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 פתח דבר
 

אסופת מאמרים זו בתחום הורות 

על  לגב' רינה כהןומשפחה, מוקדשת 

 מפעל חיים.

למעלה מעשרים שנים ניהלה רינה 

 להורים, משפחה לקהאת המח

וקהילה באגף לחינוך מבוגרים 

במשרד החינוך, ובשנתיים 

הורים  תחוםהאחרונות הייתה ראש 

באגף שפ"י; בתפקידיה אלה עשתה 

לשיתופם של ההורים במערכת 

החינוך ולקידום מעמדם, ופעלה 

לביסוס ההכרה הלאומית בחשיבות ההורים ובחשיבות המשפחה בכל תחומי הגידול 

 והחינוך. 

השינוי לו אנו עדים בשנים האחרונות, במעמדם של המנחים ושל תחום הנחיית הורים, 

התרחש, ללא ספק, בזכות פועלה של רינה כהן למען הכרה בהנחיית הורים כפרופסיה לכל 

 דבר, ובמנחי הורים כאנשי מקצוע שווים בתחום הסיוע הבינאישי. 

, אנו עדים להתרחבות  התשתית בזכות אמונתה ופעילותה היומיומית, הבלתי מתפשרת

המקצועית והאנושית של תחום הנחיית הורים ולביסוסה, בכל המגזרים של החברה 

 הישראלית. 

 
 חזונה של גב' כהן, שנראה בעבר "חזון אחרית הימים", קורם עור וגידים: 

   ", שמאגדת המועצה הציבורית להורים בישראללפני שלוש שנים הוקמה, ביוזמתה," 

 מתנדבים, אנשי מקצוע וארגונים ציבוריים, הפועלים יחד למען ההורים בישראל.הורים 

 מספר תוכניות ההכשרה למנחי הורים הוכפל והוא מקיף את כל המגזרים בחברה.  

הורים ומשפחות נהנים מלמידה ומליווי מקצועי בהורותם במרכזים להורים ומשפחה  

 הפרוסים בכל רחבי הארץ ובמערכות החינוך. 

 

בולטת השפעתה של  בכךירת ידע ואיגומו הם בסיס בפיתוח של כל תחום ידע מקצועי. גם יצ

רינה: היא כתבה עשרות מאמרים שהעשירו את התחום ותרמו לרלוונטיות שלו לחברה 

 הישראלית, ולמקצועיות של המנחים ושל  אנשי הסיוע האחרים. 

ים ובתכניות ההכשרה אסופת המאמרים שלפנינו היא ביטוי לעשייה העשירה במרכז

הליבה  ( עוסקים בנושאי סקירות ספרות, מחקרים, תכניות חינוכיות למנחים. המאמרים )

של הורות ושל הנחיית הורים והם נכתבו על ידי  מרצים, מנחי הורים, פסיכולוגים וחוקרים 

 שעובדים בתכניות ההכשרה.  
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כשרה והלמידה ואת העבודה עם שיתוף, מקצועיות ונראות הם העקרונות המכוונים את הה

ומשפחות; ושלושת אלה אכן מוצאים את ביטויים במאמרים ובפרקטיקות  הורים

 המתוארות באסופה .

מביאה עימה ביטויים של  והיא גוונים וקולות שונים,  ,הורות הישראליתבאסופה זו, כמו ב

 ,ים רלוונטייםעשייה מגוונת יוזמת ומתחדשת בתחום הורות ומשפחה, עשייה הנותנת מענ

 מעוגני תרבות ומותאמים לצרכי ההורים באשר הם.

 

 לעניין משפחה" במאמר( 1997" )המשפחה על עכשווי מבט – ודעת משפחה" בחוברת

 : כהן רינה כתבה" ומעשה תיאוריה – מבוגרים חינוך

 היא ולפעמים מאליה מובנת היא לעיתים. חפצנו ומחוז מוצאנו מקור היא משפחה"

 רגשותינו, מחשבותינו כל ופעמים עליה דעתנו נותנים אנו אין פעמים, חפץ ארץ

 עד היו ומסגרת גידולו בית, אדם של לידתו מקור היא המשפחה. לה נתונים וחלומותינו

 ".מותו יום

 הענף התחוםהמרכזים, הארגונים, אנשי המקצוע, המועצה הציבורית להורים בישראל, 

, הפך ממך חלק והווה היה ואשר, שנים רבת יתהציבור ךבשליחות יצרת אשר והמפואר

 ל"משפחה" גדולה ושלמה המרגישה אחריות מקצועית ושייכות לתחום הורות ומשפחה. 

 

  מהמשפחה המקצועית הזאת. ובאהבה בחום, רינה, לך מוקדשת, זו מאמרים אסופת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחום הדעת והפעילות -הנחיית הורים 
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 ומיהיבט תיאורטי והיבט ייש

 הגדרה, גישות, הנחות יסוד ושיטות הנחייה

 רינה כהן 

 

"אין עוד חוויה כמו להיות הורים לילדים. זה הכול, אין לכך תחליף. אי אפשר לעשות את זה עם 

חבר. אי אפשר לעשות את זה עם אהובה. אם אתה רוצה בחוויה של לקיחת אחריות מלאה על בן 

שר העמוק ביותר, אז אתה חייב שיהיו לך ילדים" אדם אחר וללמוד כיצד לאהוב ולתקשר בק

 (.84ם, עמ' י)אלבו

 

 מבוא

הנחיית הורים על שני ענפיה העיקריים: ענף הדעת וענף הפעילות, התפתחה, בעיקר, בתוך תחום 

הורים ומשפחה הפועל במשרד החינוך. שורשי תחום הורים ומשפחה בארץ שתולים עוד בראשית 

יה הגדולה. אך, את מירב התפתחותו עשה התחום בשני העשורים שנות החמישים בתקופת העלי

 האחרונים.

בעשורים אלה ביסס התחום  את עצמו הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי ומיצב את כלי 

במסגרת מקצועות החינוך והסיוע הבין אישי כתחום  -הנחיית הורים  –פעילותו המרכזי 

 ע גם יחד. משמעותי ורלוונטי להורים ולאנשי מקצו

במאמר זה נשרטט את גבולות התחום, נביא את הגדרתו, החזון לאורו הוא מתפתח ואת הכלי 

 הנחיית הורים.  –המרכזי בו הוא משתמש לקידום פעילותו 

                                                                          

 מהו תחום הורים ?

בתוך אגף א' שפ"י, לאחר שפעל במשך  ותהאחרונים מצוי  בשנ תחום הורים במשרד החינוך

 ממשיך לפועל  במסגרת זו להעצמת ההורים  תחוםה .שלושים שנים באגף לחינוך מבוגרים

להנכחתם במערכות החינוך ו -מסגרות למידה, דיון ותמיכה להורים  –באמצעות הנחיית הורים 

 בין הורים לבין אנשי חינוך והחברה. באמצעות פיתוח תרבות של שיח והידברות והחברה

חזון התחום הוא לטפח הורות איכותית, משמעותית ורלוונטית המהווה שדרת חוסן במשפחה 

הורות זו היא נכס ומשאב לקידום תהליכים חינוכיים וחברתיים מגדלים בגישת התחום, ובחברה. 

פולי עם אנשי המקצוע והיא שותפה משמעותית ורלוונטית בעשייה  ובדיאלוג החינוכי והטי

 בתחומי החינוך, הטיפול והחברה  ממקום מכבד ומשפיע.

לאור החזון הוגדר ייעוד תחום הורים: "להעמיד את נושא ההורות וההורים על סדר היום 

הלאומי, החינוכי, המשפחתי והאישי ולפתח לגביו תרבות של למידה נגישה וזמינה לכלל ההורים. 

ם במערכות חינוך וחברה, להנכיח את מקומם והשפעתם במערכות בד בבד לפעול לשילוב הורי

  אלו ולקדם שותפות בין הורים לבין אנשי המקצוע".

לכן, המשימה שהתחום הגדיר לעצמו היא: לסייע להורים להתמודד עם אתגרי התפקיד ההורי 

 בימינו, להשיג את מטרותיהם ההוריות, להיטיב את הורותם ולהרגיש טוב בתפקידם. 

 שם כך הגדיר התחום את מסגרת פעילותו:ל

הסיוע להורים הוא בתוך תחום החינוך בכלל וחינוך מבוגרים בפרט במה שקרוי היום  .א

Life Long Learning. 
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אוכלוסיית היעד היא אוכלוסיית ההורים המצויה, מה שמכונה אוכלוסיה נורמטיבית  .ב

 ברתי.המתלבטת בסוגיות הוריות המתעצבות מסדר היום החינוכי והח

 

 אדני תחום הורים

תחום הורים גיבש תוכנית אב אסטרטגית להשגת יעדיו. בתוכה הגדיר ועיצב ארבעה אדנים אותם 

 פיתח ובהם השקיע כדי לבסס את פעילותו.

שמשמעו, הכשרת אנשי מקצוע ייעודיים להנחיית הורים. לשם כך  –אדן המקצועיות  .א

שרה מקצועית בתחום הורים. כיום מתווה להכ –גובש 'תקנון מנחה הורים מוסמך' 

תוכניות להכשרת מנחי הורים בכל המגזרים בחברה הישראלית. עד כה  26פועלות 

 מנחי הורים ומשפחה. 6,000הוסמכו ע"י משרד החינוך למעלה מ 

שמשמעו, פיתוח וגיבוש התפיסה והתשתית התיאורטית של  –אדן תכנים וכלי פעולה  .ב

יא שהורות היא תפקיד ומהות התפקיד ההורי היא עבודת התחום. התפיסה שגובשה ה

 הנחיית הורים. –מנהיגות. כמו כן גובש כלי הפעולה המרכזי 

שמשמעו, פיתוח מבנה ארגוני נגיש וזמין באמצעותו יוכלו  –אדן המבנה הארגוני לפעילות  .ג

ההורים להשתתף בפעילויות של הנחיית ההורים. לשם כך נפרשה רשת ארצית של מרכזי 

ם מרמת יישוב ועד רמת המדינה והוקמה אף מועצה ציבורית להורים בישראל. כיום הורי

פועלים במספר רב של יישובים 'מרכזים יישוביים להורים', קיימים שלושה מרכזים 

מחוזיים להורים ולמשפחה במכללות חינוכיות וכן פועלים שבעה מרכזים ארציים אף הם 

 במכללות חינוכיות כולל מכון אדלר.

שמשמעו, פיתוח מודעות אישית וציבורית לחיוניות חיזוק  –ן המודעות והמדיניות אד .ד

חינוכית בימינו ולהכרח בקיומה -תרבותית-ההורים והעצמת ההורות במציאות החברתית

 והפעלתה של מדיניות לאומית וחינוכית לשם כך.

ורה ועד רמת הה –על בסיס אדנים אלה פיתח התחום פעילות מקצועית וחברתית מרמת הפרט 

 המדינה ומקבלי ההחלטות. 

ככזה תחום הורים הגדיר את עצמו כסוכן שינוי ברמת הפרט והמשפחה וברמת המדינה והחברה 

והעצמת ההורות וההורים  -המשפחה  -שייעודו: חיזוק התא הגרעיני של החברה הישראלית 

הנחיית  -ו הוא שהם מנהיגי המשפחה. כלי הפעולה הנבחר של התחום שגובש ופותח על יד

 הורים.

 

 על הצורך בהעצמת ההורות על פי גישת תחום הורים

 מהפער בין גודל האחריות ההורית לבין דלותהצורך בהעצמת ההורות וחיזוק ההורים נובע 

המשאבים ההוריים. מחד גיסא, מתעוררות המודעות החברתית והמקצועית לחיוניותה של 

תחותם התקינה והבריאה של ילדים ומאידך גיסא, הורות ראויה, מתפקדת ורלוונטית להתפ

מסתמנת חולשתה הגדולה של ההורות בדלות משאביה לממש את יעדיה ולהתמודד עם 

אתגריה. הפער מעצב הורות בסיכון. הורות בסיכון משמעה, הורות שאינה מסוגלת למלא את 

ורות ישראלית תפקידה ולהוות סביבה מגינה, מגדלת ומפתחת חוסן לילדים ובני נוער. ה

במציאות עכשווית היא הורות בסיכון וככזו היא יוצרת סיכון לילדים, לחברה ולמדינה כולה.  

 מזוהה כאן צורך דחוף וחיוני בהעצמת ההורות וחיזוק ההורים.
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לתפיסתנו, ההורים וההורות לדעתנו, מקור הפער הוא במציאות ההורית והחברתית בימינו. 

 מתח בין הפואטיקה לפוליטיקה.בימינו ובמקומנו נמצאים ב

  

 הפואטיקה

הפואטיקה מתבטאת בכך שרוב הבוגרים בחברה הישראלית הם הורים, ושני גורמים מעצבים 

לאהבה,  –אותה: כמיהת הלב וייחודיות המשאבים. כמיהת הלב היא לילדים, כלומר 

טאת בשיעורי לאינטימיות, להמשכיות, למשמעות ולתקווה המגולמות בהורות. כמיהת הלב מתב

הילודה הגבוהים יחסית למדינות מפותחות בעולם המערבי, והם עומדים על כמעט שלושה ילדים 

למשפחה. כמיהת הלב מציבה את ישראל במקום הראשון בעולם בטיפולי פוריות: רוב המשפחות 

שמתקשות להוליד ילדים מוכנות לעשות כל שביכולתן כדי לזכות בהם. המדינה, באמצעות 

 י הבריאות והטיפול תומכת בהן ומספקת שירותי הפריה ופריון כמעט ללא הגבלה.שירות

ייחודיות המשאבים ההוריים מתבטאת בכך ש"אין תחליף לאהבתם מחויבותם והשקעתם 

(. אמירה זו מבוססת על 2000המתמשכת של הורים כבסיס להתפתחות הצאצאים" )פרס, 

אינם ניתנים להחלפה במשאבים  –והשקעה אהבה, מחויבות  –ההשקפה שהמשאבים ההוריים 

הן ליבת ההורות. -אחרים במשימת הגידול והחינוך של ילדים. גדילה, התפתחות והמשכיות הן

אמירה זו מביעה גם את ההכרה המתעוררת בקרב ההורים עצמם ובחברה הישראלית כולה 

ם ובתרומתה בחשיבותה ומרכזיותה של ההורות בהתמודדות עם אתגרים חינוכיים וחברתיי

החיונית להשגת יעדים בתחומים אלה. בד בבד היא מבטאת את הציפיות ההוריות והחברתיות 

 העכשוויות מההורות.  

   

 :הפוליטיקה ומכאן,

בעידן של שבירת איזונים ומשברים עמוקים, ניפוץ מיתוסים ונטישת מסורות, לצד טשטוש 

יזם, אובדן הסדר והסמכות וריבוי זכויות גבולות ותהליכי גלובליזציה, העצמת האינדיווידואל

מול התמעטות האחריות והחובות, נמצאת ההורות בתווך של מציאויות מנוגדות ומתנגשות. 

מתוכן מתעצבת הורות ישראלית הלומת סתירות, עמוסת ציפיות ומטלות, רווית דילמות, דלת 

 .שהיא הורות בסיכון חסרת מקורות תמיכה וגיבוי ,אמצעי השפעה

 

 –א נתונה במתח הי

 

 בין הקלות הבלתי נסבלת לבין התובענות הבלתי נסבלת 

מלכתחילה, אין תנאים מקדימים כלשהם לכניסה לתפקיד ההורות. כל בוגר יכול להיכנס לתפקיד 

ההורות בכל עת ובכל מציאות. אין צורך בהכנה כלשהי, בידע כלשהו או באמצעים אחרים. 

יענות לציפיות רבות ומשתנות. המתח בין הקלות הבלתי משנכנסו אליו, נתבעים ההורים לה

 נסבלת לבין התובענות הבלתי נסבלת יוצר את ה"הלם" התפקידי ההורי המכונן. ההלם התפקידי

 –ידע, תמיכה, הכוונה  –מתעצב בפער שבין תחושת כובד האחריות לבין מיעוט המשאבים 

 העומדים לרשות ההורה.

 

 ורותבין אובדן הילדות לאובדן הה



7 

 

בעקבות שינויים בילדות עצמה ובתפיסת עולם הילדות, גם ההורות תוהה על גבולותיה, אחריותה 

(. אובדן 1980וסמכותה, ובוחנת את מעמדה בהקשר של גבולות הילדות ומעמדה )פוסטמן, 

ערכי של ההורה, הם -הסמכות ההורית והפקפוק ההורי המתלווה אליו, בדבר המקור המוסרי

ה של ההורות. לא זו בלבד, אלא שהורים ישראלים מפחדים ואף חשים מאוימים: חולשתה הגדול

הם מפחדים לאבד את ילדם בעקבות מצבי סיכון והתנהגויות מסוכנות של ילדים. באותה מידה 

הם מפחדים לאבד את הקשר עם הילד עקב "טעויות" הוריות. נסיבות אלו "מכווצות" את 

לקיים  –ונם ויכולתם להפעיל השפעות הוריות, כלומר ההורים ומצמצמות עוד יותר את רצ

שהם  –מנהיגות הורית. זאת ועוד: הורים חשים מאוימים בשל המסר של מקצת אנשי המקצוע 

הורות . עלולים לפגוע בבריאותם הנפשית של ילדיהם אם יפעילו סמכות הורית נוקשה מדי

תה", ולחלופין, באורח פרדוקסאלי מפוחדת ומאוימת יוצרת תופעה של היעדרות ההורות ו"הפקר

 את תופעת ההורות המתעללת והפוגעת.  –

 

 תרבותיות-בין אחדות תרבותית לרב

תרבותיות בהורות מעידה על תפיסות תרבותיות שונות של תכולת התפקיד ההורי, של אמונות -רב

ן שהורות הוריות, של אסטרטגיות הוריות, של מוטיבציות הוריות ושל טכניקות הוריות. מכיוו

 אינה תיאוריה אלא פרקטיקה, לכל אלו יש ביטויים מעשיים בהתנהגויות ההוריות.

תרבותיות, במרחב הציבורי -אף על פי שמקובל לראות בחברה הישראלית חברה המאופיינת ברב

הישראלי שולטת למעשה תרבות הגמונית אחת, והיא תרבות הממסד והיא מדירה תרבויות 

ונות, עמדות, דעות ופרקטיקות הוריות שאינם הולמים את התרבות אחרות מתוכו. לכן, אמ

ילדים,  –ההגמונית נתפסים כבלתי רלוונטיים הן על ידי ההורים עצמם והן על ידי סביבתם 

מחנכים, אנשי רווחה ועוד. תפיסת חוסר הרלוונטיות של המשאבים והכלים ההוריים תורמת אף 

ת ומתחים, המעצימה את התסמינים של "ההלם ההורי היא למציאות הורית מורכבת, רבת סתירו

 התפקידי" ושל "משבר ההורות". 

החוויה ההורית הדומיננטית היא חוויה של פער הולך וגדל בין המשאבים ההוריים לבין האחריות 

( מגדיר "תהליך של אין אונות נלמד". ההורים 1997ההורית. במציאות זו קורה מה שסליגמן )

ולים לתפקד כהורים, והם מתקשים להפעיל את מנהיגותם ההורית. התפקוד לומדים שאינם יכ

ההורי  הנחווה הוא תפקוד חלש ולא משמעותי דבר הגורר ביקורת ושיפוטיות מצד אנשי חינוך, 

 בריאות, טיפול וחברה היוצרים תקשורת לקויה והדרה הדדית.

 

חוסר המעמד של הורים למתחים אלה מתווסף מאפיין חברתי של ההורות וההורים והוא 

 במערכות חינוך וחברה.

 

 המעמד השקוף –הורים 

בחברה הישראלית על מערכותיה אין להורים מעמד מוגדר ומקובל. למעשה, ההורים בחברה 

רואים אותם,  לא"המעמד השקוף". הישראלית אינם נראים כלל, ואפשר להגדיר את מעמדם 

וער ואת מציאות חייהם. הורים עולים על סדר רואים דרכם. רואים דרכם את הילדים ובני הנ

היום החברתי, הציבורי והחינוכי כמעט רק בהקשרים שליליים של התנהגויות ילדים ובני נוער, 

 וכאשר נראה שהתנהגותם ההורית אינה הולמת ואינה עומדת בציפיות החברתיות .

