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נוכח מצב , זאת ועוד.  פורש מדרך האבות2מי שלא היה שם יתקשה להבין מה חש הורה החרד כי בנו

וך שהוא העניק אחד חש אשמה על אופי החינ: חש כל הורה תחושות שונות לגמרי' מתרחק'של ילד 

, אחד חש חרדה מפני עומק התהום אליו הבן עוד עלול להגיע; ואחר חש בושה מפני הסביבה, לבנו

אחד חש מתח מפני היום שבו הוריו ; ואחר חש דאגה מפני השפעה אפשרית של בנו על אחיו ואחיותיו

מה עשינו ! ?לנו את זהאיך הוא עושה : " על הבן–ואחר חש כעס , יגלו מה קורה עם נכדם) סבא וסבתא(

אצל כל אחד מופיע תמהיל ייחודי של תחושות שונות אשר גם אצלו משתנות !". ?זה מה שמגיע לנו? רע

  . מיום ליום

יש גם . למותר לציין כי המערבולת הרגשית היא רק פן אחד של ההתמודדות המשפחתית המורכבת

ביניהן עולות . תנהלות הראויות עם הבןבעיקר אלו הקשורות לבחירת דפוסי הה, שאלות מעשיות רבות

מה הגיוני לחייב מבחינה התנהגותית , מה לדרוש והיכן לוותר, איך להתנהג אתו: התלבטויות כמו

התשובות לשאלות אלו הן . האם ניתן לחייב התנהגות מסוימת בהיותו מחוץ לבית ועוד, בתוך הבית

יש כמה , ברם. למעשיו והעולם הרוחני של הוריוהרקע , ייחודיות לכל בן ומתעצבות נוכח גילו ואופיו

למען יוכלו הורים , במכתב זה אנסה לגעת בחלקם בקצרה. יסודות משותפים הנכונים למשפחות רבות

 למותר לציין כי אין בדברינו משום יומרה לתת 3.לעיין ולבחון האם הדברים מתאימים לעולמם

  .ות ובהצעה של כיווני התמודדות אפשרייםה במיקוד השאל"תקוותנו לסייע בע. 'תשובות קסם'

  
  לקט הארות מקדימות

ייתכן שכל מנעד התחושות שנפרסו לעיל מופיעות אצלכם בצד אחרות שלא : מערבולת רגשית  .א

ורק מעיד כי אתם הורים אכפתיים שחינוך , קורה לרבים במצבים אלו, זה הגיוני. נמנו כאן

ויש לנסות לנהל אותה בצורה , מערבולת הרגשיתאין להיבהל מעצם ה, על כן. ילדיכם יקר לכם

  .שתאפשר לכם לקבל החלטות שקּולות במידת האפשר

האתגרים המורכבים אתם מתמודדים עם , במשפחות ששני הורים גרים בהן יחד: אתגר זוגי  .ב

הן סביב האשמות , אישי-קל מאוד להיגרר למתח בין. הילד מביאים בחּוַּבם גם אתגר זוגי

. והן ביחס למדיניּות אותה ראוי לנקוט כעת") ק היית מקשיב לי בזמנואם ר("הדדיות 

 לקשיים להעיב על  כדי לא לתת ונדרשת שליטה עצמית לעתים מתוחים אלו העצבים במצבים
                                                 

  .מכללת אורות ישראל, ראש תחום חינוך אמוני   1
    2  .אך הדברים מכוונים לשניהם, רנכתוב זאת בלשון זכ, לנוחות הקריאה.  או בתו

ומרים שפירא ) להכוונת צעירים דתיים בכפר סבא' מרכז הכוון'(חנה רוזנברג , )פסיכולוגית(אבקש להודות לתמי סמט    3
 .על שהועילו לעבור על מסמך זה ולהעיר על תכניו, )ת"מהו(
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היכולת להתמודד עם אתגרי חינוך הבן בצורה מיטבית . מערכות יחסים אחרות בתוך הבית

 .כם נוכח אתגר זה ולא חלילה להחלישותתעצם ככל שתצליחו להעמיק את הקשר ביני

היותכם מעורבים רגשית בסיפור עלול להקשות על היכולת לפתח מבט : תשועה ברוב יועץ  .ג

לעתים קרובות כדאי להיוועץ . כולל ונכון על שלל הרכיבים המשפיעים על המצב המשפחתי

 .באדם המכיר אתכם ומסוגל לסייע לכם לראות צדדים נוספים של המציאות
ננסה כעת לפרוס כמה וכמה יסודות שכדאי לבחון במטרה לראות , שך להארות מקדימות אלובהמ

