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לעוף מאמנת  שמיר-  אורטל 

ן מתבגרים מו 5 סיבות להגיע לאי
(1 1 ו (עמ׳  כבר עכשי



״ ״בניה ברבי - וואלדי״

בבת עיני מחמד ליבי צא לעולם 

קח איתך שמחה רבה ואהבת חינם

 

אשמור עליך מכל טירוף ושיגעון

וכשיהיה ארוך אתה תאמר בביטחון

יש לי את הכוח לקום להיבנות

יש בי את הרצון ליצור ולשנות
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אנחנו עוטפים את ילדנו מרגע היוולדם, 

לא ישנים בלילות, משנים את כל הפוקוס בחיינו אליהם, לדברים שיכולים לעשות להם טוב.

אנחנו מוכנים לוותר על שעות שינה, על הרצונות שלנו ולרגעים מסוימים מוכנים לוותר גם על

עצמנו. אנחנו רוצים לגדל ולחנך אותם להיות אנשים בוגרים שמודעים לחזקותיהם, אנשים שיודעים

להתמודד עם כישלונות, אנשים שצועדים בביטחון בעולם, מוכנים לנסות ולהתנסות.

אנשים, שממצים את מלוא הפוטנציאל שלהם במטרה להגשים את רצונותיהם ושאיפותיהם. 

התפקיד ההורי נע על הציר בין תלות לעצמאות, בין הרצון לסייע ולעזור ובין הרצון לפתח בהם

כישורים עצמאיים.

הילדים שעבורם התעוררנו בלילות, חיכינו למילה הראשונה שלהם, לחיבוק החם בגן אחרי יום

עבודה עמוס. 

הילדים האלו משתנים לנגד עינינו. 

גיל ההתבגרות שלנו מרגיש כאילו לא היה מזמן, אנחנו בטוחים שאנחנו שונים מהורינו, שאנחנו

מבינים אותם, יודעים איך לדבר איתם ועדיין:

הם  מסתגרים, הם  צועקים, הם מעליבים, גם אותנו.

הם טורקים דלתות, הם אבודים, הם פחות משתפים,  יש להם  דעות שונות  ומנוגדות לשלנו.

הילדים שלנו, כבר לא ילדים, הם  מתבגרים.

העולם הבטוח והמוכר שלהם, מתערער והם כבר לא יודעים מה מצופה מהם.

כל יום הם מתעוררים למציאות גופנית אחרת,  לא ברור להם מה הם יגלו בבוקר. 

דווקא בתקופת גיל ההתבגרות שהביטחון העצמי נדרש יותר להתמודדות היומיומית, הם מרגישים

שהוא  נסדק, משתנה, לעיתים כמעט ונעלם.  

המדריך מפרט  דרכים אפקטיביות בהם אנו כהורים נוכל לחזק את ביטחונם העצמי, 

נוכל לשפר את היחסים ובעיקר לייצר עבורם מרחב בטוח שהם כל כך צריכים בתקופה זו.
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 גיל ההתבגרות הוא גיל של שינויים

פיזיולוגים, קוגניטיביים, רגשיים ועוד. 

זו תקופה בה המתבגרים עוברים תהליך של

היפרדות מאתנו ההורים, ממערכת האמונות

והתפיסות המשפחתיות שלנו. ההיפרדות

מתבטאת בסימני שאלה שמתווספים

לקביעות שלנו, לחוקי ולערכי הבית. תהליך

ההיפרדות וגיבוש הזהות האישית הוא

הכרחי עבורם. תהליך ההיפרדות מאיתנו

כולל ריחוק, הם חייבים לתפוס מרחק בכדי

להצליח לגבש לעצמם מערכת אמונות

וערכים עצמאית. 

התהליך הזה גורם להם להרגיש ״תלושים״.

כל מה שהם הכירו ומבחינתם היה ״האמת״

כעת נמצא בסימן שאלה. ההורים שהיו הכל

עבורם, אלו שתמיד ידעו מה נכון ומה לא,

מהם הם מתרחקים, עליהם הם מערערים

ומהרהרים. 

הם נמצאים בשלב ביניים משום שהם כבר

לא ילדים, אבל עדיין אין להם ״כרטיס

כניסה״ לעולם המבוגרים.

תפקידנו לוודא  שבתוך תחושת חוסר

הסדר ואי הוודאות שהם חווים, האהבה

שלנו אליהם תמשיך להיות להם לעוגן,

ממש כמו בילדותם. 

