 #9משולש הקשר
אתה אח בוגר -הצטרפת בכדי לבלות זמן עם ילד ולהוות לו דמות חיובית משמעותית.
חשוב לזכור ,שמרגע שאח בוגר מוצמד לאח צעיר הרי
שקשר בין האח הבוגר להורה מתחיל אף הוא לרקום
עור וגידים.
משולש "קדוש" זה יצא לדרך ויהיה
חלק אינטגרלי בתקשורת שבין ההורה ,האח בוגר
והאח צעיר.
מהו תפקידו של ההורה במערכת היחסים שאתה
ואחיך הצעיר בונים? האם הוא אמור לקדם? להשפיע? או שמא לא להתערב כלל? אין תשובה אחת
נכונה לשאלות אלו וכל הורה מתאפיין בסגנון הורות שונה .מה שבטוח ,בכל המקרים ההורה הוא
דמות משמעותית וחיונית להצלחת הקשר ביניכם .הוא זה שמאפשר את הקשר בינך ובין האח
הצעיר -הרי הוא זה שפתח בפניך את הדלת לביתם וחייהם ,והוא גם זה שיכול לסגור אותה.
לא יוכל להתקיים קשר טוב עם הילד ללא קשר טוב עם ההורה.
לשם הצלחת הקשר חשוב מאד שההורה ירגיש בנוח איתך -האח הבוגר .הרי הוא מפקיד בידיך
את היקר לו מכל .לעיתים כניסת אח בוגר לחיי האח הצעיר עלולה להרתיע ואף לאיים על ההורה.
לאור זאת ישנה חשיבות גדולה לשיתוף ההורה בכל הקשור לקשר בינך ובין הילד.
על ההורה להבין מה תפקידך -כאח בוגר -בחיי הילד ,על כן התקשורת ביניכם חשובה ביותר.
תפקיד האח הבוגר איננו למלא את מקומו של ההורה .יש להבהיר להורה שתפקידך להיות "חבר"
לאח הצעיר וכן להוות דמות לחיקוי -להיות מנטור.
אין זה תפקידו של האח הבוגר להוות 'סוכן סמוי' של ההורה בכל הקשור למידע אודות האח
הצעיר .כמו כן ,איננו חבר או מייעץ של ההורה .הגבולות חייבים להיות ברורים.
באותה מידה שיש לתת זמן לבניית אמון בין האח הבוגר לאח הצעיר יש צורך לבנות אמון בין האח
הבוגר להורה.
אנו יודעים כי אחת התמורות החשובות של החונכות (בהתייחס לאחים צעירים) מתבטאת
בשיפור היחסים שבין הילדים להורים שלהם .שיפור זה בא לידי ביטוי באינטימיות ,תקשורת
חיובית ואמון בין הצעירים להוריהם.

המלצות למינוף הקשר בין האח הבוגר להורה:
.1ליידע את ההורה על הפעילויות שהאח
הבוגר והאח הצעיר עושים יחד .על האח
הבוגר להקשיב למשוב של ההורה.
 .2לילדים שהוריהם פחות מעורבים
בחייהם :על האח הבוגר להתקשר מדי
פעם על מנת לשתף להתייעץ ולתת משובים
חיוביים אודות הילד שלהם.
 .3כאשר האח הבוגר נתקל בהתנהגות פחות נעימה של האח הצעיר ,מומלץ להתייעץ עם ההורה
ולשתף אותו על הדילמות והקשיים המלווים בקשר עם הילד .התייעצות זו מחזקת את מקומו של
ההורה כבעל סמכות בכל הקשור לטובתו של הילד .כמו כן עצם ההתייעצות והשיתוף מחבר בין
שני מבוגרים שרואים את טובת הילד לנגד עיניהם.
 .4לשתף ולהתייעץ עם מנהלת הסניף אודות שאלות ותהיות בכל הקשור לקשר המשולש  :אח
בוגר ,אח צעיר ,הורה.
 .5אין לעשות עסקים עם ההורה או משפחת האח הצעיר .באופן כללי רצוי לא לערב כסף ביחסים
(לשלם עבור דברים שהמשפחה זקוקה להם ,לקנות לילד דברים.)..
 .6אין להעביר מידע שהאח הצעיר משתף בו את האח הבוגר להורה אלא אם כן מדובר במידע
המסכן את חיי הילד .בכל מקרה ,חשוב ורצוי להתייעץ עם מנהלת הסניף.
 .7במידה והאח הצעיר אינו מכבד  /מתנהג כראוי כלפי ההורה שלו ,יש מקום להתייעץ עם מנהלת
הסניף על מנת לחשוב יחד איך להגיב לעניין זה ולבנות תכנית התערבות לשיפור הקשר.
זכרו :אתם שם פעם בשבוע בלבד .הילד שייך להורה ואנו מעוניינים לחזק את הקשר ביניהם .חשוב
להפגין הרבה כבוד לסביבתו של הילד.