  .האם הם יכולים לסייע לכם

 
  תפקידנו החינוכי בעת הזו

ובחיפוש אַחר ' עין טובה'רובנו מודעים לחשיבות ההתבוננות בציבורים אחרים ב: עין טובה  .א

במצבים . מיוחד כלפי ילדינו הפרטייםגישה בריאה זו נכונה ב. מעלות ולאו דווקא חסרונות

ברם יש ). תוך התעלמות מהקשיים, לעתים(רגילים אנו מרבים לזהות את הטוב שבילדינו 

אז אנו רואים רק . שמבט מכליל זה מתהפך ביחס לילד כלפיו יש לנו ביקורת בתחום מסוים

ח וקושי חיוני דווקא במצבים של מת. פגמים ולא זוכרים לראות ולשבח את כל צדדיו היפים

לשמוח על כך בתוכנו , לראות את כל הטוב שיש בצעיר', עין טובה'לטפח מבט מודע של 

 4.ולשבחו על כך בגלוי

אותם אנו אוהבים , אלו ילדינו. הנחת העבודה היא כי מילדים לא מתגרשים: שומרים על קשר  .ב

חלקם מכאיבים אף אם בינתיים הם בחרו בעמדות ובמעשים אשר , תם נחיה לאורך שניםוִא

נקודת המוצא לשם התמודדות בריאה עם המצב היא הרצון לשמר ולטפח , על כן. לנו מאוד

. 'משחקים ברוגז'בין השאר זה אומר כי מצדכם לא . את קשרי המשפחה הטובים ביותר שניתן

מעדכנים אותו על , חוגגים יום הולדת, ממשיכים להתעניין בשלומו ובמעשיו היומיומיים

במשפחה אחת . מבשלים מאכלים אהובים וסתם שמחים להיות יחד, פחתיותחדשות מש

באחרת מתקנים יחד אופניים ובשלישית צופים ביחד בסרט , יוצאים יחדיו ליום של טיול

אין שום ) הממד הדתי, קרי(מד אחד בחייכם המשותפים כרגע נמצא במתח אף אם ֵמ. במחשב

יש לעבותם כדי להעצים את הקשר , להפך. םתועלת לפרום את שאר החוטים המחברים ביניכ

 .המשפחתי

לא כל מעשה שבעבר . מושגי התרבות של ימינו שונים ממה שהיו עת היינו אנו צעירים: תרבות  .ג

יש לא מעט . לימד כי אדם פרש לחלוטין מחיי תורה ומצוות מלמד את אותו הדבר גם היום

 בעיניהם אלו חסרי משמעות אך, צעירים שמאמצים דפוסי בילוי שמאוד לא נראים לנו

מי שמשוכנע כי בנו נוקט בדרכי בילוי לא , כמובן. ובוודאי אינם מעידים שהם אינם דתיים

אך עצם המעשה או הלבוש אינם . מצּווה לנסות להניעו מהן, ראויות ויש לו יכולת להשפיע עליו

 .בהכרח מהווים עדות לזהותו הדתית של הצעיר

. ם עדיין חווים תהליכים עזים של גיל ההתבגרות ותהפוכותיו אנשים צעירי:מצבי ביניים  .ד

ואין במצב העכשווי אלא , עלינו לזכור כי לעתים אין במעשיהם משום ביטוי להחלטה סופית

 של גיל  בעוד גל מתי מדובר קשה לדעת .טומן בחובו שגיל זה הניסוי והתהייה מסערות חלק

                                                 
לאורכו ייכתבו בפנקס רק דברים חיוביים , בעבודה עם הורים במצבים אלו אני מבקש לעתים שנעשה הפסקה של שבוע   4

יש פעמים שכעבור שבוע הם חוזרים עם פנקס ריק ורק בשבוע השני או השלישי הם מצליחים לזהות . שבנם עושה
ומעניקה כוחות , שינוי זה מכונן פרספקטיבה נכונה ובריאה ביחס לאישיותו של הצעיר. מחדש את כל מעלותיו הטובות

 . עם המקומות היותר מורכביםמחודשים לשם התמודדות
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ין להדביק תוויות סופיות וראוי תמיד על כן א. ההתבגרות ומתי בהכרעה חדה וממשית

אמנם אין לזלזל בנער על אמירותיו ואין להצהיר . להתייחס למציאות העכשווית כמצב הפיך

אך אין סתירה בין כבוד לזולת והצהרותיו ובין , "זו סתם קפריזה ילדותית שתעבור"בפניו כי 