אהבו אותם ללא תנאי .1

4  |    

לעוף מאמנת  שמיר-  אורטל 

הם צריכים לדעת שהם אהובים ללא קשר

לבחירות ולהתנהגויות שלהם. מכיוון שאהבה שלנו

אליהם היא הבסיס והקרקע שמאפשרת להם

לצמוח ולהיות מי שהם. 

אין זה אומר שאנחנו צריכים להתעלם

מהתנהגויות לא רצויות או בחירות הרסניות,

אנחנו רק צריכים לדאוג שיחד עם חוסר

ההסכמה, עובר המסר שהם אהובים ושאנחנו

מתחייבים להמשיך ולאהוב אותם ללא תנאי. 

אז, בפעם הבאה שהמתבגר שלכם חוזר הבייתה

עם פרצוף זועף ומתחיל לירות לעברכם מילים

שפוגעות לכם ישר בלב, במקום לשאול מה קרה

לילד הקטן והחמוד שלי ולחוש עצב ותסכול,

תזכירו לעצמכם שזה ממש לא נגדכם זה בעדו

וזה חלק מההתפתחות הטבעית שלו.
״זיכרו, זה לא

 נגדכם זה בעדם״



2. הקשיבו להם

נכון, זה לא קל לשבת מהצד ולראות את המתבגר שלכם מתמודד עם אתגרים חברתיים, הוא

נאלץ לקבל החלטות בעצמו, ברגעים שלכם ברור בדיוק מה הוא צריך היה לעשות! 

הרצון לחלוק את הניסיון והחוכמה שלנו כהורים הוא נורמלי לחלוטין. 

 

נצלו את ההתמודדויות האלו לפתח בהם את האמונה והיכולת למצוא פתרונות

ולהתמודד עם אתגרים בעצמם. 

 

במצבים כאלו הקשיבו להם, הכילו אותם.

אל תנסו לפתור את הבעיה. הקשיבו לפתרונות שהם מציעים, הציעו להם עשות סיעור מוחות

כשאתם רק מקשיבים ולבסוף שאלו אותם: האם אתם יכולים להציע פתרונות משלכם ? גם אם

בפעמים הראשונות תענו בשלילה, תמשיכו, זה ישתלם בטווח הארוך. 

התנהגות כזו שמה דגש על פיתוח היכולת שלהם לפתור בעיות. הבעיה הספציפית במרחק

הזמן תחלוף, אבל הידיעה שיש בהם את היכולת לראות את התמונה הגדולה ולחשוב על

פתרונות בעצמם. תפתח ותעצים את תחושת הביטחון והמסוגלות שלהם ותלווה אותם

באתגרים עתידיים.
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בלו איתם, אפילו שנדמה שהם לא מעוניינים בחברתכם, מצאו זמן שהוא רק שלכם. 

גם אם מדובר בדקות מעטות, נצלו את הזמן לשיתוף, ספרו להם מה עובר עליכם (דברים

שהם יכולים להתמודד עימם בהתאם לגילם) , הזמן המשותף לא חייב להיות ״רשמי״

וכזה שמצריך הוצאה כספית. נצלו את הדקות בזמן טיול עם הכלב, הכנת ארוחת

ערב, תור למרפאה, תור בסופר וכו׳. בתוך האינטראקציות היומיומית צרו שיחות של

שיתוף והקשבה. 

התייעצו איתם באותנטיות, בקשת עצה היא הזדמנות להראות להם שגם אנחנו

כהורים לא מושלמים, שגם אנחנו לא תמיד יודעים מה נכון לעשות. 

אפשרו להם לראות את הטעויות שלכם, אפשרו להם לראות איך אתם מתמודדים. 

הבקשה שלכם תהווה עבורם דוגמא לכך שכדאי להתייעץ באחרים בנוסף למציאת

הפתרונות בעצמם. החשיבו את דעתם, גרמו להם להרגיש שדעתם חשובה לכם. פעולה

זו תמשיך ותחזק בהם את היכולת למצוא פתרונות בשעת אתגר.

3. בקשו את עצתם

גיל ההתבגרות הוא תקופה חולפת, אם אנחנו מעוניינים בטווח הארוך במע׳ יחסים משתפת

מכבדת מייעצת ומתייעצת עם ילדנו, כדאי להתחיל להבנות את המיומנויות האלו כבר היום.