 אפשר לתאר את מצבם של ההורים באילוסטרציה הבאה:
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 חברה רב תרבותיתציאות הורית במ

 

 

מנהיגים

מתודרכים

נדרשים

מואשמים

מודרים

אנונימיים

הורים שקופים

 
 

משום שאין מי  . זאתההורים ככלל, כפי שאמרנו, "שקופים". רובם ככולם אנונימיים לכאורה

שמתעניין בהם ואין מי שמבקש להכיר אותם ואת דעותיהם, רגשותיהם ומאווייהם ההוריים והם 

ות. אין להם מקום שבו הם יכולים לשתף עצמם אינם יודעים להנכיח את עצמם בדרכים מקובל

ולהשתתף בחשיבה ובקבלת החלטות בנושאי הורות, חינוך וגידול ילדים. מעטים ביותר המצבים 

והמקומות שבהם מוגדרת דרך לשיתופם של ההורים בקבלת החלטות הנוגעות לילדיהם ולעצמם 

 כהורים.

בעיקר על הורים שלהם משאבים לא מעטים ההורים המודרים מהורותם למעשה. הדרה זו חלה 

הוריים מצומצמים: לעתים משום שאינם יודעים את השפה העברית הדבורה, לעתים משום 

שאינם מכירים את דרכי ההתנהלות של המוסדות החינוכיים והטיפוליים ולעתים משום עוניים 

, פעמים כספיים, נפשיים, חינוכיים ותרבותיים. למעשה –ומיעוט המשאבים העומדים לרשותם 

רבות מתוך כוונות טובות, אנשי מקצוע שונים תופסים את מקומם של ההורים כמגדלי הילדים 

 ומחנכיהם.

יש הורים שאף מדירים את עצמם מהורותם בשל תחושת חוסר אונים כלפי תפקידם ההורי 

בחברה הישראלית. מקצתם מסירים מעליהם אחריות ומעבירים אותה אל אנשי מקצוע וחינוך 

 עומס החיים העולה, לפי הרגשתם, על משאבי ההורות העומדים לרשותם.עקב 

גם הורים מודרים וגם הורים אחרים "מואשמים" לא פעם על ידי אנשי מקצוע ועל ידי הורים 

"דווקא  –אחרים בהתנהגות הורית שאינה מספקת. הביטוי הידוע של אנשי חינוך בדרך כלל 

בטא עמדה זו. הורים למדו גם להאשים את עצמם מ –ההורים שצריכים לבוא אינם באים" 

 בתפקוד הורי ירוד, והם מוצאים לכך הצדקות שונות.

הורים בישראל ניצבים בצומת הדרישות והלחצים. בשל צרכים טיפוליים וחינוכיים של ילדים 

ועקב מגבלות השירותים והמסגרות החינוכיות לילדים, הורים נדרשים למלא משימות הוריות 

יות הולכות וגדלות, הדורשות משאבים כלכליים, חינוכיים וחברתיים. אין ספק שהעומס וחינוכ

 ההורי הולך וכבד.
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במציאות זו, אנשי מקצוע מייחדים חלק ניכר מזמנם ומיכולותיהם להדרכת ההורים בנושאי 

חינוך וגידול ילדים. חלק מההורים אף מחפשים מדריכים ומנחים שיאירו את דרכם ההורית. 

אות של הורים המתודרכים באמצעים שונים ומגוונים היא מציאות רווחת יותר ויותר למרות מצי

 שהיא עדיין חלקית.

בתוך כל אלה, שיעור קטן מאוכלוסיית ההורים מצליחים לתפקד כמנהיגים ולהפעיל מנהיגות 

יות הורית כלפי ילדיהם במרחב החיים המשפחתיים והחינוכיים. הורים אלה מקבלים עליהם אחר

הורית ויודעים שגידול ילדיהם מוטל עליהם, וכל הגורמים החינוכיים והטיפוליים הם שותפיהם 

אך, בשום אופן, לא מי שיכולים למלא את מקומם בתפקידם ההורי  –לתפקיד גידול הילדים 

המאתגר. הורים אלה מעורבים בחיי ילדיהם במערכות החינוך והחברה, הם מקיימים יחסי 

עם בעלי התפקידים השונים וטורחים על זהותם התפקידית ועל דרכם האישית דיאלוג וקשר 

 בהורות.

ההורות וההורים בחברה בישראל לא זכו עד היום, כפי שציינו, להכרה ולקבלה כבעלי תפקיד 

ומעמד המזכה אותם בחובות ובזכויות. המונח העכשווי שאנשי החוק והמשפט משתמשים בו 

ות של הורים הוא "אחריות הורית". בהקשר זה מוגדרת גם הזכות לגבי חובות וזכויות חברתי

(. מול החוקים 1997ההורית הבסיסית "זכותו של ההורה לממש את אחריותו לגבי ילדו" )רוט לוי 

והאמנות בדבר זכויות הילד וזכויות התלמיד שחוקקו ואושררו על ידי כנסת ישראל, מורגש חסר 

ייחסת להורים ולהורות ונותנת מענה הולם לצרכים במערכת חקיקה תואמת ומשלימה המת

ההוריים. חסר זה מתמלא בחלקו בתקנות שמתקנים שרים ובחוזרי מנכ"ל שכותבים אנשי 

 המשרדים הממשלתיים הממונים על עבודה בריאותית, חינוכית וחברתית עם ילדים. 

ת הורית חלשה במציאות פסיכולוגית, חברתית וחוקית זו מתפתחת, פעמים רבות,  מנהיגו

 ומוחלשת, והיא מושפעת מהשילוב בין שני גורמים עיקריים:

 

 המתח התפקידי ודלות המשאבים ההוריים .א

מקומם השולי והלא מובחן של ההורים בספרה הציבורית המקרינה גם על הספרה  .ב

 המשפחתית וההורית האישית

 רת המשימה היא:זהו הרקע להתפתחות הנחיית הורים  במסגרת למידה לאורך החיים כשהגד

לגשר על הפער בין המהות ההורית התפקידית לבין המציאות ההורית הפסיכולוגית, החברתית 

 משפטית.-והחוקית

 

 אסטרטגיות התמודדות –העצמת הורים  

 

 יש צורך אמיתי וחיוני בחיזוק ההורים ובהעצמת ההורות. –לדעתנו, אנשי תחום הורים 

פועלים להפעלת אסטרטגיות התמודדות, לסיוע לכל הורה  במציאות זו אנו, אנשי תחום הורים,

ולתמיכה בהורים למען פיתוח ועיצוב של הורות משמעותית וקיום של מנהיגות הורית מגינה, 

משפיעה ומגדלת. אסטרטגיות אלה מבוססות על המסגרת הקונספטואלית של למידה לאורך 

 החיים בגישת החברה הלומדת.

 –", בראשות ז'ק דלור, הגדירה במסמך שחיברה, "למידה 21-הועדת אונסקו "חינוך למאה 

האוצר הפנימי", את יסודות תחום הדעת ותחומי הפעילות של "למידה לאורך החיים" באמצעות 

ארבעה עמודי דעת המתייחסים ללמידת מבוגרים: ללמוד כדי לדעת, ללמוד כדי לעשות, ללמוד 
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וד ארבעת עמודי הדעת פיתחנו שתי אסטרטגיות כדי לחיות בצוותא וללמוד כדי להיות. על יס

 מרכזיות לחיזוק ההורים ולהעצמת המנהיגות ההורית:

 הנחיית הורים –אסטרטגיה פנימה, כלפי ההורה עצמו  .א

פיתוח סביבה חברתית תומכת  –אסטרטגיה החוצה, כלפי סביבת התפקוד של ההורה  .ב

 .הורים והורות

    

 קורט היסטוריה -הנחיית הורים 

 

 שיתברא

כל זה התחיל מהמעשה. בראשית היה המעשה. המעשה שנעשה במענה לצרכים מזוהים וגלויים 

 של עם המכנס נפוצותיו מירכתי ארץ. כלומר, ראשית דבר 

ב"דרך ארץ" ובמעשה שעצם עשייתו מגלה צרכים שלא זוהו מלכתחילה. במענה לצרכים חדשים 

ומיקצוע שנקראו בהמשך "הנחיית הורים אלו מתפתחת  פעילות ובעקבותיה התפתח תחום דעת 

 ומשפחה".

 מכאן ראשיתה.

ראשיתה במציאות החיים של מדינה וחברה בהתהוות. במציאות חיים של הורים עולים המגדלים 

 ילדים במקום חדש, בשפה חדשה ובתרבות חדשה שאינם מוכרים ואינם מובנים להם;

ליח במשימתם ללמד ילדים ועשייתם ראשיתה במציאות חיים של מורים ומחנכים המנסים להצ

 אינה מסתייעת; 

וראשיתה במציאות חיים של ילדים הלומדים במערכת חינוך מתגבשת המחפשת את דרכה ומשום 

כך שואפת לאחידות ולעיתים מגלה נוקשות כלפי הילדים שצריכים להתאים עצמם אליה 

 ומתקשים לעשות זאת.

( הכריז שר החינוך דינור, על 1955ה. בתשט"ו )במציאות החיים של ראשית המדינה היה המעש

תה הקניית ראשית ידיעת הלשון בדיבור, בקריאה ובכתיבה ימבצע הנחלת הלשון שתכליתו הי

 (. 1992והרחבת ידיעותיהם של מעוטי השכלה )וינברג 

לשם כך גייסו מוסדות המדינה מורים, מתנדבים וחיילות שילמדו לשון עם וינחילו תרבות של 

. גודל המשימה ודוחק השעה הביאו לגיוס מספר רב של אנשים ללא כל הכשרה קודמת. חברה

-במבצע זה בשנת תשט"ו נוצרו ע"י המורים והמתנדבים כיתות הורים ונפתחו חוגי משפחה

 קבוצות למידה שפעלו בבתים.

 כאן נשתלו זרעי פעילות הנחיית הורים. מסגרות הלימוד: הורים, ומקום הלימוד: 

היוו רקע לזיהוי צרכים של הורים בתחום ההורות והחינוך ולחיפוש מענים לצרכים. כל מי בתים, 

שלימד במסגרת זו, בלי הבדלי רקע ומקצוע ראה עצמו מתאים לתת עצות ולהורות להורים כיצד 

 הורים למעשה. להתנהג ומה לעשות. וכך החלה ונתקיימה הנחיית

 כל זה כבדרך אגב.

 

 נחיית הוריםגילוי הצורך וניצני ה
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( הכריז משרד החינוך על מבצע ביעור הבערות, בניהולו של יצחק נבון, מתוך הבנת 1964בתשכ"ד )

השפעותיה השליליות של הבערות על חייהם של מבוגרים וצעירים. בין הנימוקים המרכזיים 

ה לצורך בביעור הבערות מופיעים כאן לראשונה נימוקים שעניינם שלומה ושלמותה של המשפח

 ותפקיד ההורה כמקדם כישורי ילדים:

"ביתם של הורים משפיע לרעה על חינוך הילדים שאינם יכולים להיעזר בהורים לשם התקדמות 

בלימודים לפי כישוריהם. לכן, אין להישען אך ורק על הדור הצעיר ולתת לדור המדבר לחיות את 

של ציבור ההורים, כי פער בין  חייו, כשהוא שקוע בחשכת הבורות. יש לדאוג לקידומו ההשכלתי

ילדים והורים עלול לגרום למשברים במבנה המשפחה ולעירעור סמכות ההורים" )וינברג עמ' 

במבצע זה שולבו בלימודים שיחות על נושאים שונים באזרחות, חיי משפחה וחינוך ילדים  (.145

 ואף שיחות בנושאים אישיים ופרטיים.

, 1970( וגם אנשי מעשה )פלד 1970, 1968גם אנשי אקדמיה )חן תוך כדי המבצע ובעקבותיו עסקו 

( בהגדרת צורכי ההורים, בהסברת מקורות הצורך ובהצדקת פיתוח פעילות שתהווה מענה 1976

שיש  -שר החינוך ויועציו  -לצורך. בעיקר מתוך פעילות זו צמחה ההכרה אצל קברניטי החינוך 

הוקם ע"י הנהלת חינוך מבוגרים  1970רים, ובשנת יחודית לשם הדרכת הויה ימקום לפתח עשי

 במסגרת חינוך מבוגרים המדור להדרכת הורים.

כדי להחליט על דרכו הפעיל המדור "צוות ייעוץ הדרכת הורים" שהורכב מאנשי אוניברסיטה, 

אנשי המדור  אנשי מקצועות החינוך והטיפול: פסיכולוגים, מחנכים, עובדים סוציאליים ועוד.

 יעוץ הדרכת הורים קבעו בפעם הראשונה את מטרת הפעילות:וצוות 

"מטרת חוגי ההורים היא לסייע להורים להכיר את תהליכי ההתפתחות של ילדיהם, להגביר בהם 

את המודעות לבעיות חינוך הילדים בבית ומחוצה לו ולעודד את פיתוח הקשרים בין בית הספר 

 (.2000והבית" )טוקטלי,

לפיתוח כישורי ילדים.   כמתווךפתחה הנחיית הורים מתוך תפיסת ההורה בהתאם להגדרה זו הת

בפעילות זו לימדו את ההורים להשתמש במשחקים, סיפורים, ופעילויות לימודיות מובנות וכד', 

פעילויות מובנות של הדרכת  כדי לקדם את כישורי הילדים ולהכינם ללמוד במערכת החינוך.

ידם ביחד עם המדור -וניברסיטאות והופעלו עלאתחו בעיקר ע"י הורים לפיתוח כישורי ילדים פו

במשרד החינוך.  המנחים בפעילויות אלו היו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מורים ואף אנשים 

 בלתי מקצועיים שעברו השתלמות בת יומיים שלושה.

מדור בשנת סיון שהצטבר עם התפתחות הפעילות ציינה פרופ' סמילנסקי יועצת היעל רקע הנ

 ( את התפקיד של הדרכת הורים כך:1976תשל"ז )

"הבעיה אינה ללמד הורים מה צריך הילד, אלא למה הם עצמם זקוקים כדי להנות מכל שלב של 

 (.1994ההורות וכדי לעבור לשלב הבא" )וינברג 

ו, פיתוח הנחיית הורים גם לכיוון התפקוד ההורי בכללותו והתייחסות לצורכי ההורה  בתפקיד

( קבל האגף לחינוך 1980בנוסף לצורכי הילד, עורר את השאלה מי ראוי להנחות הורים ? בתש"ם )

מבוגרים החלטה שיש להכשיר מנחי הורים ויש לפעול למקצוע הפעילות. בכך קבע האגף את 

 מדיניותו בתחום המקצוע. 

 כך השתלשלה הנחיית הורים והכשרת מנחי הורים בתוך הממסד החינוכי.

 

, פיתח קומץ של אנשי מקצוע מחוץ לממסד החינוכי, ברשותו של 1962קודם לכן, החל משנת  עוד

אביב, פעילות הדרכה להורים. פעילותם נבעה מההכרה -יותם עובד סוציאלי בעירית תל-אחי
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שהורים מתקשים בתפקידם ההורי וניתן לסייע להם באמצעות הקניית ידע פסיכולוגי וחינוכי. 

על יסודות הגישה האדלריאנית ועקרונותיה כשהם מיושמים לתחום הנחיית הפעילות התפתחה 

 הורים.

ה לבין תיאוריה בתחום הנחיית הורים. גם כאן יסגנון פעילות זה מסמן תחילתו של קשר בין עשי

הסתמן הצורך בהכשרה מקצועית למנחי הורים, הן ללמידת הגישה האדלריאנית עצמה והן 

 הנחיה.ללמידת אופנויות יישומה ב

מסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים מתחילה התפתחות מקצועית ממוסדת של הכשרת 

 (.1992מנחי הורים )וולשטיין 

מזמן זה מקדם האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך תהליך של התמקצעות. האגף עושה זאת 

הכשרתית והנחייתית  ידי עידוד יוזמות אוניברסיטאיות ומכללתיות ומתן לגיטימציה לפעילות-על

בגישות תיאורטיות מגוונות שנקבעו למעשה ע"פ דעתם ונטיות ליבם של אנשי מקצועות הטיפול 

-תהליך זה יצר בפועל מספר תוכניות הכשרה למנחים להורים שפעלו על והחינוך במוסדות אלה.

שי יסוד גישות תיאורטיות שונות. בהרשאת שר החינוך ובסמכותו יסד האגף ביחד עם רא

התוכניות ההכשרה מסגרת מחייבת ומאחדת לכל תוכניות ההכשרה  שנקראה "תקנון מנחה 

 מוסמך". ע"פ התקנון אושרו תוכניות 'הכשרה' והוענקו תעודות הסמכה לבוגרי התוכניות. 

 

ההתמקצעות נתנה דחיפה משמעותית לפיתוח הפעילות ההנחייתית להורים. רשויות מקומיות, 

פי תפיסותיו ויכולותיו פעילות -ספר קהילתיים הפעילו כל אחד על על-ם ובתיארגוני נשים מתנ"סי

 הנחיה להורים.

כשמשרד החינוך הכיר בצורך ובנחיצות של  -90התפתחות נוספת התרחשה בראשית שנות ה

הנחיית הורים והעלה את המדור להדרכת הורים לדרג של מחלקה והקצה לכך תקן ניהול ופיקוח 

ח זה יצר הזדמנות מקצועית להרחבת פעילות ההנחיה לתחומי תפקוד ותפקיד ברמה ארצית. פיתו

 נוספים של המבוגרים במשפחה ושל המשפחה כיחידה אורגנית בתוך הקונטקסט הקהילתי.

השינוי בא לידי ביטוי בשם המחלקה: "המחלקה להורים משפחה וקהילה" כך הורחבו וסומנו 

 שדות המקצוע והפעילות העכשוויים.

  .הנחיית הורים הורים ושל זו נוצר ועוצב הדיוקן הנוכחי של תחום בדרך

 

 במה עסקינן –א. הנחיית הורים 

 

הנחיית הורים ומשפחה היא פעילות  של למידה, דיון וליבון של נושאים וסוגיות הוריות המיועדת 

ינות למבוגרים בעלי התפקיד ההורי והמשפחתי. הנחיית הורים היא כלי ותהליך לפיתוח אורי

הורית, כשירות הורית ומודעות ותרבות הורית.  הנחיית הורים רואה בידע, בדעת ובתובנה מפתח 

 להעצמת ההורות ולפיתוח מנהיגות הורית. 

 

הגבוהה של האדם ללמוד,  מסוגלותוהנחיית הורים נשענת על ההשקפה האופטימית בדבר  

לפתח  יכולתולעשות כן, ועל  ונורצלהתפתח ולהשתנות באמצעות קניית ידע ויצירת דעת, על 

 באמצעים אלו מודעות, זהות ותפקוד הורי  מיטבי ומשמעותי. 
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בספרות המקצועית, החינוכית והפסיכולוגית, משתמשים במונחים רבים לתיאור עבודת אנשי 

הדרכת הורים  (;trainingאמון הורים )  (;education)מקצוע עם הורים : חינוך הורים 

(guidance ה; )( תייעצות הורים עם מומחהcounseling( טיפול משפחתי ;)family therapy .) 

שימוש במונחים רבים כל כך מעיד על טווח פעילויות רחב ושיטות מגוונות שבהם משתמשים 

אנשי מקצוע בעבודה עם הורים. אך שימוש בלתי מובחן בהם עשוי גם להעיד, כהבחנת צ'טניק, על 

נושא ועל בלבול הכרוך בהתייחסות כפולה להורה הן כלקוח בפני דלות החשיבה התיאורטית ב

משום כך, יש צורך ומקום  (.1966אצל כהן,  ,Chetik ,1989עצמו והן כסוכן שינוי לגבי הילד ) 

 לבחינת מגוון הפעילויות. על המשותף והשונה בהן.

ית הורים'. הנחיית בעברית, המונח הכולל שבו משתמשים לייצוג רוב הפעילויות הללו הוא 'הנחי

וריות: גידול ההייעוצית שמטרתה לסייע להורים במילוי המשימות  -הורים היא פעילות חינוכית

וחינוך ילדים. הנחיית הורים מאפשרת , על פי הנחתה, פיתוח הורות מיטיבה התורמת לאיכות 

המודעות  חיים להורים ולילדים, באמצעות הקניית ידע, פיתוח מיומנויות תפקודיות והרחבת

 האישית.

