן נגזרות מטרותיו של יום העיון

להיזכר ולהבין לעומק את המשמעות של הבכי  •
 של תינוקות ופעוטות

להבין את ההשפעות מרחיקות הלכת של הבכי  •
על הורים ומטפלים הנמצאים במחיצת התינוקות  

 שעות רבות

להגדיר דרכי התייחסות הולמות לבכי כפונקציה   •
 סיטואציה ושונות בין הילדים, של גיל 

להגדיר את מערכת התמיכות שהמחנכות  •
 זקוקות להן כדי לתפקד היטב במעונות



מה אתן מרגישות כאשר אתן שומעות בכי של  

 ?תינוק בשעה שאתן מטפלות בו 

 



 ?מה מביא תינוקות לבכות 

 בכי



כשמבררים את משמעות הבכי יש 

 להתייחס

 לתינוקות ולפעוטות עצמם•

 להורים ולמטפלות•

 למערכות התמיכה סביבם•



 בכי

 כאמצעי תקשורת, כשפה•

כבכל שפה יש מוען ויש נמען וחשוב להבין את  •

 "מסר"המשמעות של ה

 בכי כהבעה וגם כאמצעי השפעה על הסביבה•



 מקורות לשונות בבכי

סף רגישות של התינוק כפועל , תדירות,עוצמה•

 יוצא של הטמפרמנט

 מידת ההיענות של המבוגרים לילד•

-ההיסטוריה של הפרידות ושל הקשרים הבין•

 אישיים

תופעה  הבכי ודרכי הטיפול בו הם : מסקנה•

ומה שקובע הוא שילוב בין גורמים   חברתית

 שקשורים בילד וגורמים שקשורים במטפלים  



שרשרות של בכי והתייחסות לבכי כבסיס  

 לבניית תחושה של ביטחון אצל התינוק

תחילה אין הוא יודע  -תינוק בוכה בשל מצוקה או צורך •

וקבועה תורמת   היענות מותאמת-כיצד הוא ייענה

של המטפלים וכך  בזמינות ביטחוןתחושת לבנייה של 

 בעצמםוביטחון במטפלים  אמוןהולך ונבנה 

משמעו  )של התגובה  חוסר התאמהאו  אי היענות לבכי•

כשמרגיש שאין לו  הילד נשאר במצב של מצוקה 

.  א: דבר שגורר אחת משתי תוצאות לא רצויות-כתובת

,  ייאוש, אפאתיה. ב;את הילד בכי מוגבר וקושי להרגיע

 להתריע ויתור על הנכונות לנסות



 ? מהי המטרה בהתייחסות לבכי התינוק

 

או מה עושים   :האנלוגיה לשאלה הזו היא•

 ?כשנדלקת נורה אדומה באוטו 

 



 ?מה אפשר לעשות במעון היום 

ריבוי של ילדים שמתחלקים על : הקשיים במעון ידועים•
 תשומת הלב של המטפלת

 :ובכל זאת•

י שאלות להורים "עהיכרות מעמיקה עם כל תינוק •
מה  ;מה מרגיע כל ילד, חשוב לדעת מה מפחיד)ותצפיות

 כל ילד אוהב

קליטה -בקבוצות קטנות בתחילת השנה: קליטה הדרגתית•
 שמאפשרת יצירת קשר והיענות

מפתח של התאמת חלוקת תינוקות למטפלות גם על פי •
 טמפרמנטים

 אופייניות לתינוקות שוניםדרכי הרגעה  מטפלות תכרנה•

 מידי הוריו כל בוקרשל כל תינוק ופעוט  קבלה אישית•



 ?מה אפשר לעשות במעון היום 

כשהוא עם כל תינוק ( ידיים או בדרך אחרת) ייזום מגע•

כל יום ואינטראקציה יזומה איתו במהלך , איננו בוכה

 שיטה לביצוע ולמעקבנדרשת  ;כמה דקות רצופות

שמתקשים  אמפתיה גם עם התינוקות וגם עם מטפלות•

 חשוב לשדר רוגע ולא עצבים ;להתמודד

כשמתקשות  : תמיכה רגשית: תמיכה למטפלות•

 י המנהלת"ע, י מטפלת אחרת"סיוע ע, להרגיע ילד

 



 ?מה אפשר לעשות במעון היום 

 ובבעיות אפשור לשתף בקשייםבאופן כללי אוירה של •

הרגל לדון על התלבטויות וקשיים במסגרת ישיבות  •

 רעיון אפשרי   סבב דיון על אירועיםפורמט של : הצוות

במשך שבועות   שתינוק בוכהעם מצב  אי השלמה•

 וחודשים ולא מצליחים להרגיע אותו

  חיפוש אקטיבי אחרי תינוקות שאינם מחצינים מצוקה•

י בכי או בדרך אחרת ופנייה יזומה אליהם על בסיס  " ע

 קבוע 



 ?מה מביא פעוטות לבכות 

 בכי



 ?ומה לגבי פעוטות 

  מתווספים כלי הבעה( התייפחות, צרחות)לצד הבכי•
 (ביטוי מלולי)והשפעה נוספים על הסביבה