במרחק הזמן הנושאים עליהם רבנו איתם בגיל 16 ישכחו, אולם סגנון התקשורת בנינו ישאר.

אם לדג׳ יתגבש בינינו סגנון של הסתרה וחוסר שיתוף בשל תגובות שיפוטיות, סביר שהוא ילווה

את הקשר גם שהמתבגר שלנו יגיע לגיל 30. הקשבה אמיתית מאפשרת למתבגר לחוש שרואים

אותו, שמרגישים אותו, ההקשבה יוצרת עבורו מרחב בטוח. בכל התייעצות, שיתוף, דילמה,

מריבה, שימו את טובת היחסים בראש סדר העידפויות. צרו מרחב בו אפשר לדבר על הכל,

ללא  שיפוטיות, ביקורת, מגננות. מרחב שיאפשר להם לאורר את המחשבות והדילמות שלהם,

התאמנו על יכולות ההקשבה שלכם, שמרו על המרחב הזה למען עתיד היחסים. 

בטווח הארוך זה חשוב הרבה יותר, גם אם אתם חושבים שאתם צודקים וגם כשאתם צודקים.

4. צרו מרחב בטוח
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דוגמא אישית  .5

המתבגרים שלכם צופים בכם כל היום גם שנדמה לכם

שהם לא. הם צופים איך אתם מנהלים משברים, איך

אתם מגיבים, איך אתם מדברים על עצמכם ועל אחרים.

הם מייחסים משמעות רבה יותר להתנהגות שלכם. 

שימו לב איך שאתם מתנהגים :

אל תנמיכו אחרים, אל תנמיכו את עצמכם, אל תשפטו

את עצמכם בחומרה על טעויות. 

הם לומדים לחקות אתכם ומבינים שזה לגטימי להנמיך

את עצמם. הם רואים איך אתם מביטים בעצמכם בראי

ומסיקים מכך על דימוי גוף ואהבה עצמית.

אל תקשרו בין תוצאה רגעית והערכה העצמית שלכם.

זה גורם להם להעריך את עצמם על סמך תוצאה

ולהתעלם מהדרך.
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 למדו אותם אהבה עצמית.

 דברו אליכם ואליהם במילים מחזקות.

 סלחו לעצמכם על טעויות. 

חגגו הצלחות קטנות שלכם, למדו אותם 

 להעריך את הדרך ולא לחפש ״שיאים״ 

 גדולים. 

חזקו ופרגנו לעצמכם על האופן בו אתם

מתמודדים עם אתגרי ההורות. 

 

ויחד עם זאת למדו אותם מה כן:



ן  6. תנו להם לישו

שתפו אותם בצורך של הגוף שלהם לישון ובהשלכות של חוסר בשעות שינה.

תכננו יחד איתם את שעת השינה שלהם ואת השעות בהם הם יכולים להשלים שעות שינה

מבלי לפגוע במשימות אותן הם נדרשים לבצע. 

האור מהטלפון הנייד מפריע למוח להכנס למצב שינה ומעכב את ההירדמות, המליצו להם

להפרד מהנייד לפני השינה והרגילו אותם להרדם בלעדיו. 

תנו להם לישון, המוח שלהם צריך את זה, מחקרים הוכיחו שחוסר שעות שינה בקרב בני נוער

תורמת לפיתוח חרדה חברתית. החלק במוח (האמיגדלה) הרגיש ביותר לחוסר שעות שינה הוא

גם החלק שאחראי על פיתוח תחושת חרדה. החלק הזה סורק את החוויות בחיינו ומקטלג אותם

כחוויות חיוביות או סכנות שיש להימנע מהן. 

מוח ״עייף״ יתקשה לסווג חוויה כטובה או מסוכנת, משום שהוא נכנס למצב הישרדותי ופועל

באופן אוטומטי להגן עלינו מפני סכנות. האוטומט הזה מדליק את ״כפתור הפאניקה במוח״ גם

כשאין צורך. וכך נמצא מתבגר שעשוי להימנע מחוויות שונות, רק משום שהן מסווגות במוחו

כמסכנות את תחושת הביטחון העצמי שלו. ההמלצה היא לישון בין 9-10 שעות.

אז מה עושים? 
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הסבירו להם שמה שהם חווים זה טבעי.  

שתפו אותם בחוויות גיל ההתבגרות שלכם,

בהתמודדויות שהיו לכם. 