באנציקלופדיה החינוכית מתוארת 'הדרכת הורים' כפעולה מכוונת, בין שיטתית ובין ארעית, 

שמטרתה לצייד הורים בכללי התנהגות רצויים כלפי ילדיהם. לעיתים הכוונה היא להקנות 

דרכי התנהגות רצויות של ההורים בחייהם שלהם,  –במישרין דרכי חינוך וטיפול , לעיתים 

 המשפיעות בעקיפין על התנהגות ילדיהם.

 (family and parent education( מציינת שהביטוי הנחיית הורים ומשפחה )1993ארקוס )

מתייחס לפעילות של קשר בין אישי פרטני, קבוצתי או המוני, שמטרתו לקדם את המסוגלות של 

ות הנחיה ותמיכה, ותוכניות הורים בתפקידם ההורי. פעילויות אלו כוללות תוכניות למידה, קבוצ

( תחום הנחיית הורים משמש מעין סוכן חיברות של החברה עבור 1988ביתיות. לדעת מזור )

המערכת ההורית הבוגרת של המשפחה. הנחיית הורים משמשת בבחינת אמצעי תומך שמחזק את 

ביים , תמודדות עם מצבים נורמטיההמערכת ההורית במימוש משימותיה, תוך כדי הנחלת כלי 

 תקופות מעבר ואירועים בלתי נורמטיביים המתרחשים בחייו של היחיד ובחייה של המשפחה.

בשני העשורים האחרונים התגבשה עמדת התחום וסומן כלי הפעילות העיקרי. התחום פועל מתוך 

תפיסה שהורות היא תפקיד ומהות התפקיד ההורי היא מנהיגות. האסטרטגיה העיקרית לפיתוח 

( ובתוכה הכלי הספציפי  הוא Life Long Learning) היגה היא למידה לאורך החיים הורות מנ

 הנחיית הורים.

ההורה ולהקשר שבו שניים  – לבעל התפקידהורות,  -לתפקידהנחיית הורים מתייחסת, אם כן, 

אלו נמצאים. זוהי, למעשה, התפיסה שגובשה בזמנו, במשרד החינוך באגף לחינוך מבוגרים )כהן 

1992.) 

תפיסה זו רואה בהורות תפקיד ובהורה אדם בעל תפקיד הממלא את תפקידו מתוך אישיותו 

הייחודית, מתוך ההקשר החברתי והאישי שבו הוא מצוי ומתוך יחסי הגומלין בין שני גורמים 

 אלו. הנחיית הורים היא פעילות מסייעת לבעל התפקיד, ותורמת לרווחתו ולשכלול תפקודו.

 

גונית, המשכללת ומעצימה איכויות הוריות על ידי -משמעה פעילות חינוכית רב הנחיית הורים

הכשרה לתפקיד, קידום ופיתוח תפקודו של בעל התפקיד וליוויו בביצוע משימותיו, באמצעות 
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מנחה  -התערבות מקצועית ושיטתית של תוכניות המבוצעות על ידי איש מקצוע שהוכשר לכך 

 . הורים מוסמך

 

 תפיסות, הנחות יסוד ועקרונות –ם הנחיית הורי

הורים הם סובייקטים לעצמם. ככאלה יש להורים צרכים, יכולות ורגשות כמו גם עמדות,  •

ערכים, תקוות, שאיפות ורצונות.  מהותם אינה מתמצת בהיותם כלי לגידול ילדים ולהשגת 

 מטרות חינוכיות ולאומיות.

רים ולכן  יש להם "מסוגלות הורית" בכוח  כבני אדם, הורים, רובם ככולם, נולדו להיות הו •

 וניתן להוציאה לפועל.

 אין תחליף להורים בתפקידם  ההורי  המגדל •

מהות ההורות היא מנהיגות. להורים יש השפעות ישירות ועקיפות על ילדים, על שותפי  •

 התפקיד שלהם ועל הקהילה בתוכה הם חיים.

 ילדיהם. זכותם של הורים לממש את אחריותם ההורית כלפי  •

הורים כבני אדם, כבעלי תפקיד וכבעלי זכויות זקוקים היום, יותר מאי פעם, לסיוע ולתמיכה  •

 מאנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים.

חינוכית מבוססת ידע מהימן ותקף, כישורי הורות רלוונטיים ועדכניים  וזהות -דעת הורית •

עותי  במסגרת המשפחתית, ומודעות הורית מגובשת הם הבסיס לתפקוד הורי רלוונטי ומשמ

 וקהילתית.החינוכית 

 

 מטרות הנחיית הורים 

לשם השגת משימותיה הגדירה מערכת הנחיית ההורים את מטרות פעילותה כדלקמן )  .א

לאפשר להורים להרחיב את הידע שלהם ולקנות ידע רלוונטי בנושאי חינוך, א. ( 1992כהן 

 הורות ומשפחה.  פסיכולוגיה, 

 ההורית לצרכים השונים של ילדיהם בתקופות   לפתח את המודעות .ב

 התפתחות שונות ולצורכיהם שלהם כבני אדם וכהורים. .ג

 לאפשר להורים לרכוש כלים ולפתח מיומנויות לשיפור תפקודם ההורי. .ד

לחזק בהורים את היכולת להשתמש ביעילות במשאבים זמינים ובמשאביהם הפנימיים,  .ה

 כים וכלים להתמודדות.על מנת לזהות צרכים ובעיות ולאתר דר

לאפשר להורים בדיקה מחודשת של ערכים, אמונות, ציפיות ומטרות בדרכי גידול וחינוך  .ו

 ילדים.

 לאפשר להורים להתבונן בחוויית ההורות ובמשמעויותיה לגביהם ולגבי ילדיהם. .ז

 להרחיב את המודעות והקבלה העצמית , תוך איתור המגבלות והקשיים. .ח

 רות, ההנאה והסיפוק מגידול ילדים.להעשיר את חוויית ההו .ט

 

 למידת הורים : הנחות תיאורטיות 

( מפרטת את ההנחות התיאורטיות שעליהן מתבססת הפעילות 1978, אצל פורטי 1968אורבך ) 

 הלימודית בהנחיית הורים.
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הורים מסוגלים ללמוד. הם מצוידים מעצם היותם הורים, בכלים להבין את כל ההיבטים  .א

ורי. ככל שההורה יידע יותר על התפתחות הילד, על השפעות של תפקידם הה

האינטראקציה בינו לבין הילד, על מטרותיו ושאיפותיו בחינוך הילד. על תגובותיו 

הריגושיות והשפעותיהן על התפתחות הילד, כך יהיה ההורה מסוגל לטפל טוב יותר 

 במצבים משפחתיים.

 המשפיעים על התפתחות ילדיהם. הורים מעוניינים ללמוד, בייחוד על עניינים .ב

 הורים, כמו אנשים אחרים, לומדים טוב יותר דברים שהם רוצים ללמוד. .ג

הלמידה תהיה משמעותית יותר במידה שהנושא הנלמד יהיה קשור לניסיון העכשווי של  .ד

 ההורה עם ילדיו.

 הורים זקוקים לעידוד ולתמיכה כדי להגיע להחלטות עצמיות. .ה

יותר ביצירת התנהגות הורית, ולמודעות לקיומם של רגשות יש לרגשות תפקיד מרכזי ב .ו

 השפעה ניכרת על התנהגות תפקידית

 הורים יכולים ורוצים ללמוד זה מזה. .ז

 הורים מקבלים זה מזה פרספקטיבה טובה יותר על הורותם. .ח

 כל הורה לומד בדרכו הוא ובקצב האישי האופייני לו. .ט

 ידי עקרונות למידת מבוגרים כמו :ההנחות התיאורטיות של אורבך נתמכות על 

 לימוד אפקטיבי למבוגרים הוא לימוד של נושאים וסוגיות רלוונטיות להם. ▪

 לימוד המתבסס על ניסיונו הקודם של המבוגר, הוא לימוד משמעותי עבורו. ▪

 האפשרות לשתף ולהתחלק במחשבות וברגשות מקדמת למידה משמעותית  ▪

 אצל המבוגר.

יות ובעקרונות למידת מבוגרים, נשאלת השאלה: מהן המסגרות בהתחשב בהנחות התיאורט

הנחיית הורים ומשפחה מביעים את התרבות של התחום ומשקפים את      ה"אני  אדניומהם  

מאמין" הערכי שלו. אדנים אלו מתייחסים לאדם, למשפחה, לתהליכי שינוי ולמידה ולקשר שבין 

 יכולות התמודדות.לו ידע להתנהגות

 

 חיית ההורים אדני הנ

 הנחיית הורים ניצבת כיום על ארבעה אדנים: אמונה; הכרה; ידיעה; הבנה:  

 באהבתו העמוקה של ההורה לילדו וברצונו להיטיב עמו ככל שרק ניתן, אמונה

ואמונה ברצונו וביכולתו של ההורה ללמוד, להתפתח, להשתנות ולשנות, לשם שיפור ושכלול 

 ואתגרים הוריים. תפקודיו בהתמודדותו עם מטלות

הורים ועבור שותפי התפקיד, קרי, מחנכים  -בחשיבות ההורות עבור ילדים, עבור מבוגרים הכרה 

ומורים, והכרה במצבם המורכב והמאתגר של הורים בתקופה של אי ודאות, ריבוי חלופות , הפרת 

 איזונים ותובענות מתגברת.

תם ההורית ממשאביהם הפנימיים שהורים שואבים כוחות ותעצומות נפש לפעילו ידיעה

 ומסביבתם החברתית,וידיעה שידע, מיומנויות ומודעות תפקידית מפתחים ומשכללים תפקוד

שיש אפשרות לסייע להורים להיטיב את הורותם ולקדם את רווחתם באמצעות פעילות  הבנה

י אנשי חינוכית לימודית הנעשית בדרך מקצועית; והבנה שפעילות זו צריכה להיעשות על יד

 מקצוע שהתמחו בתחום ומשתמשים בידע ובכלים מקצועיים לפיתוח וליישום הפעילות.
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 יסודות אלו מעצבים את תחום הנחיית הורים ומהם נגזרות מטרותיה. -אדנים

 

כדי להשיג את מטרותיה מפתחת הנחיית הורים ומשפחה מסגרות למידה, דיון, ליבון ותמיכה למבוגרים 

תיים. פעילות זו נגזרת מתפיסות ועמדות ערכיות והיא מתבססת על ידע מקצועי לגבי תפקידיהם המשפח

 ומבוצעת ע"י אנשי מקצוע שהוכשרו לכך.

 

 בסיסי הידע, התרבות ועקרונות הפעולה של הנחיית הורים

 

הנחיית הורים שואבת ידע ודעת מתחומי חינוך, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, עבודה 

 יה.סוציאלית וסוציולוג

הנחיית הורים עושה שימוש בתיאוריות תפקיד, תיאוריות התפתחות  ומנהיגות וגוזרת מהן 

תובנות וכיווני פעולה רלוונטיים לתחום. הנחיית הורים בפעולה מיישמת גישות מתיאוריות 

הכוחות והמיטביות, תיאוריות הכשרה לתפקיד ולפיתוח מנהיגות וכמובן מתיאוריות של למידה 

 ם המשמשות מסגרת מחשבתית ומעשית להבניית עבודה עם הורים.  לאורך החיי

תרבות הנחיית הורים ומשפחה מציבה במרכז את האדם המבוגר ואת צרכיו, יכולותיו ורצונותיו 

 אישיים ובתחום הלמידה וקניית הדעת.-בתחום חיי המשפחה והיחסים הבין

לזוגיות, להורות,  –משפחתיות הנחיית הורים ומשפחה מתבצעת על יסוד ערכי קבלה וכבוד ל

לסבאות ובוודאי לאדם היחיד. מתוך ערכי הכבוד והאחריות מקדמת התרבות של הנחיית הורים 

מתוך  את המקצועיות וההתמקצעות של התחום ושל האנשים המפעילים אותו ופועלים בו.

 תרבות זו מתעצבים העקרונות לפעילות של הנחיית הורים

 

 הנחיית הוריםעקרונות מנחי פעילות ב

 

הורות היא תפקיד ומן הראוי להכשיר את בעל התפקיד לתפקידו  – הלמידה וההכשרהעקרון 

 לאור אתגרי ההורות במציאות עכשווית.

הורה זכאי לכבוד וזקוק להכרה, קבלה ואישור מגורמים מקצועיים,  – הכבוד והקבלהעקרון 

 סמכותיים ומשמעותיים.

  סובייקט לעצמו וככז הכשרתו נתפרת על פי צ.י.ר ההורה:הורה הוא  – הורה במרכזעקרון 

   צרכיו, יכולותיו, רצונותיו.

 ההנחיה פועלת להעצמת ההורה ולהשבחת ההורות. – ההנחיה המעצימהעקרון 

ההורה הוא לומד מבוגר. כלומר, הוא בעל ידע, עמדות חיים וניסיון  – למידת מבוגריםעקרון 

 על בסיסים אלה ויש לראות בהם נכס ומשאב ללמידה הורית חיים. ידע ודעת חדשים נלמדים

כלומד מבוגר הורה לומד רק מה שהוא תופס כרלוונטי  – הרלוונטיות והמשמעותיותעקרון 

 ומשמעותי עבורו.

הלמידה אמורה לעורר התלהבות ולספק תחושה של עדכנות והיא  – ההתלהבות והחדשנותעקרון 

 ע.נובעת מגישת דמוקרטיזציה של היד

     

תכליתי לפיתוח ולעיצוב -על פי תרבותה של הנחיית ההורים ועקרונות פעילותה, היא כלי רב

 מנהיגות הורית .
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הנחיית הורים  היא    כלי רב תכליתי

ליצירת משמעות               לפיתוח חשיבה

 כישורי  הורות לפיתוח      ליצירת זהות                  

       מנהיגות       ליצירת 

                                                                                                                                       הורית

 
     

הנחיית הורים מתאימה את הגישות ואת שיטות הפעולה להורה המונחה. הוא העומד במרכז, 

החיים" צריכה להיות רלוונטית, הולמת את מיומנויות והפעילות על פי עקרונות "למידה לאורך 

הלמידה שלו ותואמת את רצונותיו. לכן היא מתרחשת על "ציר המפגש" שפיתחנו בתחום: 

צונות. כדי לענות על הצורך ההורי, התוכן שההנחיה עוסקת בו מוגדר ומותאם רכולות, ירכים, צ

הרצויה; כדי להתייחס לרצונות, מופעלת להורה; כדי לענות על היכולות, נבחרת שיטת ההנחיה 

 מסגרת ההנחיה ההולמת. 

נחיית ההורים בכל תוכן, גישה, שיטה ומסגרת חותרת להתרחשות לימודית שתאפשר להורה ה

 לגלות חמש תגליות: 

 

חמש תגליות של הורים 

באמצעות 

הנחיית הורים

?להיות מי אני רוצה –תגלית החלום •

נקודות עוצמה ופערים?  מי אני –תגלית המציאות •

?עוצמה כיצד לצמוח מנקודות –תגלית הלמידה •

 ובתחושות בהתנהגויות –תגלית ההתנסות •
 חדשות

 פיתוח מערכות יחסים תומכות–תגלית היחסים •

 אמון                           ויוצרות 

 

 הנחיית הורים מציעה להורים

 ות בתחום ההורותנגישות וזמינות לרכישת ידע, מיומנויות ומודע •

 הזדמנות להתבוננות פנימית ולבחינה עצמית בתפקוד ההורי •

 פשרות לבדיקה ולבחינה של תוצאות הוריות מול מטרות הוריותא •

 קהילתי-חינוכי-מסגרות ואמצעים לפיתוח שיח הורי
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 היא עושה זאת באמצעות נתינת זה"ב וכס"ף להורים

?מה הנחיית הורים נותנת להורים 

ף"ב  וכס"זה

הורים זמן –ז 

 הון הורי–                                ה

 הוריביטחון –                                ב

 כלים–                                כ

 סמכות –                                ס

פיתוח ,  פתרון–                                פ

 

 רים לכולהנחיית הו

כזכור, הנחיית הורים, על פי הגדרתה, היא פעילות חינוכית ייעוצית לימודית להורים שמטרתה 

פיתוח הורות מיטיבה, ככזו, היא מיועדת לכלל ההורים. האתגר הניצב בפני הנחיית הורים הוא 

מהם קיום פעילות שממנה יוכלו ליהנות מרב ההורים. נשאלת השאלה מהו טבעה של פעילות כזו ו

 הקווים המנחים על פיהם ניתן לפתח אותה.

מצאנו במקורותינו: "לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן"  'אוריינות הורית' שהקנייתה 

ופיתוחה הם משימותיה של הנחיית הורים, הרי היא כתורת ההורות; ודרך הקנייתה, כדי שתהיה 

 מן'.תורה לכלל ההורים, צריכה להיות בעלת אפיונים כשל ה'

 ל 'מן' היו שלושה אפיונים ייחודיים:

 טעמו נקבע על ידי מי שאכל אותו ; .א

 הוא נבלע באיברים; –לא הייתה בו פסולת  .ב

 בכל בוקר הופיע חדש ומחודש. .ג

כלומר , ההנחיה, כדי שתהיה מתקבלת ונצרכת על ידי אוכלוסיית ההורים ותסייע להקניית 

 אוריינות הורית, עליה להיות:

 ההורה ; –המונחה  מותאמת לרצון .א

 מותאמת ליכולתו של ההורה ; .ב

 רלוונטית. –מתחדשת בהתאם לזמן , למצב ולצורך של ההורה, משמע  .ג

בוודאי שאין זה פשוט לפתח פעילות שאלו הם מאפייניה. פעילות כזאת צריכה להיות משוחררת 

פעל בהתאם מדוגמות ולא כבולה למסגרות. פעילות הנחיית הורים שתעמיד במרכז את ההורה ות

 לרצונותיו, יכולותיו ומצבו תוכל ליצור מסגרות שיספקו הנחיה נגישה וזמינה לכל הורה.

 

 האם אפשרית הנחיה חלופית להורים ?

אין ספק שאפשר וגם רצוי לפתח מסגרות הנחיה חלופיות, התווית מסגרות הנחיה אלו תתאפשר 

 לצרוך הנחיית הורים. על ידי זיהוי ובחינת רצפי היכולות הדרושים להורים כדי

 ארבעת הרצפים הנפוצים הם :

 בין חד פעמי לרב פעמי                                                                    – רמת התמדה
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          בין אנונימיות לחשיפה גבוהה                                                                        –ה רמת חשיפ

 בין פסיביות לאקטיביות גבוהה – רמת פעילות

 מיומנויות גבוהות                              –מיומנויות דלות  –מיומנויות שיח ותקשורת 

 

הצירופים השונים בין רצפים אלו מסמנים ומזהים מסגרות ואמצעים נוספים שבהם אפשר 

 להנחות הורים.

ת ולרצונות הוריים ומודעות לצירופים האפשריים של יכולותיהם, למעשה, מודעות ליכולות הוריו

מזמינים יצירת מסגרות שונות ומגוונות להנחיית הורים, שיתאימו לצורכיהם ויהלמו את 

יכולותיהם. בוודאי שיכולות הוריות עשויות להתפתח עקב השתתפות במסגרת אחת ולאפשר כך 

 להורה להשתלב במסגרת הנחיה נוספת ושונה.

משותף לכל המסגרות ומגוון הפעילות שעשוי להיווצר כתוצאה מהתפתחות זו הוא מטרות ה

הפעילות: פיתוח הורות אוריינית והשימוש של כולן בעקרונות חינוך מבוגרים לשם קידום 

 הלמידה וההתפתחות בהורות.

 

 אתגרי הנחיית הורים 

פיתוח הורות מיטיבה, מעמיד  צורך הגובר והולך של הורים בקבלת סיוע, תמיכה והנחיה, לשם

אתגר בפני הנחיית הורים. האתגר הוא אתגר ההתאמה והרלוונטיות. על הנחיית הורים להתאים 

ה, מסגרות ההנחיה ושיטות ההנחיה למצבים, ליכולות, לרצונות ולצרכים של יאת נושאי ההנח

 ההורים.

