
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הנחיית הורים לילד עם גמגום:
 

 חשוב לציין כי המלצות אלה אינן באות להחליף טיפול מקצועי ופרטני בילדך. בכל מקרה של גמגום, גם בגיל צעיר- 

מענה כולל לצרכיו. היעזר בהמלצות אלה רק בנוסף  יש לפנות לקלינאי תקשורת מוסמך, כדי שילדך יוכל לקבל 

 לטיפול המקצועי.

  טרם קריאת ההמלצות, כדאי לקרוא את המאמר העוסק בגמגום באתר. יש שם מידע חשוב שיכול לעזור בהבנה של

 חלק מהמידע שלפניך. 

  חשובות, ועבוד עליהן.  המלצות שנראות לך הכי  2לפניך המלצות רבות. אל תנסה ליישם את כולן בבת אחת. בחר לך

 לאחר שתתבסס ההתקדמות בנושאים אלה, המשך בעבודה על תחומים נוספים.

 .הכתוב מתייחס להורה ולילד בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. תוכן הדברים רלוונטי לשני המינים באופן שווה 

 

  :ההמלצות מתייחסות לשני תחומים בחייו של ילדך 

o נוחה, מכילה ומאפשרת באופן כללי.כיצד ליצור סביבה  -מעגל היקפי 

o איך לנהל עם ילדך שיחה באופן שיתמוך בשטף הדיבור שלו. -מעגל פנימי 
 

 מעגל חיצוני:

  חשוב שתשמור על התנהלות רגועה, מתונה,   -בבית ובהתנהלות היומיומית להוריד לחץנסה

בבוקר כשהולכים לבית הספר, נסה לארגן את לוח הזמנים באופן   -סבלנית ומחויכת. למשל

 מרווח ומסודר, תוך הפקת לקחים מבוקר לבוקר.

  ים  וצפוי מראש, במידת האפשר. במידה ומתוכננ לוח זמנים קבועיש להשתדל לשמור על

 הודע לילדך על כך מראש.   -שינויים

  חיזוקיםתן לילדך הרבה  : 

o הגדר  -ספציפיים ומפורטים. תן שבחים אמצעים מילולייםהבע את הערכתך אליו ב

  תואר חיובינולד אצלך, והענק לו  רגש חיוביהטוב שלו, איזה  המעשהבדיוק את 

 וממוקד, כמו "אחראי", "בוגר", "מוכשר" וכד'. 

דוגמה לחיזוק מילולי חיובי מוצלח: "אהבתי כל כך איך שסידרת את הבית לפני שבאתי,  

וכל זה בלי שביקשתי ממך. באתי מהעבודה עייפה וקצת עצבנית, ואתה פשוט הכנסת 

לי אושר בלב. הקלת עלי מאוד. כמה טוב לי לראות איך אתה גדל להיות ילד איכפתי  

 ואחראי".

o בדברים שהוא טוב בהם. תחומי אחריות, ולתת לו יוזמהיי כדאי לעודד אצל הילד גילו 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o  שלו. התחביבמומלץ לעזור לילד בפיתוח 

o של ילדך, והשאר את התוצאות בצד. הערך באופן חיובי את המאמץ -אחרי כל זאת 

 

  בו רק אחד ההורים נמצא איתו, וללא גורמים  זמן מיוחדחשוב מאוד לקבוע בשיתוף הילד ,

הזמן הזה הוא  -ך להיות קבוע בלו"ז, ובלי ויתורים. כאשר אתה נמצא איתומסיחים. זמן זה צרי

 הדבר הכי חשוב כרגע!

  מלאות וסדירות. שעות שינההקפד שילדך יישן 

  במהלך הזמן המיוחד, שבה יוצף הקושי בדיבור, ותחלקו רגשות בנוגע  שיחהיש לשקול בחיוב

את הרגשות, ולא לתת לילדך עצות כיצד   אליו. בשיחה זו, תפקידך כהורה הוא רק להבין ולכבד

 לא כל הורה בהכרח מסוגל לכך.  -לשפר את הדיבור. שים לב

חשוב שבשיחה זו תהיה רק תומך ומחזק. עליך להדגיש רק כי באמת יש אנשים שקשה להם 

וזה בעצם העיקר. חשוב לך כהורה וגם לכולם  -לדבר, ואף על פי כן הם מתקשרים עם הסביבה

 , ואינכם נותנים לגמגום להפריע לכך.לשמוע אותו

 

 מעגל פנימי:

 ולא לכורח.חוויה מהנההמטרה היא להפוך את התקשורת ל , 

 נהלו שיחה רגועה, מתונה, סבלנית ומחויכת. -כפי שנכתב קודם 

 " כלומרהקשבה פעילהכמאזין, עליך להשתמש ב ."- 

o  כל משך הזמן בו הוא מדבר. -עם ילדך קשר עיןשמור על 

o  גם    -, ונסה באמת להבין מה ילדך רוצה לומרת לב מלאה לתוכן של הדבריםתשומתן

 רמזים הנמצאים "בין השורות".

 לפני שתענה לילדך. תן לו גם הרגשה שאינך מצפה לתשובה מיידית ממנו, ע"י ניתוק  המתן מעט

 זמני של קשר עין, עד שיתחיל לדבר.

  בבית: תרבות שיחשמרו על 

o על מנת לדבר. להילחםילדך נאלץ  הימנע מהיווצרות מצב בו 

o  אם יש צורך, השתמשו באמצעי  תור בדיבורכאשר מספר ילדים רוצים לדבר, שמרו על .

 כמו עט או טוש, שרק האוחז בו רשאי לדבר. -חיצוני שיעזור בכך

o  דיבור שווה בין האחים, במידת האפשר. חלוקת זמןשמור על 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ,כיצד להתגבר על הגמגום, ואל תתקן אותו. השאר זאת לאנשי   אל תיתן לילדך עצותאנא

 המקצוע.

 או החרוז. להשלים את סוף השורהבקריאת סיפור הימנע מלדרוש מהילד  -אצל ילדים קטנים 

 אל תלטף ותנחם, ושמור על קשר עין כמו בכל  עסקים כרגילחשוב לשדר " -כשילדך מגמגם ."

 שיחה רגילה.

  או לתת "הופעה" בפני זרים או  לדבר באופן ממושךלדך צריך במצבים שבהם י למעטמומלץ ,

 קבוצת אנשים.

 " על אירועים וחוויות, ותן לילדך את המקום ליזום בעצמו  חקירהבמידת האפשר, הימנע מניהול "

 את הדיבור. 

  ,לחזור על מה שאמרבבקשות מילדך  מעטאם הדבר מתאפשר. 

 

 

 עוצמה לא גבוהה ותנועה רחבה של איברי   אם תסגל לעצמך דיבור רגוע, לא מהיר, בעל

 הדבר יתמוך ויעזור לילדך לייצר שטף דיבור טוב יותר. -הדיבור

 

 בהצלחה!

 אלעד

 

 