שתפו אותם איך הרגשתם מהשינויים שחלו

בגופכם. 

בסיטואציות חברתיות שהתמודדתם עימם.

 מתבגרים חווים עליות ומורדות ומתמודדים עם

סיטואציות רבות שמעוררות בהם רגשות חזקים

והתנהגויות מוקצנות. בעבר נטו לחשוב שהסיבות

לרגשות הקיצוניים שמתבגרים חווים קשורים

להורמונים ולצורך שלהם בהיפרדות מהוריהם.

בשנים האחרונות מחקרים מראים שבנוסף לכך

קיימים שינויים פיזיולוגיים במבנה המוח הקדמי

שמשפיע על חשיבה, לוגיקה, קבלת החלטות וכו׳.

במחקר שנערך לאחרונה נמצא שמתבגרים נוטים

להשתמש פחות בחלק זה ומפעילים את החלק

(אמיגדלה) שמקושר לתגובות אינסטינקטיביות

 לוגיות. דבר שמסביר את התגובות   ופחות

המוקצנות שלהם לסיטואציות. 

המתבגרים בעצמם לעיתים נבהלים מעוצמת

התגובות והרגשות שלהם . 

אנחנו כהורים צריכים לזכור שהתגובות

שלהם מושפעות ממבנה המוח. וההתייחסות

שלנו לסיטואציה צריכה להתחשב בכך.  

נרמלו את מה שקורה להם:

מילת המפתח היא ״נורמליות״. 

ברגע שהם יבינו שדברים דומים קרו לכם בגיל

ההתבגרות ושגם אתם חוויתם קשיים והתגברתם

עליהם. זה יסייע להם להפנים שזו אכן תקופה

חולפת ושאתם כאן לצידם בכדי להתמודד עם

9אתגרי התקופה.   |    

7. ״נרמלו״ את הסיטואציה
לעוף מאמנת  שמיר-  אורטל 



כשיש לאדם אתגר והוא מצליח להתגבר עליו בהצלחה.

כשאדם חווה כישלון ומצליח להתגבר עליו.   

ביטחון עצמי מתפתח בשני מצבים:

ביטחון עצמי מאפשר לאדם להגיע למיצוי יכולותיו ושאיפותיו. בגיל ההתבגרות יש לביטחון

העצמי תפקיד חשוב בעיצוב אופיו של האדם. זה גיל של גיבוש זהות, גיל שבו המתבגר מבין

על עצמו מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות. הוא מבין ממה להתרחק בכדי להמנע

מכישלון, ומגבש לעצמו אסטרטגיית פעולה במקרה של כישלון- אדם עם ביטחון עצמי ילמד

להסתכל על כישלון כדבר זמני, בעוד שאדם עם בטחון נמוך יראה בכישלון דבר קבוע וימנע

מנסיונות נוספים בכדי שלא לחוות שוב כישלון. 

אנחנו ההורים עושים כל מה שרק אפשר בכדי שילדנו יהיו מאושרים. קונים להם את משחקי

הוידאו הכי חדישים, מכינים להם את האוכל שהם אוהבים, נוסעים יחד לחופשות משותפות

לצבירת חוויות, רוכשים את הבגדים הכי אופנתיים. הדברים הללו חשובים ומחזקים אותם

אך לא די בכך. השקעה בפיתוח ביטוחנם העצמי לטווח הארוך הוא זה שישפיע על האופן בו

הם יגבשו לעצמם שאיפות, יבחרו בני זוג , קריירה וכד׳. נצלו תקופה קריטית זו לחזק

ולהעלות את הבטחון העצמי של ילדכם על אף ולמרות אתגרי הגיל, צברו הצלחות קטנות.

שינוי לא נעשה בין רגע, אי אפשר לעשות את הכל, עכשיו! בחרו דבר אחד מתוך רשימת

הדברים שהוצעה במדריך ובצעו אותו בעקביות. זכרו את הכוח שיש לכם כהורים אל

תמעיטו בו. 

הנוכחות שלכם חשובה ועוזרת לילדכם לחוש מוגנים גם כשזה מרגיש לכם בדיוק להפך. 

אין מילות קסם, אין דרכי קיצור.

ראו אותם, עודדו אותם, אהבו אותם. 

ותזכירו להם ולכם שזו תקופה חולפת.