מנחי הורים, ועל מגוון להתמודדות עם אתגר זה השלכות מרחיקות לכת על דרכי ההכשרה של 

 הפעילות בהנחיית הורים.

פיתוח מסגרות הנחיה מותאמות והשבחת טיב ההתאמה שלהן הם אתגריה המקצועיים של 

הנחיית הורים ומבחניה בשנים הקרובות, ולפיהם תוערך תרומתה להורים, למשפחות ולחברה 

 כולה. 

 

 סביבה מכבדת ותומכת בהורים ובמנהיגות הורית

 

 פיתח תחום הורים אתלות הנחיית הורים לשם פיתוח מנהיגות הורית תוכל להתקיים, כדי שפעי

משימתה היא:  פיתוח סביבה מכבדת ותומכת בהורים".  –מה שאנו מכנים "אסטרטגיה החוצה 

 הגשמת ייעוד התחום:

להעמיד את נושא ההורות והמנהיגות ההורית על סדר היום הלאומי, החברתי והחינוכי ולפתח 

 שא תרבות של למידה נגישה וזמינה לכלל ההורים בנו

 

בשיתוף עם רשויות מקומיות, מכללות חינוכיות, ארגוני הורים ועמותות  –ייסדנו לשם כך 

ו על קיומה נוהכרז המועצה הציבורית להורים בישראלאנשי מקצוע ואנשי חינוך,  –חברתיות 

 .2008-בוועידת ירושלים להורים שהתקיימה  ב

בלה עליה לקדם את פיתוח התשתיות החוקיות, התקציביות, המקצועיות והארגוניות המועצה קי

לקידום ההורות, ההורים והמנהיגות ההורית בישראל. לשם כך גיבשה המועצה הציבורית 

להורים בישראל שלושה מסמכי יסוד: "מגילת יסוד המועצה" "מגילת זכויות ההורה בישראל" 
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 המועצה פועלת לקידוםדי ליישם ולהטמיע מסמכים  אלה כו"אמנת ישראל למען ההורים". 

הצעות חקיקה בנושא הורים,  מדיניות לאומית להעצמת ההורות ולחיזוק ההורים ובתוכה

 להפעלת ההנחיה וההדרכה להורים ולהקמת שדולה ציבורית ומקצועית לנושא ההורים.

 

 

 במקום סיכום

כדי שיוכלו  –ם ומחנכיהם. אין ספק בלבנו אין תחליף להורים כמגדלי ילדי –אין ספק בלבנו 

הורים לממש את כוונותיהם ההוריות הטובות הם זקוקים לחיזוק ולהעצמה. אין ספק בלבנו 

שלמידה ותמיכה עשויות לסייע להורים להגשים את חלומותיהם ההוריים. אין ספק בלבנו שיחד, 

מת הורים. לכל העושים, במאמץ משותף, נצליח ליצור ולפתח את התשתיות החיוניות להעצ

התורמים, התומכים והמסייעים חלק חשוב ומשמעותי בהצלחה זו והיא של כולנו למען כלל 

 ההורים והילדים בישראל.
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 הורים כמשאב בהתפתחות בריאה של  ילדים ובני נוער

 1סקירת ספרות מחקר 

 
תחות בריאה וכגורם מגן ובונה חוסן בקרב "הורות כמשאב בהתפ  זאת גירסה מקוצרת  של המאמר 1

ומופיע  ,2012וינואר  2011, אוקטובר  "פסיכו אקטואליה"אשר התפרסם בשני חלקים ב  ”ילדים ובני נוער
 בישראל. במלואו באתר האינטרנט של הסתדרות הפסיכולוגים 

 
בר    מפתחת  ומדריכה עצמאית. בע כולוגית חינוכית והתפתחותית בכירה, יועצת,י* ד"ר תמר ארז פס                

 פורום  אביב יפו,יועצת באגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ומרכזת -מנהלת מכון שניאורסון בשפ"ח תל    
.הפסיכולוגים לגיל הרך בשפ"י     
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 *ד"ר תמר ארז

ממחקר אורך על התפתחותם של ילדים בסיכון מן ההיריון ועד לגיל שלושים  עולה המסקנה  כי 
אופן בו מטפלים בהם הוריהם החל משנות "אין דבר חשוב יותר בהתפתחותם של ילדים, מאשר ה

סוציאליים, כולל התנסויות  -החיים הראשונות.  אך בה בעת  אנו טוענים שלגורמים פסיכו

 Sroufe 05אנו קובעים ש אין להאשים הורים...") משפחתיות, יש השפעה עצומה על ילדים, ובכך

et al. 20 '288, עמ.) 
באמרו:" תקוותי היא כי בטווח על התיאוריה  הרצאה תורת ההתקשרות  ג'ון בולבי סיים אבי 

המוצעת הוא  שהיא שופכת אור על התנאים  שהערך הגדול ביותר של התיאוריה ,הארוך יתברר
שמקדמים,ככל הנראה, התפתחות אישית בריאה. רק כאשר התנאים הללו יהיו ברורים מעבר 

היינה נכונות לסייע בידיהם לספק לכל ספק יידעו הורים מה הטוב ביותר לילדיהם, וקהילות ת

 (38, עמ' Bowlby, 1988 זאת" )
 

כמו בולבי, גם אנו סבורים שתפקידה של החברה לספק להורים תנאים מסייעים למילוי תפקידם 

החשוב. מטרת מאמר זה ,שנכתב בהזמנת המועצה הציבורית להורים, הינה לערוך סקירת מחקר 

 ( Translational Researchפרקטיקה ולמדיניות  ) לפי גישת לעל  הורות אשר מכילה ידע רלוונטי 

למרבה הצער,לעתים מתקבל הרושם כי למרות שהורות נתפסת בישראל כזכות, והמדינה, אולי 

יותר מכל מדינה אחרת, מסייעת לאזרחיה להפוך להורים, ) במימון טיפולי פוריות, למשל ( , אין 

של הנגשת שירותי הנחייה וייעוץ מקצועיים ,למילוי היא מספקת להם תנאים מסייעים, כמו למ

 אחריותם לילדיהם באופן שיקדם התפתחות מיטבית

האם יש כיום ידע מקצועי מספק בנושא הורות, והאם יש בו כדי לסייע  לנו להבין מהי הורות 

 בה ומהי האקולוגיה המאפשרת אותה?טו

של פרופ' עופרה מייזלס ביום העיון של  בלבול ומבוכה ביחס ל"מהי הורות טובה?"  ) שם הרצאתה

( הם נחלת רבים,  ולא רק בחברה הישראלית.  2010הפ"י והמועצה הציבורית להורים במרץ 

מפנה המחבר את תשומת לבנו לכך שברשימות  Scientific American/ Mind  -בכתבה בשם זה  ב

מה  מדריכים לדיאטה,  16.000-וואה למדריכי הורות, בהש 40.000של חברת אמזון יש כיום 

שמעיד, לדעתו, על כך שאנשים מודאגים היום מההורות  שלהם אף יותר משהם מודאגים מהיקף 

 Epstein, 2010)) מותניהם 

( מיטיבה לתאר את  המקורות התרבותיים והחברתיים 2008אקטואליה, אפריל -שילה ) פסיכו

ההורות, על העמדת הילד וזכויותיו  לקשיי ההורים.היא מצביעה למשל על השינויים בתפיסות

במרכז וכן על כך שהורים חוששים שמא ילדם לא יישאר שלהם לתמיד והם יאבדו אותו ואת 

 היחידהקשר הקבוע  הוריות , יתכן  שהילד הוא-אהבתו, שכן בעולם של פירוק משפחות ושל חד

של היפוך תפקידים. שיש להם. לגרסתה, שינויים אלו במעמד ההורה עלולים ליצור דינאמיקה 

ההורה שחש תלוי בילדו מתקשה לספק לו את ההתנסויות המאפשרות התפתחות של אוטונומיה , 

 התנסויות  אשר כרוכות גם בהתמודדות עם תסכול והצבת גבולות. 

 גבוה.  -שינויים אלו מאפיינים  להערכתה דווקא הורים מן המעמד הבינוני

עצם  של הורים בהנחיה והדרכה וביום העיון המדעי של גם אנו זיהינו את הצורך הגובר והמת

רשימה  , הקדשנו סימפוזיון לנושא הכתיבה המקצועית של פסיכולוגים להורים 2008הפ"י,  ביולי 

זאת, המתמקדת בהשפעת ההורות על התפתחותם של ילדים ובני נוער, אנו יוצאים מהתפיסה 
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ארגונית וזו של  –שה ההתפתחותית מערכתית של ההורות, ומאמצים את הגי -הדינאמית

הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית .  גישות אלו  רואות את ההתפתחות כתוצר של הקשר אקולוגי 

(1986 ,Bronfenbrenner) כיווניות(  קבועות  -אקציות,  )אינטראקציות דו-שבו מתרחשות  טרנס

הדבר נכון לגבי  Sameroff,2009))ומתמשכות בין השפעות גנטיות  לבין השפעות סביבתיות 

ההתפתחות הנורמאלית והמסתגלת, והוא נכון גם לגבי התהוותם של דפוסי הסתגלות לא 

 אופטימאליים ואף פתולוגיים ולשימורם לאורך זמן. 

נתחיל בסקירה קצרה של גישות תיאורטיות להורות  ושל  מחקרים שנערכו בנושא זה.  אף 

יחס גם לגורמים  המשפיעים  על ההורות . בסיום שנתמקד בהשפעות ההורות על ילדים , נתי

נדגיש את השתמעויות הידע העכשווי על דרכים לקידום הורות מיטבית,באמצעות התערבויות 

מונעות להורים שקיים סיכון לקשיים בתפקודם )בשל קשיים שלהם, של סביבתם, או בשל 

 אתגרים שמקורם בילדם( ולטיפול בהורות .  

 

 גיה של ההורותהתפתחות הפסיכולו

 

 הורות מנקודת מבט של התפתחותם  של ילדים ובני נוער

כמו בתחומים אחרים של הפסיכולוגיה, גם ההתעניינות  בהורות ובהשפעותיה החלה בחדרי 

באמצעות חקירת  המטפלים ניסו להבין התהוות של פתולוגיות אצל מטופליהם הטיפול.

ם, כילדים, עם הוריהם.  וייחסו את  הקשיים זיכרונותיהם אודות יחסים ואירועים שהיו לה

 בהסתגלות בהווה לקשיים ביחסים מוקדמים . 

נראה, אם כן, כי הגישות התיאורטיות להורות, משקפות את  המגמות שרווחו בפסיכולוגיה 

 (.  2009בתקופתן ) מייזלס, 

המשגות של   ( עולות Summers,1994תיאוריות יחסי אובייקט ופסיכופתולוגיה ) מסקירה של 

תפקיד ההורות בהתפתחות : פרויד ראה את האגו כמתפתח מתסכול דחף. לגרסתו, על הילד 

לבנות תחליף לאובייקטים מוקדמים שהילד נאלץ לנטוש, האם תחילה, ובשלב האדיפאלי גם 

האב. וכך, באמצעות תהליך ההזדהות, הוא יוצר את הייצוג הפסיכולוגי הפנימי של ההורים.  אנה 

יד המשיכה ופיתחה את מושג האגו  ותיארה את השימוש שעושה האגו במנגנוני הגנה על מנת פרו

 לשמור על  המאוויים בלתי מודעים. 

אובייקט, אימצו את ההשקפה כי המבנה  -התיאורטיקנים העיקריים הנמנים על הזרם  של יחסי

ם שלהם .  יצירת אובייקט ולא רק של ההיבטים המתסכלי -הפסיכולוגי הוא תוצר של יחסי

האישיות היא , אם כן, תוצר מורכב של הפנמת יחסי האובייקט המוקדמים. מהלר ושותפיהראו 

 אינדיווידואציה. -את היווצרות  העצמי הפסיכולוגי כתוצאה של תהליך פרידה

היא וריאנט של תיאוריית יחסי אובייקט. לאחר  פרסומיו  של רנה ספיץ   תיאוריית ההתקשרות

הארבעים של המאה הקודמת על  נזקי גוף ונפש לילדים במוסדות שסבלו מחסך קיצוני משנות  

השפעותיו של "חסך אימהי" שאפיין את  , ערך בולבי סקירה  על(Spitz , 1945)בטיפול אישי 

והגיע למסקנה שהביטחון  (,Bowlby,  1951נסיבות גידולם של ילדי מוסדות  יתומים )

בסיס לבריאות הנפשית של הילד, ואילו אירועים של אבדן דמויות בהתקשרות עם ההורה  הוא ה

 הוריות בגיל הרך ופרידות מהן, הם מקור לקשיים ופתולוגיה. 
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מעתה הדגש עבר להתבוננות באינטראקציות ממשיות בין ההורה או המטפל העיקרי ובין הילד, 

 ומעקב על השפעתן על התפתחות הילד. 

 

 תם של הוריםהורות מנקודת מבט של התפתחו

שינויים חברתיים הובילו עם הזמן  להסתכלות שונה על האמהות וההורות, הסתכלות מנקודת 

( פרקים 2007המבט של ההורה וחוויותיו כפרט . כהן בחרה לכלול בחלק הראשון של ספרה )כהן, 

המייצגים פרספקטיבה התפתחותית , הרואים בהתפתחות תהליך הנמשך לאורך כל החיים 

הורי והמעבר להורות ועד -חסים לכל שלב  בהורות   בסדר כרונולוגי , מן השלב הטרוםוהמתיי

כי "ההורה איננו רק כלי  ) 18לשלב ההורות לילד בוגר. במבוא לספרה היא מדגישה ) שם, עמוד 

שרת לגידול ילדים שיעמדו בקריטריונים של מוצלחות" . ההתייחסות להורה היא כאל פרט 

יות משמעותיות ביותר הקשורות בתפקידו כהורה , בתוך הקשר רחב יותר, ייחודי העובר חוו

 אישי ואקולוגי"-פנימי, כמו גם בין–דינמי 

החוויה הייחודית של ההורה ממלאת, אם כן, תפקיד מרכזי בהתפתחות האישית של ההורה 

 עצמו.

 

 מחקר אמפירי בתחום ההורות

 

 ההתפתחותיות א.טיפול הורי מוקדם, יחסי התקשרות ותוצאותיהם

כאמור, בולבי ואיינסוורת גרסו כי איכות יחסי הטיפול של המטפל העיקרי בינקות, ובעיקר האם, 

שמאופיינים בחום וברגישות לאיתותי התינוק הם התורמים ליחסי התקשרות בטוחים ומניחים 

 את המצע להתפתחות הקוגניטיבית והרגשית חברתית גם בעתיד.

ורת חקרה, באמצעות תצפיות, את מהלך התפתחותן של : איינסוההסתגלות בינקות

אם  בחדשי החיים הראשונים בתנאים טבעיים בביתם. היא מצאה קשרים  -אינטראקציות תינוק

אם שהתפתחו בדיאדות  -בין איכות האינטראקציות הללו  ובין איכות יחסי ההתקשרות  תינוק 

בשיטת "הסיטואציה הזרה" , פרי  והוערכו בבדיקה מעבדתית השונות במהלך השנה הראשונה

(. על בסיס תגובות הפעוטות לאחר פרידה קצרה מאמם הוערכה Ainsworth et al, 1978פיתוחה )

 יעילותם בהפגת לחץ ומתן פניות לחקירה. -איכות יחסי ההתקשרות , דהיינו

ות התקשר איינסוורת זיהתה שלושה סוגים  של התקשרות: הסוג הראשון והנפוץ ביותר כונה

ילדים אלה נרגעו בקלות ,באמצעות אינטראקציה עם  האם ) באו במגע פיזי ,או יצרו : .B -בטוחה

עימה אינטראקציה חיובית (  ושבו למשחק במהירות. שתי הקבוצות האחרות של ילדים, שכונו 

"בעלי התקשרות חרדה"  הראו התנהגויות חורגות מתפקוד אופטימאלי: הילדים בקבוצה 

,   נמנעו ממגע עם האם בעת מצוקה    C -התקשרות מתנגדת או אמביוולנטיתת כבעל שכונתה

אופיינו בחקרנות דלה עוד בטרם הפרידה. ואילו הילדים בקבוצה  ואף התנגדו לו .תינוקות אלה

 נטו להימנע ממגע ומקשר עם האם בעת מצוקה. A –התקשרות נמנעת השנייה , שכונתה 

ים אלו נבעו  מהתנהגות האמהות והפעוטות בבתיהם במהלך איינסוורת וחבריה מצאו כי הבדל

 שנת החיים הראשונה .

מאורגנת  התקשרות בלתימאוחר יותר זוהה  על ידי מיין וסולומון  דפוס התקשרות נוסף שכונה 

((D ,דים שחוו קשרים טראומטיים מוקדמי שיוחס לילMain &Solomon,1990) .) 
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ת מאוחרת יותר נחקרו במחקר האורך של  מינסוטה השפעות ההתקשרות המוקדמת על כשירו

 שעקב אחר מדגם של ילדים בסיכון, מן הטרימסטר האחרון להריונן של אמהותיהם ועד לבגרות

(Sroufe et al, 2005):נציג כאן  את עיקרי הממצאים החל מן גיל הרך ועד לגיל ההתבגרות . 

פי תיאורית ההתקשרות , נמצא כי כצפוי על  בגיל שנתיים,ההסתגלות בתקופת הפעוטות : 

בנגישות הפיזית והפסיכולוגית של האם הניח  את הבסיס להתנהגות  הביטחון של הפעוטות

חקרנית ולפתרון בעיות באופן עצמאי, בצד הציפייה לקבלת עזרה בשעת הצורך. כמו כן, מחקר זה 

הקשב וההתמדה  הצביע  על כך שמוטיבציית הישג קשורה עם התקשרות בטוחה: נמצא שטווח

בביצוע, שלעתים נוטים להתייחס אליהם כאל תו אופי שבסיסו קונסטיטוציוני , הם לפחות 

 בחלקם  תוצרים של דפוס יחסים מסוים.

: ילדי הגן שהיו בעלי היסטוריה של התקשרות בטוחה היו יותר ממושמעים ההסתגלות בגיל הגן

ית טובה יותר. הם השתתפו באופן פעיל יותר לגננות , והם גילו  גמישות אגו גבוהה ושליטה עצמ

הראו , ,Erez 1987)1995)בקבוצת בני גילם, הראו יכולת טובה יותר לפתרון בעיות חברתיות 

 יותר רגשות  חיוביים  ואמפתיה , ופחות רגשות שליליים.

  כמו כן  נמצא כי רובם המכריע של הילדים שהיו בטוחים בהתקשרותם כתינוקות, תוארו על ידי

הגננות שלהם )באמצעות שאלוני התנהגויות( כמתפקדים היטב. לעומת זאת, מרבית הילדים 

בשלוש הקבוצות עם בעיות בהסתגלות )קשיי התנהגות, בעיות קשב, נסגנות (  היו בעלי  עבר של 

  .( Erickson et al 1985)  התקשרות חרדה

לה בהכרח לבעיות התנהגות: יחד עם זאת נמצא כי  התקשרות חרדה כשלעצמה איננה  מובי

 הסיכון לכך גובר כאשר היא באה  יחד עם לחצים וקשיים נוספים במשפחה.  

הילדים שהיו בעלי עבר של התקשרות בטוחה  הראו כשירות   :ההסתגלות בילדות התיכונה

בהתמודדות עם בעיות קוגניטיביות בעולם המציאות ועולם הפנטזיה. על בסיס ההישגים 

יתחו בהתמודדויות  ובמגעים עם בני גילם בגיל הגן , הם יצרו עתה קשרי חברות, והיכולות שפ

בילו זמן רב יותר בפעילויות קבוצתיות, ונטו פחות להיות מבודדים בהשוואה לילדים שהיו  בעבר 

 עם יחסי התקשרות חרדה.