  .ה הפיך"אמונה פנימית עמוקה כי המצב בע

איש לא יודע האם החלטתו היא סופית או רק גל ...). בינתיים(ן נביאים  בימינו אי:סוף מעשה  .ה

אף הוא אינו נביא ואינו מסוגל לנבא מה יעוררו לצעוד במובן הרוחני לכיוון אחר בעוד . חולף

ובין נוכח " ?זה סופי אצלך"בין הנאמרות כלפיו , על כן אין ערך בחידוד הצהרות. פרק זמן

 ...". הואהבן שלנו סופית : "הסביבה

הוריד את ) אותו לא הכרתי כלל(ַשאלה אותי פעם אימא מדוע להערכתי בנה  :בגובה העיניים  .ו

ולכן כדאי לשאול , זה הבן עצמו...) אולי(וכי מי שיודע , השבתי כמובן שאין לי מושג. הכיפה

יש משפחות רבות שמדברים בהן : דוגמה קיצונית זו באה לבטא מציאות עגומה. אותו על כך

לכתחילה ראוי מגיל צעיר לעמול על פיתוח שיח חופשי עם ... ובחוץ ממה שחש, ל הכולע

אף . אך לעולם לא מאוחר מדי. למען יוכלו לשתף גם בהתלבטויות אישיות או רוחניות, הילדים

ראוי בהדרגה לנסות ולפתח שיחה גלויה , כשמרגישים שהילד מתרחק מחיי תורה ומצוות, כעת

שיח חופשי . 'וכו" למה אתה מרגיש כך", "רגיש כךממתי אתה מ: "ולנסות לבחון בה בעדינות

זה יאפשר לכל צד להבין טוב יותר את זולתו ויקדם יכולת להתחשב ואולי אף להקשיב באמת 

כחלק , הוא צריך לבוא בצד המון שיחות על הא ועל דא. שיח זה אינו היחידי שיש לקיים. לשני

 . אינם שנויים במחלוקתעל נושאים ש) גם(מחיי משפחה בריאים שמשוחחים בהם 

. אך כדאי להבחין בין גבול שרק מציבים לבין גבול שאוכפים,  כל צעיר זקוק לגבולות:גבולות  .ז

ייתכן שבגיל מסוים אציב גבול לגבי תספורת ואומר כי לדעתי אורך מסוים של שיער אינו 

חייבו בגיל צעיר זה א). 'אשמע את עמדותיו וכו, אסביר בנחת את עמדתי, כמובן(הולם 

. אך בשלב מסוים של בגרותו כבר לא אאכוף את עמדתי אלא אסתפק בעצם הצגתה. להסתפר

אך . וידע שהוא עצמו חצה כעת את הקו, דע מה קו ההתנהגות שהבית חפץ בוכלומר הצעיר ֵי

ברם באותו גיל ייתכן שהנער גם . לא אנקוט פעולה ממשית כדי לאלצו להסתפר נגד רצונו

סוף . ואף לאכוף אותו בתוך ביתי) איסור עישון, קרי(להסביר את הגבול כאן אחליט . מעשן

גבולות שאביע . ככל שהילדים גדלים נהפכים יותר ויותר גבולות לגבולות מהסוג הראשון, דבר

צורך , תמיד יש מקום, ברם. אך לא אכוף את קיומם בכוח, בהם את עמדתי בנחת אך בבהירות

צעיר . בעיקר ביחס לפרהסיה המשפחתית, ולות מסוימיםואפשרות לדרוש את קיומם של גב

צריך כמובן לאסור עליו את השימוש ברכב , שהוא בעל רישיון נהיגה שגם חלילה מחלל שבת

יש שיחליטו אף לבקש . חילול שבת בתוך הבית עצמו-בדומה לכך יש לדרוש אי. הביתי בשבת

', כבר גדול'שלמרות שהצעיר הוא , העיקרון הוא. לכבד את הבית ולחבוש כיפה בעת השהות בו

. עדיין זכותי ואף חובתי להציב גבולות, ולמרות שכעת אינו מקפיד על קיום חלק מהמצוות

זאת בד בבד עם המשך . חלקם תוך דרישה לקיימם וחלקם תוך הסתפקות בעצם הצבתם

 .טיפוח השיח הכללי והאוהב על החיים בכלל ועל היום יום השגרתי שלכם בפרט

אין להמתין חלילה עד , לדוגמה.  גבולות יש להציב לפני אירוע ולא בעת התרחשותו:יעיתו  .ח

יש לֶשבת בנחת ביום של חול . שנער יפעיל בחדרו מוזיקה בשבת ואז לתבוע בכעס את כיבויה