היכולת לווסת את הביטוי  מתפתחת גם •
 (המבוגר בתמיכת-בשניים)הרגשי

הבכי כאמצעי תקשורת והשפעה על  , ובכל זאת•
לשמש פעוטות וגם ילדים בוגרים יותר   הסביבה ממשיך

 ומבוגרים

ספקות  גם  בנוסף לכאב ומצוקהבכי אצל פעוטות מביע •
 דברים לגבי היכולת וגם נסיון להשפיע ולקבוע

היכולת של  , בהדרגה את גבולות האניפעוטות לומדים •
 המטפלים גבולות המבוגריםעצמם ובודקים את 



 פעוטות

 עשויים להרבות בבכי בשעת הפרידה מההורים•

 עשויים לבכות במעברים•

עשויים לבכות כשמבקשים מהם לעשות משהו והדבר •
או בשעת , כמו בשעת איסוף הצעצועים)איננו נוח להם

או לעזוב את החצר ולהיכנס  , הבקשה לבוא למקלחת
 לגן

עשויים לבכות כשילד אחר חוטף מידיהם משהו או  •
 להבדיל כשלא מוותר מרצון על משהו שהם מבקשים

עשויים לבכות כשלא מצליחים להשלים משימה •
 (להרכיב פאזל)כלשהי

 כואב להם משהו, עשויים לבכות כשלא מרגשים טוב•



התמודדויות של המטפלים עם בכיים של 

 פעוטות

טיפול וחינוך בפעוטות מתבסס גם על  , מצד אחד•
הם יכולים לבקש ולהסביר טוב  )איתם תקשורת מילולית

 (יותר מהתינוקות את עצמם

המטפל בפעוטות מתמודד עם בכי שהוא  , מצד שני•
רצון הפעוט ורצון  -התנגשות של רצונותמבטא לעתים 

 המטפל

הן  : הכרחי לנסות להבין את מקור הבכיגם עם פעוטות •
הן מתוך התבוננות והבנת  , מתוך הקשבה לדבריהם

ומודעות לרגשות  ההקשר והן מתוך התבוננות פנימית 
 שהפעוטות מעוררים בנו



 הורים ומחנכות לפעוטות

לחלק מהמחנכות ומההורים קשה יותר  , לעתים•

לגלות אמפתיה עם פעוט מתמרד ובוכה מאשר  

 עם תינוק בוכה

אמפתיה והבנת המצב גם מנקודת המבט של  •

 הפעוט הכרחיות למציאת פתרון מניח את הדעת

אמפתיה והבנת המצב אינן שקולות עם ויתור על •

 הצבת גבולות

 



 ?אז מה עושים 

לפני תחילת השנה על  , שיחה מקדימה עם הורי הילדים•
על  קשיי פרידה של פעוטות והשפעת המבוגרים 

 הפרידה

מה מרגיז , מה אוהבים: היכרות עם מאפייני הילד•
 ?ומפחיד ומה מרגיע אותם 

 של המעון את הסביבהלילדים  מכירים•

כשההורים    בקבוצות קטנותאת הפעוטות  קולטים•
 נמצאים ברקע

 מידי הוריו כל פעוט באופן אישימקבלים •

 ?מה עושה לנו הבכי של הפעוטות : בודקים את עצמנו•



 ?אז מה עושים 

 לבכי בהתאם למקורותיו   מגיבים באופן דיפרנציאלי•

,  מגע פיזייוצרים :  קשיי פרידהאם הפעוט בוכה בשל •
מאפשרים  , ומבטיחים שההורים ישובו מביעים אמפתיה

מעודדים את הילדים האחרים להיות , חפץ מעבר
 אמפתיים

את סיבת  מחפשים : כאב פיזיאם מניחים שישנו •
 ומטפלים בה( מכה, חום)הכאב

מביעים : התנגדות  להיענות לכלליםאם הבכי מבטא •
 מחכים בסבלנות שהילד ייענה, אמפתיה ולא מוותרים

עומדים לצדו ומעודדים  : שחוטפים לואם בוכה על כך •
 בחזרה לבקש את רכושואותו 



 ?אז מה עושים 

  מעודדים בחירהכדי להגביר תחושה של שליטה במצב •

 (ביטוי מילולי, משחק, יצירה)במה שהילד יכול לבחור

מצפים : על התנהגותמשמעיים מציבים גבולות חד •

שהילד יבצע דברים שנמצאים בגבול היכולת שלו ולא  

 מוותרים לו גם אם הוא בוכה וצורח

 להעליב ולהתייאש ממנו, לא להתעצבןמשתדלים •

שמתמודד עם פעוט ומדריכים לגבי   תומכים בצוות•

 התאמת התגובה לסוג הבכי

 משמעותיים במסגרת ישיבות צוות דנים באירועים•



 שאלות לדיון במליאה

מהם המנגנונים הארגוניים שצוות המעון יכול •

למצוא כדי להתמודד עם בכיים של תינוקות  

 ?" טיפולית-חינוכית"ופעוטות בצורה 

 

מהם הדרכים שעומדות לרשות צוותי המעונות  •

כדי לעודד התיידדות עם ספרי ילדים מגיל צעיר  

 ?ביותר 