ת על כאשר התפקוד היה גבוה  מזה  שמנבא דפוס ההתקשרות המוקדמת, ניתן היה להסביר זא

 המשפחתי .ידי יחסים תומכים מוקדמים אחרים, תמיכות מאוחרות יותר ו/או שיפור בקונטקסט 

מדיווחי המורים ומדיווחים עצמיים עלה כי הכשירות החברתית : ההסתגלות בגיל ההתבגרות

נבנית על זאת מן התקופה שקדמה לה. עוד עלה מן הדיווחים כי איכות הטיפול ההורי  16בגיל 

חודשים(  הייתה בקורלציה גבוהה יותר עם הכשירות  42חודשים ובגיל  6ך ) בגיל בגיל הר

 החברתית מאשר איכות הטיפול ההורית העכשווי.

נערים בעלי עבר של התקשרות בטוחה יצרו חברויות, ובהתאם לנורמות הגיל הם גם הראו 

עת הראו התנהגויות התנהגויות חיזור אחרי בנות המין השני. גם בעלי העבר של התקשרות נמנ

אחרונות אלו  שיש בהן ממד של אינטימיות. לעומתם, בעלי העבר של התקשרות מתנגדת עוד לא 

בשלו לכך. נראה שההתקשרות המוקדמת מתאימה ביותר  לניבוי ההתמודדות עם סוגיות בתחום 

 של אמון ואינטימיות.

 .גם ההסתגלות הבית ספרית וההישגים הלימודיים תאמו את הניבוי

באשר לבעיות התנהגות ולהתנהגויות של סיכון בגיל ההתבגרות: כאן, בנוסף לאיכות הטיפול, היה 

אקונומי, אירועי חיים מלחיצים, -ביטוי לגורמים משפיעים רבים כמו: סטאטוס סוציו
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קונפליקטים בינאישיים ובעיות במשפחה. בנוסף היה משקל לכשירות החברתית בבית הספר 

 הייתה לאם בהווה.היסודי ולתמיכה ש

הניבוי בתחום של התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות: אלו היו קשורות בעיקר לאלימות וכאוס 

בבית, ובמיוחד בשנות החיים המוקדמות לעומת זאת, נוכחות תומכת של גבר מבוגר בבית נמצאה 

 מאשר בשנים הראשונות. חשובה בגיל ההתבגרות יותר

יים של הורים הקשורים ליחסי התקשרות ותוצאותיהם מחקרים אודות משתנים פסיכולוג

 ההתפתחותיות: 

כה  ההתייחסות הייתה  למשתנים התנהגותיים של הטיפול ההורי כמנבאים של דפוס  עד

ההתקשרות של האם ותינוקה. פונגי הסב את תשומת הלב  לתהליכים פסיכולוגיים אצל ההורה 

ולת המנטליזציה של ההורה, יכולתו המאפשרים את התפתחותה של התקשרות בטוחה: יכ

להתייחס לילדו כאל בעל מחשבות ורגשות ולשקפם לו הם תנאי להיווצרות התקשרות בטוחה  

קריא וחב' גורסים כי התובנה האימהית היא -.  בדומה לכך, קורןFonagy ,1996)אצל הילד ) 

ת לראות את ילדן אמהות שיכולו -הבסיס להתנהגות הרגישה של אימהות  לילדיהן . דהיינו

כיישות נפרדת מהן, בעלת צרכים ורצונות משלה,  ויכולות  להראות סובלנות וקבלה ביחסן 

,נותנות לילדיהן תחושה שקולו נשמע ואף מתקבל.  הם סבורים שיכולות אלו הן המניחות  

 מחקרים של אופנהיים  (.Koren-Karie et al,2002תשתית להיווצרות יחסי התקשרות בטוחים )

מראים שתהליכים אלו מתרחשים גם ביחסיהם של הורים לילדים בעלי קשיים  וחב'

    .al,2007).. (Oppenheim et התפתחותיים 

  

 על  ההתפתחות ב. השפעות משפחה והורות

 

המחקר האמפירי בתחום ההורות החל בשנות הששים כשנעשה ניסיון לזהות  מגוון סגנונות 

 ( .Baumrind, 1967,1971(על התפתחותם של ילדים הוריים ולבחון את השפעותיהם 

 

 דפוסי הורות  וסוציאליזציה

שמשמעו זמינות, חום, רגישות והיענות לצרכי   לספק טיפול איכותיכאמור, בינקות, על ההורים 

 התינוק. 

גבולות נאותים והכוונה להתנהגות בגיל הרך, והחל בשנת החיים השנייה, עליהם לספק גם 

 . מקובלת

קרי תצפית מראים כי להתנהגות ההורה המטיל משמעת יש השפעה רבה על מידת ההיענות של מח

הפעוט: אמהות שנוקטות בפיקוח חיובי שעושה סדר קדימויות, הן מקפידות על  הדברים  

החשובים ביותר עבורן, כך הן גם מגיבות על מעידות או עבירות בנושאים החשובים, ומעלימות 

 ת חשובות. עין מהתנהגויות פחו

אקטיביות בהתנהלותן ) יודעות מתי צפוי קושי ומנסות לעוקפו( והן -אמהות כאלה  הן גם פרו

 שזוכות לשיתוף פעולה יותר מאמהות הנוקטות  באיסורים רבים ומענישות בחומרה. 

בגילאי הגן, ההורים מצופים להתאים את התנהגותם להתפתחות הכשירויות של ילדיהם: גם 

אחריות, בהדרגה יותר  ו להחום, התמיכה והכבוד לצרכי הילד ולדעותיו, כך שיתנו עתה חשובים 
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יציבו לו גבולות הולמים, ועדיין יהיו נגישים לסייע לילדם כשאינו יכול לעמוד במשימה בכוחותיו 

 בלבד. 

סולברג   )תשס"ז( סוקר מחקרים שונים בספרות אודות התנהגויות הוריות וסבור שניתן לזהות 

שני משתנים מרכזיים: א(  בתחום הרגשי )על ציר של קבלת הילד ועד דחייתו(, וב( במישור  בהם

הפיקוח ) על הציר של שליטה של ההורים על התנהגותו של הילד לעומת הנטייה להעניק לו חופש 

ועצמאות( . וכך מציע סולברג כי האינטראקציה בין שני הממדים האלה יוצרת טיפולוגיה של  

 נונות של דפוסים חינוכיים בהתנהגות הורים: ארבעה סג

הורים  סמכותיים דומיננטיים, הורים מתירניים, הורים בעלי גישה סמכותית גמישה, והורים 

 אדישים. 

הטיפוס האחרון  של הורות מופיע בספרות בהקשר להזנחת הילד וההתעמרות בו, למשל אצל 

(. שלושת הטיפוסים האחרים 232ברג, עמ' , אצל סול ,1983Macoby & Martin) מקובי ומרטין 

מחקרה הקלאסי של דיאנה באומרינד  נתמכים על ידי מחקרים אמפיריים רבים, למשל, 

(1967Baumrind,) היא זיהתה על סמך תצפיות מתמשכות שלושה טיפוסי פרופיל של התנהגות .

 ילדי גן: 

לחבריהם, סקרניים ובעלי ילדים מלאי מרץ, המתייחסים באופן חיובי  -הקבוצה הראשונה 

 ביטחון עצמי ושליטה עצמית.

ילדים בעלי תנודות במצבי הרוח שלהם, מהירים לכעוס, מגלים עוינות פסיבית,  -קבוצה שנייה

 חסרי ביטחון עצמי, שליליים או נסוגים ביחסיהם עם בני גילם .

דמת, אך היו  חסרי ילדים שאופיינו במצב רוח טוב יותר מילדי הקבוצה הקו -והקבוצה השלישית

 בשלות,  תלותיים וחסרי שליטה עצמית וריסון עצמי. 

כשנבדקו  היחסים  בין ילדי הגן והוריהם  )בראיונות, בתצפיות  בבית ובמעבדה ( נמצא כי: 

ההורים של ילדי הקבוצה הראשונה, שהיו,כאמור, מאופיינים בכשירות רגשית חברתית גבוהה, 

ציבו לילדיהם גבולות ברורים, הסבירו ונמקו את דרישותיהם היו חמים ונענים יותר, הם ה

והענישו פחות מהורי הקבוצות האחרות.  הורים אלה היו גמישים בהשקפותיהם ועמדותיהם וכן 

הורים עודדו את ילדיהם להתנהגות תואמת את גילם ולעצמאות. היא כינתה הורים אלה  "

 (.authoritative parents סמכותיים" ) 

הקבוצה השנייה אופיינו בסמכותיות דומיננטית ונוקשה, בדרישות חמורות למשמעת וריסון הורי  

עצמי, ללא התחשבות בדעתם של הילדים, בלי לתת הנמקות והסברים ובלי לספק תמיכה. 

במקרים של הפרת משמעת הם נקטו בענישה קשה . באומרינד כינתה אותם  "הורים סמכותניים" 

(authoritarian parents ). 

היו יותר   ולבסוף, ההורים של ילדי הקבוצה  השלישית, שכונו על ידיה "הורים מתירניים"

מטפחים מהורי  הקבוצה הקודמת, אך לא דרשו התנהגות בשלה ותואמת את הגיל, וכלל לא 

 .(permissive parents)הורים מתירניים""הציבו לילדיהם גבולות ברורים, הם כונו על ידיה 

( כי לאחרונה פורסם מחקר אורך של מדגם זה, ובנתונים של גיל  351וח  )שם, עמ'  סולברג מדו

ההתבגרות יש חיזוק לממצאים המוקדמים יותר. כן הוא  מביא את עיקרי סקירה עדכנית של 

הספרות בנושא הזה שנערכה על ידי באומרינד ואשר מובילה למסקנה כי הורים שמגלים 

הגות בוגרת ואחראית וגם תורמים לתפקוד קוגניטיבי גבוה של סמכותיות גמישה, מעודדים התנ

 ילדיהם.
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 ילדים ותת המערכת הזוגית -אקלים משפחתי  

ילדים יש השלכות נכבדות על התפתחותם של הילדים, גם לקונפליקט  -לא רק ליחסי הורים 

ם ילד יש השלכות של ממש על התפתחות של בעיות אצל ילדים.  מחקרים לא מעטי -הורה

מצביעים על כך שבדרך כלל בעיות של ילדים, ובמיוחד בעיות מוחצנות בקרב בנים,  אינן קשורות  

ילדים בלבד, אלא  גם לבעיות בנישואין, פרידות וגירושין וכן פסיכופתולוגיה  -ליחסי הורים

 הורית, כמו דיכאון אימהי.

 

שפחות מתפקדות היטב, הם חלק  נורמאלי מן ההוויה של חיי משפחה . גם במ קונפליקטים

נידונים פערים ומחלוקות ואין הימנעות מהתייחסות לנושאים שנויים במחלוקת. יחד עם זאת, 

לחשיפת ילדים לקונפליקטים חוזרים ונשנים, יש השלכות הן על הסתגלותם הרגשית 

וההתנהגותית של ילדים )כעס, ניסיון לתווך ולגשר בין ההורים( והן על תפיסתם את עצמם 

 שמים ואחראים למצב היחסים בין הוריהם.  כא

 

ילדים מגלים קשיים קצרי טווח וארוכי טווח בעקבות שיבושים בנישואי  -פרידת הורים וגירושין

הוריהם או  גירושין. תקופת ההתאוששות מן מהמשבר העובר על הילדים בעקבות השבר 

, Wallerstein& Kelly,1980 ,1989 שנתיים ) –במשפחה היא ממושכת למדי, כשנה וחצי 

Hetherington  ולעתים קרובות ממשיכים הילדים  לאורך זמן  לדמיין  את חזרתם של ההורים )

לחיים משותפים.  ההתאוששות  תלויה, כמובן, ביכולתם של ההורים להגן על ילדיהם מהמשך 

 הקונפליקטים ביניהם, וביכולתם לקיים יחסים חמים ותומכים עם הילדים. 

ודות בוגרים צעירים מגלים כי לגירושין השפעות ארוכות טווח על התפתחותם של מי מחקרים א

שחוו אותם כילדים, ואשר באות לידי ביטוי גם בתפיסתם העצמית בבגרות, ובמיוחד ביחסם 

 (.2011אבידן,  -להקמת משפחה ולהורות ) אלדר

 

עיסוק  המקצועי לאחרונה, במסגרת ה -מחלוקות בין ההורים בסוגיות של גידול ילדים

בקונפליקטים בחיי הנישואין, עולה גם התייחסות להיבטים ספציפיים של יחסי נישואין  שעשויה 

 לדוגמא,  סוגיית . להיות להם השלכה על ילדים צעירים

 

 

 

 . Co Parenting"ההורות  המשותפת",

רה יחיד. על מנת בולבי הדגיש כי " הטיפול בתינוקות, פעוטות וילדים צעירים איננו משימה להו

לעזרה  המטפל/ת עצמו/ה זקוק/ה שהמשימה תתבצע היטב והמטפל העיקרי של הילד לא יותש, 

החברות המסורתיות מכירות בצרכי ההורים והן מאורגנות כך שיוכלו לספק צרכים אלה. רבה". 

לעומתן, לעומתן, החברה המודרנית העשירה מתעלמת מעובדות אלה ולא נותנת מענה מספק 

מערבית  -בחברה עירונית גובר לעבר הורות שוויוניתה  מעבר( ה1984) פרייברג,  רכים הללו.לצ

. 1 מגמות: , קשורים,לדעת סטרן, לשלושמגמה הגוברת של מעורבות אבות בגידול תינוקותוה

החלשות המשפחה . 3  אמונות פמיניסטיות. 2 מלאה של שני ההוריםבמשרה בעבודה  צורך 
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את האב להיכנס לתפקידים שמולאו בעבר על ידי הורי האישה ים מחייב . כל אלוהמורחבת 

 (.2005סטרן,) ואחיה

ובהתפתחותם  ילדיהם גוברת ההתעניינות בתפקידם של אבות בחיי ,בשנים האחרונות וכך,

, הכוונהלברכישת יכולות ויסות של רגשות קשים לשליטה ולילד מסייעים מי שהפסיכולוגית, כ

הקשר הראשוני בלבדי עם מהצעיר אם או כבעלי תפקיד ממוקד בהפניית הילד לא רק כתומכים בו

 מציאות עולם ה לאאימו 

, אותה נוהגים ברית הורית''מרכיב חשוב בבריאות המשפחה הוא מה שחוקרי משפחה מכנים 

  הדדיתת ממדים: סולידאריות, אנטגוניזם, חלוקת עבודה ומעורבוארבעה  לאפיין על פי כיום 

McHale, 2007).) 

 ,הילדים מראים פחות סימני לחץוההורים  ,כי במשפחות בהן מתקיימת ברית תומכת מתברר

 היחסים הזוגיים יציבים יותר והילדים חווים יותר הצלחה ביחסים עם בני גילם מחוץ לבית.

 ההתייחסות לנושא זה הינה באופן טבעי מורכבת יותר בקרב משפחות בהן  יש ילד קשה.

 

 ולוגיה של הורים        ד. פסיכופת

 

המחקר  שעוסק בהשפעות של פסיכופתולוגיה הורית על התפתחותם של ילדים צעירים התמקד 

. באופן כללי ( Sameroff et al, et al, 1982 ,Garmezy 1971)בדרך כלל בדיכאון ובסכיזופרניה 

קשות, מראים במערכים ניתן לומר כי תינוקות, פעוטות וילדי גן שהוריהם  בעלי הפרעות נפשיות 

שונים )בבית, בגן ובתצפית מעבדתית( הסתגלות פחות טובה מילדי ביקורת. כמו כן נמצא כי משך 

ההפרעה של ההורה וחומרתה קובעים את מידת השפעתה על התפתחות הילד הצעיר יותר מאשר 

 סוג האבחנה.

הבריאות וההתפתחות בשנים האחרונות הצטבר ידע מדעי רב אודות השפעת דיכאון אימהי על 

המוקדמים וגם על השלכותיהם לטווח הארוך, וזוהו תהליכים ומנגנונים המשפיעים על מבנה 

המוח ועל מערכות התגובה ללחץ. נמצא כי נשים מדוכאות יוצרות במהלך ההיריון רמות גבוהות 

וקדמת. של כימיקלי לחץ , אשר מנמיכים את הגדילה העוברית וקשורים בסיכון מוגבר ללידה מ

במסמך של המועצה הלאומית האמריקאית לילד המתפתח נכתב  :" בגלל שדיכאון אימהי חמור 

וכרוני הוא בעל תוצאות פוטנציאליות מזיקות מרחיקות לכת על משפחות וילדים, הופעתו 

השכיחה עלולה לסכן את השגשוג והרווחה של החברה כולה" . המסמך גם מצביע על כך שרק  

המדוכאות מזוהות ומטופלות בזמן, למרות שקיימות התערבויות מוקדמות מן הנשים  15%

אינטנסיביות ויעילות . הם מסכמים בהמלצות למדיניות הנותנת קדימות למניעה והתערבות 

 National Scientific Council on the) בתחום חיוני זה בהתייחס לילדות המוקדמת

developing Child, 2009.) בארה"ב גם דו"ח מקיף של ועדה מטעם  באותה שנה פורסם

האקדמיה הלאומית למדעים, ובו המלצות לאתר הורים הלוקים בדיכאון, לפעול לחינוך הציבור 

ולהעלאת מודעותו לנושא  ולהגביר את התמיכה  במאמצים לפיתוח אסטרטגיות חדשניות  

וסף, ממליצה הוועדה,   לזיהוי, לטיפול ולמניעת דיכאון בקרב הורים ובקרב מבוגרים בכלל.  בנ

לפעול לקידום המיומנויות ההוריות של הורים למניעת דיכאון על מנת למנוע תוצאות שליליות 

 .(England and Sim, 2009)אצל ילדיהם 
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 משפחתית( -ה. ההקשר של הסביבה החברתית הרחבה )החוץ

 

גורמים בסביבת המודל האקולוגי של ההתפתחות מייחס, כאמור, חשיבות רבה להשפעתם של  

המשפחה  על התפתחות הילד, גורמים כגון משאבים של תמיכה חברתית ומשאבים חומריים 

 וקהילתיים שונים.

תמיכה משפחתית או תמיכה של חברים משפיעות מאד על הרווחה הנפשית של  -תמיכה חברתית

( מתמודדות 2005מבוגרים ושל ילדים. אימהות לתינוקות רגיזים וקשים, או בלתי בשלים )מולכו, 

אתם הרבה יותר טוב  אם הן מקבלות תמיכה. אימהות מבודדות וחסרות תמיכה נוטות  לראות 

את ילדיהן כקשים יותר, ומרבות לנקוט בטיפול כופה, והן  אף  עלולות להגיע, במקרים קיצוניים, 

רם מגן להתעללות. משפחה מורחבת ודמויות משמעותיות בסביבת הילד הצעיר יכולות לשמש גו

 הממתן השפעות של גורמי קושי בהורות .

מסגרות אלה משמשות תמיכה  קהילתית משמעותית  -מסגרות חינוך וטיפול איכותיות לגיל הרך

ביותר, ויש להן השפעה על רווחתם של ההורים ושל הילדים הצעירים.  מחקרים רחבי היקף 

טיפול העונה על צרכיהם של נערכו בשני העשורים האחרונים בנושא שחקרו את הממדים של 

ילדים צעירים ואת השפעות הגומלין ההדדיות בין הבית, והמעון וההסתגלות של הילד, אך הם 

 חורגים מהיקף סקירה זאת.

התרבות הינה גורם בעל השפעה רבה על ההורות . כל תרבות כוללת אמונות וערכים  -תרבות

דים ולתפקידם במשפחה. הורים מושפעים, הקשורים לגידול ילדים, לזכויות ולאחריות שיש ליל

כמובן, מהתרבות בה הם חיים. הערכים והאמונות משפיעים על ציפיותיהם מילדיהם, על 

צפיותיהם מעצמם בתפקידם כהורים ועל האופן בו ימלאו אותו, מה שישפיע על חלוקת 

בות הרוב . התפקידים ועל האווירה במשפחה. יש ובתוך אותה חברה במהלך הזמן שינויים בתר

כך למשל המעבר מ" החברה במרכז" ל"ילד במרכז", או מ"המבוגר במרכז " ל"ילד במרכז". 