 

אשמח לשמוע במה בחרתם להתחיל ומה עובד לכם?

 shamirortal@gmail.com מוזמנים לשתף אותי במייל

 

אורטל שמיר. מאמנת לעוף

מוסמכת מכון אדלר,  התמחות באימון מתבגרים
1 0  |    
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מחליפים בעיה בפתרון

מנצלים את הטיימינג האידאלי

1

מקפצה לחיי בגרות טובים יותר2

3

4

5

יצירת מרחב אינטימי בגובה העיניים

במהלך האימון מתבגרים מפתחים מודעות
לכוחות וליכולות שלהם. 

המודעות מאפשרת להם לשנות את האופן שבו
הם תופסים את עצמם ואת הסביבה.

הכלים שאנחנו מקבלים בתהליך ממשיכים
לצייד את המתבגר הרבה אחרי שהאימון

מסתיים –ועמוק אל תוך החיים הבוגרים שלו.
המתבגר לומד להיות אחראי יותר, משפר את
התקשורת שלו ורותם את החוזקות להצלחה

וההשגת מטרותיו בהווה ובעתיד.

נצלו את הטיימינג הבוער הזה ו'תפסו' את
הקשיים לפני שהם הופכים להיות חלק מאופיו

של הילד, ומורכבים יותר לתיקון!

 הדרך המשותפת שלנו מתחילה במפגש איתכם,
ההורים. במהלך התהליך נשאר בקשר רציף
ונבחן מה ניתן וכדאי לעשות יחד בכדי להמשיך

ולחזק את ילדכם.

שימוש באימוג'ים, צפייה ביוטיוברים מובילים,
משחקים משותפים – כל האמצעים כשרים

כדי להגיע אל מטרת העל: גישה אל
המתבגר, במפגשים שלנו אני נשארת המבוגר

האחראי, אך מצליחה ליצור מרחב בטוח,
נעים ובעיקר כזה שמדבר למתבגר בשפה

שלו – זו הדרך היחידה להצליח!

מקבלים כלים לשיפור היחסים

5 סיבות  להגיע לאימון מתבגרים כבר עכשיו !

אימון מתבגרים זו אחת הדרכים האפקטיביות ביותר להשיג מטרות . 
אני כאן כדי לעבור את המסע הזה איתכם.
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נעים להכיר, 

אני אורטל שמיר, בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני במנהל עסקים. 

צברתי ניסיון במגוון תפקידים בכירים במגזר הציבורי אבל הרגשתי שהייעוד האמיתי שלי נמצא בהנעת אנשים להגשמה עצמית. 

אז גיששתי אחר הכנפיים הפרטיות שלי, פרשתי אותן לרווחה ולאחר לימודי אימון ממושכים והתמחות באימון מתבגרים ב״מכון

אדלר״, הקמתי את ״מאמנת לעוף״, קליניקה לאימון אישי .

הרגע שבו מתבגר מקבל אומץ ומבין שהוא מסוגל ליצוק לחייו משמעות חדשה הוא אחד הרגעים המרגשים באימון. 

הסיום החגיגי של תהליך בו מתבגר מצליח לצעוד בבטחה אל חייו החדשים הוא יקר מפז. 

 

אנחנו כהורים דואגים לילדנו מרגע היוולדם ורק רוצים שהם יהיו מאושרים. עובדים עבורם ועבור משפחתנו שעות ארוכות , קונים את

מיטב המותגים , מיטב המשחקים ומנסים להקל עליהם את אתגרי החיים. אולם כל אלו משפיעים על ביטחונם  חשובים ומחזקים אותם אך

לא די בכך.

 בטחון עצמי ותחושת מסוגלות הם קריטים לגיבוש זהות, השאיפות והחלומות של הילד, והאמונה שלו ביכולתו להגשים אותם. 

ביטחון עצמי מתגבש דרך עשייה והתנסויות. ֿ זו הסיבה שאימון מתבגרים היא הדרך האפקטיבית ביותר לשיפור הבטחון העצמי. 

 באימון מתבגרים, המתבגר חוקר את עולמו ויוצא עם כלים פרקטיים המהווים בסיס מוצק לשיפור הבטחון העצמי שלו לטווח הארוך

וכפועל יוצא למימוש הפוטנציאל המלא שלו בעתיד כמבוגר.

אימון מתבגרים, על קצה המזלג 

3 מפגשים עם הההורים

תהליך ממוקד יעיל ותכליתי

8 מפגשים עם המתבגר/ת

11 מפגשים  

עלות התהליך 3290  ש״ח 
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