להסביר לצעיר כמה אוהבים אותו . ולדון על ההתנהלות המשפחתית בשבת נוכח המצב החדש

 ,המשפחה של החיים אורח כיבוד המצריך דבר ,בנוכחותו ציםחֵפ וכמה למעשיו קשר ללא
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לא בעת , לדון בנחת. כן ראוי לעשות ביחס לכל נושא מהותי. חילול שבת בבית-כלומר אי

מתוך ידיעה שהמשפחה אוהבת את הנער , ולסכם על כללי ההתנהגות בתוך הבית, אירוע

 . וחפצה בקרבתו

 ושיח פתוח ובין גבולות הוא מלאכה רגישה המצריכה  שימור האיזון העדין בין מרחב:תחזוקה  .ט

 הכרעות שהיו נכונות –ובמקביל לכך , המציאות מזמנת אתגרים חדשים. טיפוח מתמיד

גם כשלא ניתן לפתור משבר יש לנהלו בתבונה . אתמול אולי צריכות בדיקה מחודשת היום

בו , בנחת, עצמם זמן קבועכדאי להורים לקבוע ל. מתוך שיקול דעת ושליטה עצמית, וברגישות

כדי לעשות סיכום ביניים על המתרחש ) ולא אחרי אירוע מלחיץ, כשהם רעננים(הם יושבים 

 .ולחשוב יחד היכן הם רוצים לנסות ולשנות נוהל או לכוון מאמץ בעת העבודה עם הצעיר

 מכלים עלינו להיזהר ממצב בו אנו.  פעמים רבות גרים עוד ילדים בתוך הבית:אישי ומשפחתי  .י

ונותרים נטולי כוחות , ַּבנער שאנו חשים איתו משבר, הרגשיים והמעשיים, את כל כוחותינו

 . יש לחלק את הכוחות ולהשקיע במודע גם באחים. עבור החינוך היומיומי של האחרים
עלינו להבין כי תחושת כישלון ביחס לילד אחד מביאה לעתים לתגובות קיצוניות , זאת ועוד

בין תגובה של חולשה עקב חוסר אמון ביכולתי ההורית ובין תגובה כוחנית : לדיםכלפי שאר הי

מה שנדרש הוא התמודדות הורית . הנובעת מחרדה שמא המשבר יתגלע גם אצל ילדים אחרים

להעמיק את הרגישות : לא לאבד את שווי המשקל אלא להפך. מודעת אף ביחס לשאר האחים

 . ות עם האח שניצב עתה במרכז הסערהמה שלמדתי מההתנס' בזכות'ההורית 
  . חובתנו להקדיש זמן גם לעצמנו!  גם אנחנו חיים–חובה לזכור גם כי בתוך הבית 

  למען נחדש את הכוחות לטובת המשך העשייה  , אישיים וזוגיים,        ללימוד ולצמיחה

 .         האישית והמשפחתית

בכל גיל ובכל , ת למען המשך חינוך ילדינו מוטלת עלינו אחריות לפעול בצורה מעשי:תפילה  .יא

שייתן לנו ֶשכל וחכמת חיים כדי : ה בבקשה כפולה"אך ראוי במקביל להתפלל לקב. מצב

ושייתן לנער הכוונה והארה למען ימצא את , להתנהל בתבונה נוכח מורכבות אתגרי החיים

 . לתורתו ולמצוותיו, הדרך להתקרב לבוראו

ביכולתנו להתמודד בצורה בריאה !  בעצמנו–) בין השאר(ונה  עלינו לטפח את האמ:אמונה  .יב

, הממשיכים לבנות בית של טובה ואורה, ביכולתנו להיות הורים טובים; נוכח אתגרי ההווה

ה נצליח במשימה ונזכה לראות "להאמין כי בע; ילהגם בימים של מורכבות ואֵפ, ערכים ותורה

 .נחת וברכה מכל ילדינו
 מבין שתים עשרה הנקודות שרשמתי לעיל מצאתם גם דברים של טעם העשויים תקוותי כי, סוף דבר

ה הציב אותנו בדור מורכב ומסובך שיש בו "הקב. לסייע לכם לסדר מחשבות ולמקד את פועלכם

עלינו להודות לו על כל הטוב שזיכה אותנו בו ולהמשיך להתמודד באמונה ובבטחה . אתגרים לרוב

ה ובעזרת מאמצים משותפים נזכה לצמוח מתוכם ולצעוד "בע. לפתחנובאתגרים המורכבים שהוטלו 

  .יהי רצון שתדעו רק טוב. אט אט בדרך העולה בית אל

  

 מכללת אורות ישראל, ראש תחום חינוך אמוני, יונה גודמןהרב 
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