בחברות המאופיינות בתרבות קולקטיביסטית  דפוסי הורות שונים מחברות  שתרבותן שמה דגש 

 על אינדיווידואליזם.

וכיו"ב,  אבטלה ,הקשורים בנסיבות כלליות כגון עוני, תנאי וסביבת מגורים לחצים במשפחה

נמצאים ביחסי גומלין מרכבים ביניהם. בדרך כלל גורמים אלו אינם באים בנפרד אלא בצרופים 

אלו ואחרים . הגורמים הקשורים באווירה במשפחה משפיעים על הילד ישירות, ודרך ההשפעה 

-Websterשלהם על רמת המעורבות ההורית , או כמגבירים את הגישה שלילית שלהם אל הילד  )

Stratton & Hammond, 1999 .) 

בהערכת הסביבה של הילד חשוב לזהות גורמי סיכון וגורמי הגנה. ילדים נוטים  מטבעם לכיוון  

תקין של הסתגלות והתפתחות ורמת הסיכון של גורם סיכון יחיד איננה גבוהה. יחד עם זאת, 

תר, רמת הסיכון עולה באופן מודל "הסיכון המרובה" מצביע על כך שככל שגורמי הסיכון רבים יו

למשל, רמת הסיכון של ילדים הגדלים  (:Sameroff et al,1993, Sameroff et al, 1998תלול . )

הוריות, כשם  -במשפחות עניות  חד הוריות גדולה בהרבה מזו של אלו הגדלים במשפחות עניות דו

הגדלים במשפחה חד  שרמת הסיכון של הגדלים במשפחה חד הורית ענייה גדולה בהרבה מאלו

 הורית מבוססת . 

 

 ה. השתמעויות הידע ההתפתחותי העכשווי על דרכים לקידום הורות מיטבית 
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 השפעת האיכות של טיפול הורי מוקדם מאד

התפתחות המוחית המוקדמת והשפעה מתמשכת על לדפוסי טיפול הוריים השפעה רבה  על ה

 יכולת הוויסות הרגשי ועל התגובה  ללחץ  .

בשני העשורים האחרונים נערכו מחקרי אורך  רבים  אודות השפעות של תנאי חסך קיצוניים על 

הערכות פסיכולוגיות, התנהגותיות  -ההתפתחות. במחקרים אלה השתמשו במתודות רב ממדיות

קר אודות ילדים שגדלו בגיל הרך במוסדות ברומניה  והועברו לאימוץ  באנגליה וביולוגיות. מח

עקב אחרי הילדים עד התבגרותם.  במחקר נמצאו דפוסים מובחנים וספציפיים של התפתחות 

.במחקר שבו נעשתה התערבות בנוסף להערכות ההתפתחות, (  (Rutter et al., 2010 פתולוגית 

התנסויות קיצוניות של חסך בטיפול הורי הולם בגיל הרך משפרות נמצא כי התערבויות בעקבות 

חברתי של הילד, אך אין בהן כדי לבטל לגמרי את -את  המצב הפיזי ואת התפקוד הרגשי

התוצאות שנגרמות במהלך חסך שנמשך יותר  מחצי שנה. נוסף על כך,יש גם תמונות קליניות 

 Orphanage Researchינית מוקדמת )שמתפתחות רק בגיל מאוחר יותר, כמו התבגרות מ

Team,2008 The St Petersburg -USA).  לא נרחיב בסוגיות ההתפתחות הפתולוגית שכן הן

 חורגות ממסגרת מאמר זה.

להסביר את ההשפעות המיידיות וארוכות הטווח  Meannyבהרצאה שנשא לא מכבר, הציע מיני

נטיים:  השפעות סביבתיות היוצרות  של הטיפול ההורי המוקדם באמצעות מנגנונים אפי ג

שינויים בגנום )ביטוי של הגנים(.  עוני  וניסיון קשה מוקדם ) כגון  קשיים במשפחה, הזנחה רגשית 

, משמעת נוקשה , התעללות( עלולים להוביל להיווצרות של הבדלים אינדיווידואליים בתגובות 

כונים בריאותיים ) כמו דיכאון, שימוש העצביות והאנדוקריניות ללחץ, ואלו מצידן גורמות לסי

לרעה בסמים, חרדה, סכרת, מחלות לב, אכילת יתר(. ההשפעות של העוני על ההתפתחות הרגשית 

(. מחקריו עוסקים גם  Meanny, 2010והקוגניטיבית מתווכת , אם כן, על ידי הטיפול ההורי )

 גם לצאצאים.  דוריים שמעבירים השפעות אלו הלאה-בשאלות על התהליכים הבין

 

 נתיבים  התפתחותיים ואשדות התפתחותיים

התפתחותיים  cascades)  התפתחותיים ואשדות ) (pathwaysהשימוש במונחים של נתיבים  )

 יסייע לנו להתייחס לרציפות ושינוי גם יחד בהתפתחות לאורך טווחי זמן ממושכים. 

ימוש של ייצוג  מטפורי במושג בעקבות בולבי,  עושה הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית    ש

השבילים ההתפתחותיים המתפצלים )דומה לנתיבים המתפצלים בתחנת הרכבת(: ניתן לחשוב על 

 פתולוגיה כעל רצף של הסתעפויות שמרחיקות את הילד מהנתיבים  המובילים לתפקוד כשיר . 

הערכתנו  לספק  דוגמא לתרומה שעשויה לנבוע מאימוץ מודל הנתיבים ההתפתחותיים  יכולים ל

סוציאלית ואשר נמנים על הקבוצה שמופיט זיהתה  -ילדים ובני הנוער  המגלים התנהגות אנטי

מחייבים התייחסות והם גם  (,(life course persistent LCP) Moffitt, 1993כמסלול מתמשך  

 טיפולית, בהתאם לפרופיל ההסתגלות שלהם. אלה מביניהם שמגלים בעיות התנהגות מוקדם

צוברים קשיים חברתיים ולימודיים שמעלים אותם על מסלול הם  ,בסיכון גבוה נמצאיםבחייהם 

עדר ציות אצל הפעוט, ונראה כבעיית קשב יבעיות מצטברות ומחמירות: מה שמתחיל כהשל 

וריכוז בגיל ארבע אצל ילד הגן, עם או בלי בעיות התנהגות, עלול להפוך לבעיית התנהגות 
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גם כישלון לימודי ודחייה חברתית בבית  מאלה, בתפקוד קוגניטיבי וכתוצאה ירידה עם מתמשכת

 הספר היסודי. 

עלול להתפתח בגיל ההתבגרות לנשירה , ומה שהחל כקשיים בקבלת מסגרת ובעיות התנהגות

ממסגרת נורמטיבית, להתחברות לחברה  בעייתית המלווה באלימות ולעבריינות. ההתנהגויות 

)בעיות התנהגות,  ןקופה זאת מופיעות בדרך כלל בקשת של התנהגויות סיכוהאנטיסוציאליות בת

 .מין לא אחראי, סמים, הסתבכות עם החוק  וכד'(

 כיום נוהגים לכנות את התהליך הזה  "אפקט אשד".

המונח של אשדות בהתפתחות מתאר אם כן, תהליכים בהם פונקציה ברמה אחת או במישור אחד 

פונקציה ברמה גבוהה יותר,  או על הארגון של היכולת בתחומים של של התנהגות משפיעים על 

תהליכים אלו תוארו   (.(Masten et  al, 2005 הסתגלות כללית המתפתחים מאוחר יותר

אקציוניות ומתקדמות של הגברה, כשל כדורי שלג . המשגה מעין  -במונחים של השפעות טרנס 

רות שנרכשה בגיל בית הספר היסודי )יחסים עם זאת עשויה להסביר כיצד תחום מסוים של כשי

בני הגיל למשל(  יכולה להשפיע באופן תהליכי על ההסתגלות בהקשרים רבים ומאוחרים יותר עד 

 (.Masten et al, 2010) להסתגלות במקום העבודה בבגרות

 

 הורות כגורם מגן התורם לחוסנם של ילדים

 רקע עיוני

/  עמידות היחסית של הפרט בפני נסיבות חיים קשותכיום כ רמוגדResilience ) ׁ   (מושג החוסן

 תאוששות מהם.הוה האלכ לחציםבעמידה , גורמי סיכון סביבתיים

מכונים ילדים פסיכו סוציאלי, הם גדלים בנסיבות של סיכון גם אם  ,ילדים בעלי  כשירות  גבוהה

קצה הנמוך של רצף שבקצהו נכון יותר לתארו כנמצא ב .זהה לחוסר פגיעות וחוסן אינ חסונים.

החוסן עשוי להיות קשור בפגיעות נמוכה יחסית,  והוא עשוי גם  דהיינו, הגבוה נמצאת הפגיעות.

. גרמזי הצביע על Garmezy,1993) מפגיעה )  ,יחסית,לבוא לידי ביטוי ביכולת התאוששות מהירה

על מנת לזהות גורמים כך שחשוב מאוד ללמוד על מהלך התפתחותם המוצלחת של ילדים בסיכון 

ותהליכים שיש לכלול בהתערבויות מניעה; ואילו רטר הסיט את הזרקור מגורמי סיכון לגורמי 

. הוא גרס כי פרטים נבדלים אלו מאלו בעוצמת התגובה שלהם לסיכון ((Rutter, 1979 הגנה  

ל גורמים עוצמת התגובה היא תוצאה ש והתנגדותם לגורם לחץ היא יחסית ולא מוחלטת. ,נתון

סביבתיים ואינדיווידואליים גם יחד, היא איננה קבועה ברמתה והיא תלויה בקונטקסט 

Rutter,1987)  ,אצל 2000(. מחקרי החוסן בקרב ילדים מתייחסים לשלושה  סוגי תופעות )וורנר ,

 (:51, עמ'  2004ארז, 

יים כלכליים, מחלות : כמו קשתוצאות התפתחותיות טובות אצל ילדים מרקע של סיכון גבוהא.. 

 –נפש ו/ או התמכרויות אצל ההורים; ניצול והזנחה מצד הורים, סיבוכים פרינטאליים והורות 

 (Teen- Parenting)עשרה. 

כמו גירושי הורים, ולאחרונה נחקרים גם לחצים הקשורים לסביבת  :ב.כשירות תחת תנאי לחץ

 הטיפול )במעון יום למשל(. 

 ילדים מטראומות ילדות ) מלחמה, אלימות וכו' (.של  התאוששות מוצלחת. ג

וחב' מציעים להתייחס לארבעה קריטריונים  בבואנו  לבחור (Luthar et.al,2006) לותר 

 התערבויות לילדים בסיכון : 
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 גורמים מרכזיים בקונטקסט חיים מוגדר.  .1

 גורמים שניתנים לשינוי ,  .2

 גורמים שהם בעלי נוכחות מתמשכת בחיי הילד.  .3

, אלה המתניעים "אשדות" שמפעילים תהליכי הגנה  -דים שיוצרים משאבים נוספיםמד .4

  (Luthar et.al, 2006).נוספים

נראה לנו כי המסקנה המתבקשת מדברים אלה, בתום עשרות שנים של מחקר אודות חוסן 

 בילדות לנוכח טווח רחב של סיכונים , היא, שהורות טובה עונה על כל הקריטריונים  הללו,

 ובכך נעסוק להלן. 

 

 הורים כגורם מגן ובונה חוסן -מחקר אמפירי  

"הפסיכואנליזה מראה שהבסיס לבריאות הנפש אינו רק תורשתי ואינו מקרי קבע כי   ויניקוט

התשתית לבריאות הנפש הונחה אקטיבית בתקופת הינקות, כאשר האם טובה דיה במילוי בלבד: 

(.  והוא 1995, 1986וויניקוט ,) "חה המתפקדת כראויתפקידה, ובמהלך הילדות של הילד במשפ

" המחקר הפסיכואנליטי  תמך גם בשיתוף פעולה בין ההורים..., ובמשפחה ממשיך וקובע  כי  

כמסגרת פעילה ויציבה ,בעיקר בשני צמתים התפתחותיים חשובים : בתקופת הילדות המוקדמת 

פעולה חיוני בין הורים ומורים, המאפיין ובתקופת ההתבגרות.  הפסיכואנליטי תמך גם בשיתוף 

(.147)שם, עמ'  את הצדדים הטובים ביותר של הלימוד ובית הספר בתקופת החביון"  

 
מציגות את הטיפול ההורי המוקדם כמניח את  הכול מתחיל בביתשורות ידועות אלו מן הספר  

לים , ללא אירועי חיים היסודות להתפתחות התקינה ,לבריאות ולהסתגלות. ואכן בתנאי חיים רגי

מלחיצים די באם "הטובה דיה", או האם "מן השורה" על מנת לגדל ילד בעל כשירות. קידום 

חוסן בקרב ילדים צעירים , על ידי מבוגרים דואגים, איננו נסמך על סילוק כל גורמי המצוקה 

לדים להתמודד מחייהם, אלא על  כך   שהמבוגרים ממלאים את הפונקציות ההוריות ומסייעים לי

בהדרגה עם קשיים ואתגרים. כל זה נכון כשהסביבה היא מאורגנת וצפויה, כשיש בה צירוף של 

 (. (Werner, 2000דאגה וחום יחד עם מבנה ברור וגבולות מוגדרים היטב

בסביבה נורמטיבית יכולים ילדים עם נתונים מולדים טובים להתפתח היטב ולפתח כשירות גם 

שלהם אינם בטוחים. דפוסי התקשרות לא אופטימאליים אינם  קשורים כשיחסי ההתקשרות 

 ,D , ההתקשרות בלתי מאורגן רק דפוס  .אצלם בהסתגלות שלילית כל  עוד יש בהם ארגון 

 שיוחס לילדים שחוו קשרים טראומטיים מוקדמים, נמצא קשור להפרעה בעתיד.

שאינטראקציות ויחסים איכותיות  מחקר המעקב של מינסוטה שסוקר בהרחבה הוא דוגמא לכך  

בגיל הרך משמשים ממתנים את השפעתם של גורמי סיכון פסיכו סוציאליים על התפתחות 

הכשירות .אותם ילדים שהייתה להם התקשרות בטוחה הראו התאמה טובה וכשירות , למרות 

דהיינו, תנאי הסביבה הלא אופטימאליים. זאת הסיבה לכך שהתקשרות בטוחה נחשבת גורם מגן, 

 גורם הממתן את השפעת הסיכון על ילדים שנחשפים אליו.

הם משמשים  -בולבי גרס שיחסי ההתקשרות המוקדמים הם מכניזם של וויסות חברתי של לחץ 

ה"מארגן הפסיכי" של היכולת להתמודד עם דרישות חיצוניות ופנימיות ולווסת אותן. התפתחות 

שליטה חיצונית )הורות(  לשליטה דיאדית )יחסי יחסי התקשרות בטוחים מסמנת את המעבר מ

 . ,Bowlby )  (1988, 1982ההתקשרות המנצים( ומשפיעה על הופעת היכולת לוויסות עצמי
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אינטראקציות איכותיות והתקשרות בטוחה כממתנות השפעת סיכון גנטי על  התפתחות 

 הוויסות העצמי וההסתגלות 

יות לא נצבר ממדגמים  מושווים ברמת הסיכון הגנטי רוב  הידע המחקרי אודות השפעות סביבת 

שלהם.  בשנים האחרונות התחילו להתפרסם עבודות מחקר בתחום של התנהגויות מוחצנות  

  .בבעלי חיים וגם בילדים

נושאי אללים המגבירים את הסיכון לתוצאות  סואומי הראה במחקרי אורך,שקופיפים

הגויות של תוקפנות ושל סיכון עצמי בגיל ההתבגרות, התפתחותיות גרועות,  נוטים להראות התנ

יותר מקופיפים שאינם נושאים אללים אלה. ואולם כאשר נבדקה גם איכות הטיפול ההורי, נמצא  

כי התקשרות בטוחה מעבירה באופן כלשהו חוסן גם לפרטים הנושאים אללים מגבירי 

שנשאו  את אללי הסיכון הללו, אם סיכון:התנהגויות תוקפניות אלו לא הופיעו בקרב קופיפים 

 (.(Suomi ,2005 בילדותם המוקדמת זכו  לטיפול אימהי טוב

. התינוקות גילו כבר  ADHD -אוארבך וחב' ערכו מחקר על תינוקות שנשאו אללים של סיכון ל

חדשים יותר התנהגויות שמנבאות קשיי קשב בהשוואה לקבוצת ביקורת שאינה נושאת  7מגיל 

תינוקות אלו מאתגרים יותר את ההורים,ואכן,בהגיע הילדים לגיל ארבע שנים  נמצא  אללים אלו. 

                       הבדל בין איכות הטיפול ההורי בהם בהשוואה להורי ילדי קבוצת הביקורת

(2005(Auerbach et al .   בקונטקסט של יחסי התקשרות מוקדמים, ההתנהגויות הוריות

הן ממתנות רגשות שלילים, מחזקות רגשות  –רטציות של התינוק משפיעות על האינטרפ

והתנסויות חיוביים וגם מבנות את הסביבה באופן שיאפשר  חוויות כאלו.   איכות ההתקשרות 

ממתנת אפקטים גנטיים על ההתפתחות , יש לה גם פוטנציאל למתן את ההשפעות של בעיות 

ם בעיות קשות ,אך מקיימים עם ילדיהם הקשורות להורים )לדוגמא: הורים המתמודדים ע

 אינטראקציות נענות ברגישות(  על התוצאות ההתפתחותיות. 

 

 

 

 הורים כסוכני שינוי בטיפול בילדים ובני נוער בסיכון

יעילות הטיפול בבעיות של ילדים ובני נוער  עללהלן נביא דוגמאות של  מחקרים המצביעים 

 הם, או התערבות באינטראקציות של ההורים וילדיהם. באמצעות התערבויות טיפוליות עם הורי

לדיון יסודי  בסוגיית ההתערבות הפסיכולוגית עם ההורים  בנפרד מהטיפול בילד,) הדרכת הורים 

או טיפול בהורות(  נמליץ על מאמרו של אורן )טיפול בהורות: הבחנה בין סוגי התערבויות 

 (.  2011ל דינאמי בהורות,  טיפוליות עם הורים  ומקומו הייחודי של טיפו

 

 ילדים עם קשיים בוויסות חושי 

יגרמן  ערכה מחקר התערבות בקרב אימהות לפעוטות שזוהו במהלך ביקוריהם בטיפת חלב כבעלי 

מראים כי בעזרת תכנית התערבות קצרה, הממוקדת  הממצאי מחקר קשיים בוויסות חושי.

לבין ילדה, ניתן לשפר טווח רחב של איכות האינטראקציה בינה   לשיפוראם ה תבהדרכ

בתפקודם  אחריםהביא לשיפור גם בהיבטים האינטראקציה ביניהם התנהגויות הוריות. שיפור 

נראה  .(   2005) יגרמן,  ליתאמשך התפתחותם האופטימשהם בעלי משקל רב  בה של הפעוטות, 
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יתן את  ההשפעות של כי אינטראקציה איכותית של האימהות עם ילדיהן היוותה גורם מגן שמ

 .Yaegerman N  הפעוטותהקשיים המוקדמים בעיבוד חושי ובוויסות חושי על  התפתחותם של 

and Klein Pnina S.,2010)). 

 

 ילדים עם קשיים בוויסות קשב והתנהגות  

המחקר מצביע על כך שהטיפול היעיל ביותר בהפרעות  וויסות )קשב, רגשות והתנהגות ( מתחת 

הספר הוא בשיטות שבמרכזן עומד אימון הורים. בסקירת דגמים של תכניות יעילות לגיל בית 

שנים , נמצא, כי בכולן היה מדריך מפורט, ומרביתן שילבו יסודות של אימון  3-8לילדים בגילאים 

 הורים, עם עקרונות של עבודה משפחתית, עיצוב התנהגות ופתרון בעיות. 

-The Incredible Years   (Webster -ארצות רבות היא ה תכנית שזכתה לתיקוף רב וליישום ב

Stratton, C., & Reid, M.J. 2003).     הגרסה הישראלית פותחה בשפ"י  והיא מכונה

) הורות תומכת קשר ותקווה (. היא נוסתה בשנים האחרונות  והיו לה הוצאות התקשרו"ת 

 (.2010 חיוביות בשיפור ההתנהגות ובתחום הלמידה ) אליצור וחב'

המספקת טיפול קבוצתי להורי ילדים בסיכון (  Cooper et al., 2005בשיטת "מעגל הביטחון" ) 

שיעילותה מבוססת מחקר )ובאוניברסיטת חיפה עובדה לה  גרסה עברית (  יש שילוב מיוחד של 

 התייחסות לתהליכים וייצוגים פנימיים ולהתנהגויות הוריות.

        הממוקדות בשיפור ההורות לילדים המגלים קשיים מוחצנים גם בארץ פותחו דרכי התערבות 

 (.2005שבתאי ובלנק,  -, פוקס2002) עומר,

באורגון פותח מודל אימון הורים לילדים גדולים יותר, ולאחרונה פורסם מחקר מעקב על סדרת 

על מה  התערבויות בהורים לילדים מגיל הגן עד כיתה ג'. המעקב נמשך תשע שנים והוא מצביע

" .בעוד שאי התערבות גורם לאפקט אשד שלילי  אצל  "אפקט אשד בעקבות התערבות -כ שנראה 

ילדים בסיכון לפיתוח הפרעות התנהגות , מחקר זה מעיד, שהתערבות בתחום זה  עם הורים 

עד   -עשויה להיות יעילה בטווח הקצר, והיעילות שלה ממשיכה לגדול עם השנים, במקרה זה 

 חשוב מאוד לערוך מחקרים נוספים מסוג זה.)  (Patterson et al., 2010 התבגרותה

 

 ילדים עם הפרעות חרדה

כמו בקבוצת ההפרעות הקודמת, גם כאן המחקר מצביע על כך שהטיפול היעיל בהפרעות  אלו 

הוא בשיטות שבמרכזן אימון הורים. הפורמט דומה למתואר לעיל ) ראה גם עומר וליבוביץ, 

2007.) 

 

התייחסותית לטיפול בהפרעות  -)מודל טיפולי המושתת על גישה דינמית  ורים בטיפול דיאדיה

 יחסים(.

 -שיטה ייחודית לטיפול בילדים צעירים עם הפרעות רגשיות התנהגותיות  באמצעות  טיפול אם

(.  היא 2010אהרון וממשיכותיה ) קפלן וחב' , -ילד, פותחה בחיפה על ידי מרים בן -ילד, אב

הורה ומדגימה יישום של חשיבה פסיכואנליטית עדכנית.  שיטה   -תמקדת  ביחסים ילד צעירמ

דינאמית זאת  איננה עוסקת בעולם פנימי של ייצוגים או בהתנהגויות הגלויות. המטפל בחדר 

 הטיפולים עוסק  בשניהם בו זמנית .
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מההורים  לפתח יכולת בגישה זאת המטפל רואה בהורים שותפים פעילים, הוא מסייע לכל אחד 

רפלקטיבית בהקשר של הפעילות המשחקית עם ילדו. להורה המתנסה ביחסים מיטיבים עם 

המטפל מזדמנת האפשרות לעדכן את ייצוגיו שלו ולהפכם לחיוביים יותר. בעקבות זאת חווה  

לות הילד התנסות עם הורה שמספק אינטראקציות בעלות איכות טובה יותר )המכוונות על ידי יכו

המנטאליזציה המתפתחות של ההורה(, ואלו בתורן תאפשרנה גם לילד לשנות את ייצוגיו שלו ואת 

 התנהגותו.

דוגמאות אלו באו להדגים את שיתוף  ההורים, בטיפול בילדים, ובמיוחד בילדים צעירים, אשר 

 מאפשר להורה, כדמות המשמעותית והמשפיעה ביותר עבור ילדו, לשמש גם הגורם המיטיב

 והמסייע .

זקוקים ההורים ליותר תמיכה, אמפתיה  -מובן שככל שהילד, בכל גיל, מאתגר יותר בקשייו

והנחיה כדי למלא את תפקידיהם ההוריים )לעתים הם צריכים להיעזר גם בפסיכותראפיה  

 לעצמם(.

 ומה באשר לילדים  שאין להם הורה המסוגל לספק את צרכיהם בטיפול הורי נאות?

 

 ואגים )מטפלים( שאינם הורים כגורם מגן ומקדם חוסןמבוגרים ד

כשרטר כתב, לראשונה כמדומני, על גורמי הגנה שעשויים למתן תוצאות סיכון בו מצויים ילדים, 

 לפחות  קשר חזק של יחסים מתמשכים עם  מבוגר דואג אחד הוא המרכיב  הקריטי הוא קבע כי

(Rutter,1979 ואפשר שלא יהיה זה ההורה הבי,).ולוגי 

בכך הוא מכוון אותנו להתערבויות שמנסות  לרתום משאבים של יחסים קיימים בחייו של הילד, 

ולחיזוק שיטתי של יחסים חזקים ותומכים  וכך, במקביל להתערבויות שפותחו עבור הורים, 

 פותחו התערבויות שמכוונות להורים אומנים. 

 

 רו טראומות מוקדמות התערבות עם הורים אומנים  של ילדים צעירים שעב

פישר וחב' מדווחים על התערבות עם הורים אומנים של תינוקות, פעוטות וילדי גן  שהתנסו 

במצוקה מוקדמת קשה, בעיקר הזנחה, במשפחתם , והורחקו מביתם . החוקרים ראו בהעברה 

מפני  מבוגר מווסתת, שתגן על הילד-לאומנה הזדמנות לבניית יחסים שיספקו לילדים מערכת ילד

תוצאות המצוקה ותאפשר לו לבנות מערכת וויסות פנימית משלו לאמוציות וללחץ. ואכן, 

התוצאות מעידות על התאוששות די טובה בתחומים רבים שנפגעו מן הלחץ המוקדם, ובכלל זה 

 תגובתיות ללחץ וכן התנהגות וההתקשרות עם המטפלים.

 

 התערבויות מונעות להורי ילדים בסיכון

לדים בסיכון מתקשים לספק לילדיהם את ההורות לה הם זקוקים. כאשר הסיכון קשור הורים לי

בילד  זקוק ההורה לתמיכה ולהדרכה הן בהבנת האיתותים של הילד והן בהתמודדות עם הרגשות 

בדרך כלל מדובר במצבי לחץ  -הקשים שהילד מעורר. כאשר הסיכון הינו על רקע חברתי

יש לדאוג תחילה  לתמיכות , לעתים קונקרטיות, להבטחת ביטחון  -המשפיעים על התפקוד ההורי

 ורגיעה ולאחר מכן לספק שירותים פסיכו חינוכיים ו/או טיפוליים.

לאור החשיבות הגדולה של יחסי ההתקשרות המוקדמים פותחו בעשורים האחרונים מודלים 

ש על שיפור הרגישות רבים ומגוונים של תכניות לקידום התקשרויות מוקדמות, שרובם שמים דג
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 &Amanitti, 2006 ,Barlow)וההיענות של האם, ואשר לוו במחקרים המעידים על יעילות רבה. 

Svanberg  2009 , ,Berlin, et 2005, Farrell et al, 2011 

 Femmie et al,2008, Oppenheim et al, 2007, Sameroff et al, 2004) 

 

 גירושין התערבות מונעת להגנת ילדים מתוצאות 

במחקר אורך נבדקה השפעת ההורות על תהליכי ההתמודדות   עם גירושים אצל ילדים שהיו 

בעת ההערכה הראשונה: במחקר נבדקו  תוצאות התערבות מונעת  ממוקדת הורים,   9-12בגילאי  

ילד -שנועדה לשפר את ההסתגלות של הילדים לאחר הגירושין. נמצא כי שינויים באיכות יחסי אם

חדשים(  6הביאו לשינויים קצרי טווח )   -שהופיעו הודות להתערבות  -דרכי הקניית משמעת וב

שנים( ביכולת ההתמודדות הפעילה של הילדים  וביעילות ההתמודדות שלהם  6וארוכי טווח ) 

(V'elez et al, 2011.) 

 

                                                          עד כה תוארו תכניות התערבות להורים של ילדים בסיכון. 

ומה על קידום בריאות  נפשית ומניעת הפרעות רגשיות התנהגותיות בילדים ובני נוער 

? והאם אין זה חיוני להתייחס  לאחריות הגדולה של ההורים  למלא את באוכלוסיה הכללית

 תפקידיהם ההוריים ולהבטיח את רווחת ילדיהם? 

מחקרים העוסקים בהתערבויות אוניברסאליות  אצל הורים לילדים בגיל  למרות מספרם הרב של 

,  Klein, P. S. & Alony,1993 ).תרבותי-הרך, רובם חקרו קהילות עם מאפיינים של סיכון סוציו

Olds, 2005)  הקדימות במתן התייחסות מניעתית לאוכלוסיות אלו הינה מובנת הן בהתחשב

ך שאוכלוסיות אלו הן המפיקות תועלת רבה יותר , מה גם במגבלות תקציב , והן בהתחשב בכ

 שהורים משכבות חזקות יותר צורכים שירותים כאלו ביזמתם ומשלמים עבורם.יחד עם זאת,

בהתחשב ביעילותן המוכחת ובחשיבותן של תכניות ההתערבות, יש לשקול אימוץ מודלים 

שם את תפיסתו של סוונברג להרחבת  אוניברסאליים של שירותים להורים לילדים בגיל הרך, וליי

שירותי טיפות החלב האוניברסאליים כש"מטרות השירותים לקדם את התפתחותו הרגשית 

והחברתית ) בנוסף להתפתחות הגופנית( של התינוק, מתבססות על ההיבטים המרכזיים בשלבי  

                                                                                                                           .      (189עמוד  ,(Barlow & Svanberg 2009ההתפתחות השונים בגיל הרך ." 

 לא נרחיב בנושא חשוב זה, ונביא  דוגמא אחת לשם המחשת חשיבותו.

 הורים לילדי בית ספר יסודידוגמא להתערבות מניעתית עם 

  APA (בשיתוף ארגון הארגון הפסיכולו )גים האמריקאי- NAEYC (National Association 

for the Education of Young Children)   , מפעילים החל משנת אלפיים תכנית בשםACT   

שמטרתה להפחית אלימות  כלפי ילדים באמצעות חינוך הורים וקהילה . התכנית באה להקנות 

מטפלים , בדרך מהנה ולא מאשימה,  והיא כוללת  כישורי הורות חיובית להורים ולמבוגרים /

הורים כל אחת. ההורים  8-12שמונה מפגשים בני שעתיים כל אחד.  קבוצות ההורים  מונות 

 מקבלים חומרי למידה ותרגול ולומדים את הנושאים הבאים:     

 מידע בסיסי על התפתחות הילד ומה לצפות בגילאים שונים. •

 צאותיה בחיי ילדים.גורמי סיכון לאלימות ותו •

 גורמי הגנה מתאימים לגיל הילדים.  •
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מיומנויות של הורות יעילה כגון ניהול כעסים, משמעת חיובית, פתרון קונפליקטים  •

 חיובי, אלימות בתקשורת          

 השתתפות בתכניות למניעת אלימות שפועלות בקהילה. •

                                 . Novotney, 2010)הנשירה מן התכנית הייתה נמוכה והתוצאות מעודדות.) 

 

ו בדקנ (Farrell et al.,2011של פארל וחב' ) מחקר רחב היקףב  להורים למתבגריםוביחס 

נורמות גורמי סיכון, כמו  ה שלהשפעההגנה בהפחתת  גורמישעשויים לשמש כמשתנים הוריים 

                                                                       .םמתבגרישל ת יתוקפנהתנהגות על  , בית ספריות ובני גיל

או  2001בתי ספר שלמדו בכתה ו' בשנים   37במהלך שלוש שנים נאספו נתונים אודות תלמידי 

 . המשתנים שנבדקו היו: 2002

 . שכיחות של התנהגות של תוקפנות פיזית בה היו התלמידים מעורבים1

למידים, בכל שכבת גיל, תופסים את חבריהם בבית הספר כמחזיקים בנורמות . עד כמה הת2

 התומכות בתוקפנות  

 . עד כמה מקיימים התלמידים קשרי חברות קרובה עם בני גיל עבריינים 3

או כתומכים בפתרונות לא אלימים של  בקטטות. תפיסת התלמידים את הוריהם כתומכים 4

 קונפליקטים 

הוערכה על פי הדרך  בה  מתארים התלמידים את הוריהם כמנטרים את .מעורבות הורים, ש5

              פעילותם ועושים עימם דברים ביחד, ועד כמה הם עצמם מספרים להורים על מעשיהם.                                                     

בעלי ערך מגונן מול התוצאות  מצביעות על כך שהמסרים שהורים מעבירים לילדיהם הם 

הגורמים הבית ספריים ומול בני הגיל הקשורים בהתנהגות תוקפנית. כל משתנה הורות מיתן 

גורם סיכון אחד או יותר. עם זאת נמצא שההשפעה המגנה שלהם משתנה על פי מין  התלמידים 

בעת ויורדת עם הזמן: בכתות הגבוהות יותר גוברת ההתרועעות עם בני גיל עבריינים  ובה 

ההשפעה של אלו על הופעת התנהגות תוקפנית מתחזקת . מחברי המחקר מציעים לבנות תכניות 

 כולל כיתות ו' Middle school-התערבות  מקיפות לתלמידי חטיבות ביניים )בארצות הברית  ה

שמכוונות, מלבד לרמת הפרט, גם לגורמים רלוונטיים כמו קבוצת הגיל, בית הספר,   עד ח'(

הקהילה. מן המחקר עולה כי כבר בכיתות הראשונות בבית הספר יכולתם של  ההורים המשפחה ו

להתערב מצומצמת ומוגבלת. מרבית ההשפעות הממתנות נוטות להיחלש כבר בשנה השנייה 

בביה"ס, ובמקביל, בשלב זה, גוברת השפעת גורמי הסיכון להתנהגות תוקפנית. ההורים עשויים 

קצועיות שיסייעו להם  בבלימת השפעות שליליות של בני הגיל להפיק תועלת  מהתערבויות מ

באמצעות הצעות, הדגמות להתנהגות ושיפור איכות יחסיהם עם ילדיהם. התערבויות כאלו 

 יכולות לסייע להורים להתמיד 
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מסמך של האקדמיה הלאומית האמריקאית שפורסם לא מכבר נכללת  המלצה לאמץ את הגישה 

ההתפתחותית בנושא הפרעות רגשיות/התנהגותיות של ילדים ובני נוער להלן של הפסיכופתולוגיה 

מוצג תרשים  ובו המלצות הועדה למניעת הפרעות נפשיות בקרב ילדים ,בני נוער ומבוגרים 

 .צעירים להתערבויות על פי שלבי ההתפתחות

קבוצות הגיל נראה כי יש המלצה כמעט גורפת להדרכת הורים ולאימון במיומנויות הוריות בכל 

 של ילדים ונוער. 
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בנוסף ממליצים המומחים על  תכניות לפיתוח מיומנויות חברתיות והתנהגותיות לילדים, 

 ותכניות למניעת דיכאון וסכיזופרניה לנוער.

נושא  -כמו כן הם ממליצים על התערבויות קהילתיות ומדיניות הולמת בנושאי רווחה  נפשית

 שנחזור אליו בהמשך.

א, אם כן, חיונית להתפתחותם הבריאה של ילדים, והורות טובה חיונית במיוחד לפיתוח הורות הי

חוסן בנסיבות חיים קשות.  בסכמו את הפרק  " כוחה של הורות"  אומר ברוקס, שהורים יכולים 

לשמש מבוגרים כריזמטיים לילדיהם, וכדי לחזק את תפיסת החוסן העצמית של ילדים, הוא 

להאמין בילדיהם, לתת להם אהבה ללא תנאי  ולספק להם הזדמנויות לחיזוק  מוסיף,  על ההורים

  (.Brooks, 2005)תחומי היכולות שלהם  והרגשת הערך והכבוד שלהם 

הורים במטרה לזהות את המיומנויות ההוריות  2000ערך מחקר בקרב  (,Epstein (2010אפשטיין 

ם יותר. ההורים מסרו פרטים אישיים, דרגו המובילות לגידול ילדים מאושרים, בריאים ומתפקדי

פריטים שתיארו התנהגויות הוריות, ואת תפקוד ילדיהם בתחומים  100את עצמם ברשימה של 

עמיתים שלו, העוסקים בחקר הורות, לדרג את המיומנויות  11-שונים. במקביל ביקש המחבר מ

 ההוריות על פי חשיבותן.

 

 ש היו:עשר המיומנויות ההוריות שדורגו ברא

 

 .לילד ותמיכה בו אהבה  .1

 .יעיל ניהול לחצים  .2

 עם בן הזוג או שותף אחר להורות. של יחסים טובות מיומנויות  .3

 .ועצמאות עידוד אוטונומיה  .4

 , מעודדים הזדמנויות ללמידה ומשמשים מודל לכך.חינוך ולמידה  .5

 ההורה מספק פרנסה יציבה ומתכנן לקראת העתיד. -מיומנויות חיים  .6

לעתים נדירות ,ההורה משתמש בדרכים חיוביות לטיפול בהתנהגות הילד  -התנהגות ניהול  .7

 משתמש בעונש.

דואג לתזונה ואימון גופני  ,ודל של אורח חיים והרגלים בריאיםהורה מספק מ -בריאות  .8

 .לילד

 ההורה תומך בהתפתחות דתית או רוחנית, ומשתתף בפעילויות בתחומים אלו.- דת  .9

 .קט באמצעים להגן על הילד ומודע לפעילויות של הילד ולחבריוההורה נו-בטיחות  .10

 

 

 

חלק מהתוצאות היה מפתיע למשל, ניהול מתחים ויחסים טובים עם ההורה השני, נתפסו 

 כמועילים יותר מאשר התנהגויות מסוימות הממוקדות בילד. 

הדירוג,  אנשים שונים  לא נמצאו הבדלים ביכולות ההוריות על פי גיל, מין או ניסיון בהורות. לפי

 יכולים להיות הורים טובים , ולימודי הורות מסייעים לכך.
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אלו בהחלט חדשות טובות: הורים משכילים יחסית נטו יותר להשתתף בקבוצות הנחיית הורים, 

 והם גם מעריכים כי הקבוצה שיפרה את יכולותיהם ההוריות

 

 סיכום ומסקנות

 

 אות ולהתפתחות מיטבית של ילדים, ואבן הפינה לפיתוח חוסן.הורות  טובה היא "דרך המלך" לברי

הורות רגישה ונענית היטב  היא חיונית במיוחד  לילדים בעלי קשיי דיס פוזיציה ובנסיבות של 

 דווקא במצבים אלה יש להורים קושי רב לתפקד ברגישות ולהיענות לצרכי הילד.    סיכון.

שונים בקרב ילדים שהוריהם זכו לקבל שרותי  נמצא כי חל שיפור בפרמטרים התפתחותיים

 Brotman et al . 2011, Coduct Problem Prevention Research) תמיכה והדרכה מתאימים

Group,2011 Stormshak et al. 2011  .) 

 המסקנה העולה מכאן היא, שחיוני ביותר לספק שרותי תמיכה, הנחייה וטיפול להורים. 

 

 :המלצותינו העיקריות הן

 

אימוץ  תפיסה כוללת לקידום בריאות ורווחה נפשית , עליה המליץ בשעתו קוואן, ואשר  •

ארגון  -WHOהולמת את ההמשגות וההמלצות של הפסיכולוגיה הקהילתית העכשווית ושל 

 .) Prilletensky   ,Cowen,  2005הבריאות העולמי  ) 

ידום הורות, ולצדו שירותים אימוץ מודל בריאות כוללני ובו שירותים אוניברסאליים לק •

 ממוקדים  ושירותים טיפוליים.  /מניעתיים 

הכשרת צוותים חינוכיים לשיפור התקשורת עם ההורים וליצירת יחסים משתפים , מתוך  •

         הבנה שהדבר תורם להתפתחות הילד, ליכולת ההסתגלות שלו ולהישגיו הלימודיים.  

 1996), Commer et a.)  

 להורים בהקשר של התערבויות קהילתיות מקיפות מתן שירותים •

 Barbain 2010  , (Prilletensky,1995 המתייחסות למגוון צרכי ההורים והמשפחה )         

ושותפות   הכללת לימוד של מיומנויות לוויסות עצמי של לחצים ועיסוק בסוגיות של זוגיות  •

 .בהורות ,  בתכניות לקידום הורות מיטיבה

Cowan,2004 , Schultz et.al,2010)  & & (Cowan 

 

 

 

 מקורות

 

בהורות: הבחנה בין סוגי התערבויות טיפוליות עם הורים  ומקומו  (" טיפול2011אורן,ד., )

 .15-27, גיליון ינואר, עמ' פסיכואקטואליה. " הייחודי של טיפול דינאמי בהורות
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 עובד. -. עםת של ילדי גירושיןבשם הילדים, סיפורי חיים ותובנו( 2011אבידן ד. ) -אלדר

 

-קבוצות הורים להתערבות מוקדמת בילדים בני שלוש( 2010וסירקיס ר, ) אליצור, י., סומך ל.,

 . האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוךהתנהגותי-ארבע המגלים קשיים בוויסות עצמי

 

 ". הוצאת ספרים "אחחווית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות( 2007אסתר  כהן )עורכת()

 בע"מ ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים

 

שפיטו"ן, . " על התפתחות החוסן בילדות המוקדמת -לחץ, התמודדות וצמיחה"( 2004ארז ת. )

בהוצאת משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל ומערכתי  בימים של מתח מתמשך.  אישיחוסן 

 גי הייעוצי.הפדגוגי, השירות הפסיכולו

 

. גרסת ניסוי של השתלמות מדריך למנחה ) 2008) "התקשרו"ת )הורות  תומכת  קשר ותקווה(

 שפ"י , פרסום פנימי., "The Incredible Years" להורים  מלווה במחקר ברוח התוכנית 

 

 .1995. בעברית הוצאת דביר, הכל מתחיל בבית( 1986ויניקוט, ד.ו. )

 

השפעת תכנית התערבות מוקדמת לפעוטות עם ליקוי בעיבוד החושי, על "(, 2005יגרמן נורית )

, עבודת מחקר לתואר שלישי. "פעוט ועל תפקודם של הפעוטות -איכות  אינטראקציות אם

 אילן. -אוניברסיטת בר

 

ה בני שנ תינוקות פגים הקשר בין מאפיינים אישיים וסביבתיים לבין תפקודם של"(2005מולכו,י.)

 ירושלים., האוניברסיטה העבריתA. , M -עבודת גמר ל  ."עד שנתיים

 

( ׁ הרצאה במסגרת יום . "מהי הורות טובה? פרדיגמות משתנות בחקר ההורות"( 2010מייזלס , ע'

אביב   -,אוני' תל "פסיכולוגיה של ההורות היום: סוגיות עיוניות והשלכות יישומיות" עיון בנושא

 במרץ  . 16

 

 ., פסיכולוגיה של  הילד והמתבגר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתסולברג, שאול) תשנ"ה( 

 "משכל", מאגנס, ירושלים.

 

 . מודן הוצאה לאור.( המאבק באלימות ילדים, התנגדות לא אלימה2002עומר, חיים )

 

. ספרים, הוצאה פחדים של ילדים, איך לתמוך במקום לגונן(  2007עומר , חיים וליבוביץ אלי )

 לאור.

 

. כנרת לדעת לחבק, לדעת לדרוש, הורים טובים מדי( 2005שבתאי ,אורלי ובלנק שולמית ) -פוקס

 בית הוצאה לאור
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 מזוג למשפחה: על המעבר להורות והשפעתו על חיי הנישואין

 1ד"ר עמי שקד

 

בחנים באמצעות מודל רב מימדי מרכיביו זוגיות הנישואין, אפיוניה וקווי המתאר של זהותה נ

 השונים הם:

 
דר' עמי שקד, מנהל אקדמי, מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה וראש החוג לפסיכולוגיה, המרכז  1

 ם אקדמיים.ללימודי
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התלות ההדדית, האינטראקציה הבין אישית  ה שלדינמיקההמימד המערכתי הבוחן את  .1

 והשפעת הגומלין של בני הזוג על מערכת הנישואין.

המימד הבין דורי המתאר ובודק את השפעתן ומעורבותן של דמויות מרכזיות במשפחת  .2

 ורים( על חיי הנישואין של בני הזוג.המוצא )בדרך כלל הה

המימד התוך אישי המאבחן מרכיבי אישיות, נטיות, רגשות, עמדות ואמונות, יכולת  .3

עמידה והתמודדות ומרכיבים נוספים בפסיכולוגיית ה"עצמי" של כל אחד מבני הזוג, 

 והשפעתם על ברית  הנישואין ואפיוניה.

שות מתפתחת ודינמית, שלא מגיעה לעולם המימד ההתפתחותי הרואה בברית הנישואין י .4

"מוכנה להפעלה" באופן מיידי. ההנחה היסודית עליה מושתת מימד זה היא שכשם 

מינקות לילדות,  –שהאינדבידום )הפרט( עובר שלבים מוגדרים ומובחנים בהתפתחותו 

להתבגרות, לבגרות צעירה, ובגרות מאוחרת, כך גם תא זוגיות הנישואין עובר שלבים 

ובחנים של צמיחה והתפתחות מתוך בנייה מתמדת, התמודדות עם מעברי חיים ותנועה מ

 פרוגרסיבית להשגת מטרות הפרט, הנישואין והמשפחה. 

 

הסתכלות מרחבית על התפתחות תא הנישואין במעגל החיים מגלה שלושה מעברים 

אישי של "רווק" עיקריים,המעבר הראשון הוא המעבר לחיי נישואין, בו הפרט עובר מסטאטוס 

המעבר השני הוא המעבר להורות, בו בני הזוג שהיו "איש" ו"אישה", מוסיפים לעצמם  ;ל"נשוי"

סטאטוס חשוב נוסף ונכבד של  הורות. המעבר השלישי הוא זה המתהווה, אמנם בהדרגה, עם 

 עזיבת הילדים שבגרו את "קן השילוח" המשפחתי להקמת משפחות גרעיניות משל עצמם. מעבר

זה, על פי רוב, מוסיף לבני הזוג ביחידת הנישואין סטאטוס של סבאותבמאמר זה נבחן מקרוב את 

 המעבר להורות. –מעבר "הביניים" 

 

הולדת הילד הראשון מהווה, לצד השמחה וההתרגשות, גורם המשנה את האיזון שהיה קיים בין 

פחתיים וחברתיים, לוחות בני הזוג באשר לזמן שהוקדש לזוגיות ולעבודות הבית, קשרים מש

זמנים, חלוקת תפקידים וכדומה. אין ספק שיש בו, במעבר להורות, מרכיבים סטרסוגניים, 

הגורמים לתחושת מתח ולחץ. לידתו של התינוק הראשון אל תוך תא זוגיות הנישואין, אשר 

במקרים רבים עדיין נמצא בשלבים מוקדמים של התפתחות והשתתה, מהווה גורם מרכזי 

משפיע המחייב היערכות מחדש והסתגלות נאותה מצד שני בני הזוג שהפכו להורים. השניים ו

שפעלו במשותף לביסוס קשר הנישואין, עיצובו וייצובו, נדרשים להפנות אנרגיות רגשיות ופיזיות 

לטיפול ראוי ואחראי בתינוק, שחייו תלויים בהם באופן מוחלט, כך שהשמחה המאפיינת את 

 ק הראשון נמהלת בדאגה, חשש ותחושת לחץ.הולדת התינו

 

בני הזוג נדרשים לפנות "מקום" במרחב הרגשי שביניהם על מנת לקלוט אל תוכו את הרך הנולד,  

מה שעלול להשפיע על האיזון הרגשי שהושג בטרם הפכו להורים. לא בכדי, רבים מההופכים 

, המלווה עם תחושת סטרס להורים בפעם הראשונה מרגישים מידה מסוימת של ריחוק רגשי

)לחץ, דחק( נוכח המעבר המחייב התמודדות עם מצבים לא מוכרים. נציין כי במחקרי אורך 

הבודקים זוגיות לאורך תקופת חיים ארוכה נמצא כי בסמוך להולדת התינוק הראשון בני הזוג 

מול חווים עלייה מסוימת בשביעות רצונם מהנישואין. לאחר זמן קצר, יחסית, בעומדם 

התערערות המאזנים ותחושת הלחץ המאפיינת את המעבר להורות, נרשמת ירידה בשביעות 



52 

 

מעין "ירח דבש" שני  – "Baby Honeymoonתופעה זו מוגדרת בשם "הרצון מחיי הנישואין. 

 הראשון, וכמו הראשון, גם ירח דבש זה מוגבל בזמן. הקורה עם הולדת הילד

פולית, ניתן לזהות מספר מקורות השפעה על בני הזוג וברית בהתבסס על מחקר ועבודה קלינית טי

 הנישואין במעבר להורות:

במידה ובני הזוג השכילו לפתח תשתיות איתנות  מצב הנישואין שקדם להולדת התינוק הראשון:

של תקשורת, תהליכים הולמים לפתרון קונפליקטים ואי הסכמות, וקרבה רגשית איתנה ויציבה, 

ההשפעה השלילית באופן ניכר ביותר, ובחלק מהמקרים המעבר להורות עשוי הרי שאז תצטמצם 

 גם לחזק את הקשר עוד יותר.

במידה ולכל אחד מבני הזוג יש כוחות נפש ומקורות  מקורות וחוזקים אישיים ומשפחתיים:

חוזקה אישיים להתמודדות במצבי משבר ומעברים סטרסוגניים, יקל הדבר על בני הזוג להסתגל 

למעבר להורות. הדבר קשור גם עם יכולתם של בני הזוג להתמודד היטב עם מטלות חדשות,  היטב

ושינויים בחלוקת תפקידים ועול הבית והמשפחה מתוך תחושה עמוקה של אחווה, חברות 

 ומלוכדות.

: כאשר בני הזוג פועלים למען ברית מידת המחויבות האישית לברית הנישואין ואחד לשני

מחויבות אישית עמוקה: הנישואין מאוד חשובים עבורם, בן/בת הזוג יקרים הנישואין מתוך 

בעיניהם, הם מוכנים לעשות הכל להצלחת הנישואין, הרי שאז המעבר להורות יהיה חלק, מתוך 

 הסתגלות בוגרת וראויה ותוך שמירה על המאזן הרגשי ביניהם.

ם בתודעתם את הולדת הילד המידה בה בני הזוג תופסי תפיסתיים: –גורמים קוגנטיביים 

הראשון כגורם מאיים, המעוררת תחושת משבר, מתח ודאגות, תשפיע באופן שלילי על 

ההסתגלות למעבר להורות, וההיפך: בני הזוג התופסים מעבר זה כמאתגר ומחזק יהפכו "משבר" 

אשון ל"מבשר". דהיינו, במקום לשקוע אל תוך משבר של מתחים וריחוק רגשי, לידת התינוק הר

 תבשר עבורם מעבר מרגש ומקרב.

: תמיכה פיזית ורגשית מצב משפחות המוצא הניתנת באופן קשר חיובי עם משפחות המוצא

המקובל ורצוי על בני הזוג הצעיר, תוך שמירה על גבולות פרטיותם, ומתוך יחס של מעורבות אך 

 לא התערבות, מהווה גורם המשפיע באופן חיובי ומסתגל במעבר להורות.

גורם נוסף המשפיע באופן חיובי על המעבר להורות הוא המידה בה בני  הכנה רגשית ומחשבתית:

הזוג הכינו עצמם לשלב חשוב זה בחייהם. כשבני הזוג מתכוננים היטב למעבר זה מתוך מודעות 

שמעבר זה ישית עליהם, ושציפיותיהם במעבר להורות ברורות, כל אלה  םלשינויים הנורמאליי

אופן חיובי על הסתגלותם. אלה ישכילו להפנות תשומת לב קוגניטיבית מחשבתית ישפיעו ב

ורגשית לאספקטים החיוביים והמשמחים של לידת התינוק הראשון, ולאו דווקא להתמקד על 

ההשפעה הסטרסוגנית והמלחיצה של מעבר זה. הכנה ראויה למעבר להורות תאפשר לבני הזוג 

דפות של חייהם. השניים ימקדו אנרגיות למימוש וביצוע לערוך שינויים נדרשים בסולם הע

פיזית שתופנה לאפיקים  –תפקידים ומשימות חשובים כך שתוותר באמתחתם אנרגיה רגשית 

הדאגה המשותפת לחיי הרך הנולד, וחיזוק תשתיות ברית  -החשובים ביותר בחייהם העכשוויים 

רבים סבורים כי מנגנון ההסתגלות החשוב פיזית. חוקרים ומטפלים  –הנישואין והקרבה הרגשית 

והיעיל ביותר במעבר להורות הוא להעמיד, מתוך מכלול מרכיבים, תפקיד אחד או שניים בראש 

שה והאם, האיש והאב. כפילות תפקידים זה יסולם החשיבות והעדפות, כמו לדוגמא תפקיד הא

לחה גם כשהם כרוכים זה בזה לא מחייב שיהיו בקונפליקט אינטרסים ביניהם. ניתן לקיימם בהצ

ומשלימים זה את זה. הדבר מחייב את בני הזוג לראייה גמישה וזורמת בחופשיות של המעבר 
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להורות. עליהם לדעת להניח לתפקידים ומטלות שאינם במרום סולם העדיפויות והחשיבות כמו 

ות החשובות למשל התחייבויות חברתיות, פעילות עם משפחות המוצא וכדומה, ולהתמקד במשימ

ביותר. הדבר יתאפשר רק אם בני הזוג יתקשרו בפתיחות וכנות, וישכילו להיות גמישים 

 ומאורגנים לעבור שלב זה באופן מסתגל ובונה.

 

 תחומי ההשפעה של המעבר להורות על חיי הנישואין

אספה ממצאים ממחקרים רבים שבדקו את השפעת המעבר  Harriman))החוקרת לינדה הרימן 

ות על איכות חיי הנישואין ומצאה מספר תחומי השפעה, שינוי והסתכלות. להלן תמצית להור

 ממצאי המחקר:

המעבר להורות גורם לשינויים במימד הזמן המוקדש ע"י בני הזוג לרווחת נישואיהם  .1

 והקשר ביניהם.

קיימים שינויים במאזן הצרכים האישיים, זוגיים ומשפחתיים, ותוספת הצרכים  .2

 ידי המעבר להורות )דאגה לתינוק ורווחתו(. המתבקשת על

 נוצר הצורך להסתגלות חדשה לעול, תפקידים, משימות ומטרות הפרט, הזוג והמשפחה. .3

על בני הזוג לפעול להחזרת הבית והמשפחה לשגרת חיים זורמת ומאוזנת בעקבות  .4

ת לחזור שיבושים והפרעות נורמאליים שחלו עם המעבר להורות. על בני הזוג לפעול על מנ

לבילוי משותף ומהנה וזאת למרות השינויים בלוחות זמנים, המטלות ומשימות הבית 

והמשפחה. חזרה לפעילות חברתית ומשפחתית תוך שמירה על איזון עם הדאגה ההורית 

 רך הנולד הינה צורך חשוב.ל

 חזרתם של בני הזוג לתחושת פרטיות זוגית וקרבה רגשית ופיזית. .5

ני הזוג באשר ליכולתם להיות הורים ראויים ואפקטיביים עבור חיזוק הביטחון של ב .6

 התינוק החדש.

פינוי זמן הולם לפעילות משותפת תוך שימת לב לשינויים מתחייבים בתפקידים,  .7

כשהאיש נוטל על עצמו אחריות לביצוע תפקידים ומשימות שיתכן כי לא בצעם קודם 

ה בטיפול בתינוק החדש ויהיה "דמות לכן. כמו כן, מן הראוי שהבעל יגלה מעורבות גבוה

התקשרות" עבור אשתו הזקוקה בדרך כלל, בשלב זה של הנישואין, למלוא התמיכה 

וביטויי הקרבה. על מנת שהאיש יהווה "דמות התקשרות" ראויה, עליו להיות נגיש 

ותגובתי לדרישותיה ולהיות עבורה "בסיס בטחון" באמצעותו תוכל לבצע את תפקידיה 

כאם ומתוך תחושת בטחון ויציבות והרגשה שיש לה על מי לסמוך וממי לקבל החדשים 

 תמיכה רגשית והשתתפות מלאה בחוויית הזוגיות וההורות.

 

 הכנה למעבר להורות

הפסיכולוגים אליסון שפירא וג'והן מרדכי גוטמן מאוניברסיטת וושינגטון מדווחים על ממצאי 

למעבר להורות. הרעיון לפתח ולהעביר סדנא מעין זו מעקב שערכו עם זוגות שעברו סדנא להכנה 

עלה בדעתם נוכח ריבוי המחקרים המראים כי המעבר להורות טומן בחובו סכנות ליציבות חיי 

הנישואין ומהווה באחוז ניכר גורם המפחית מאיכות חיי הנישואין ורמת שביעות הרצון של בני 

 מים ממצאי מחקר רבים המראים כי הזוג בהופכם בפעם הראשונה להורים. החוקרים מסכ

 ( קיימת עליה משמעותית ברמת הקונפליקטים והמתח בקרב זוגות במעבר להורות. 1)
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מזוגות, ירידה המתחילה עם  76%עד  40%( קיימת ירידה מסוימת באיכות חיי הנישואין בקרב 2)

 הולדת הילד הראשון. 

ן לקראת הטרימסטר האחרון של ( למרות שניכרת עליה ברמת שביעות הרצון מהנישואי3)

 ההיריון, קיימת ירידה בשביעות הרצון לאחר לידתו של התינוק הראשון. 

( קיימת שונות באיכות הטיפול והדאגה לתינוק החדש ולקשר הנרקם איתו על ידי בני הזוג. 4)

, מה אלה שגילו יחס חיובי וטיפול נאות ורגוע ברך הנולד היו בעלי איכות נישואין גבוהה יותר

 שבא לידי ביטוי, בין היתר, בתקשורת חיובית ויכולת נאותה לפתרון קונפליקטים אי הסכמות.

האב בטיפול ובדאגה לתינוק  –( התגלתה שונות נרחבת בקשר למידת מעורבותו של הבעל 5)

החדש. במקרים בהם הבעל גילה מעורבות אינטנסיבית, והיה חלק אינטגרלי בדאגה לתינוק, 

 נישואין לא נפגעה במעבר להורות, ואפילו עלתה.איכות חיי ה

בהתבסס על ממצאים אלה ואחרים, תכננו שפירא וגוטמן סדנת הכנה למעבר להורות שיועדה 

לזוגות נשואים שהיו לקראת הפיכתם להורים בפעם הראשונה. לתכנית קראו השניים בשם 

Bringing baby home זנטציות, הקרנת סרטי )הבאת תינוק הביתה( והיא כללה הרצאות, פר

הדרכה לטיפול בתינוקות, דיונים קבוצתיים ועבודה זוגית שמטרתה שיפור חיי הנישואין ואיכותם 

 בטרם יעברו לשלב הפיכתם להורים. הסדנא כללה דיונים והדרכה בנושאים מגוונים:

 מה ניתן לצפות במעבר בני הזוג הנשוי להורות? -

 מצוקה, ואיך ניתן להתגבר עליהם?  מהם הסימנים הראשונים של תחושת מתח, -

 איך ניתן למנוע קשיים ומתחים מלכתחילה? -

 מהם צרכיו של התינוק הנולד ואיך למלאם באופן בריא ואפקטיבי? -

פיתוח תקשורת אפקטיבית בין בני הזוג ושכלול יכולתם לפתור קונפליקטים ואי  -

 הסכמות.

 נטימיות בין בני הזוגחיזוק קשר הנישואין, טיפוח החברות והעמקת תחושת האי -

 פיתוח אווירה רגשית חיובית בין בני הזוג. -

איכות חיי הנישואין ורמת שביעות הרצון של בני הזוג שהשתתפו בסדנא נבדקו כשהתינוק היה בן 

חודשים, וכאשר היה בן שנה. החוקרים מדווחים כי לסדנא שמטרתה העיקרית מניעת קשיים  3

הזוגות שנטלו בה חלק. תכנית המניעה השפיעה באופן חיובי על ובעיות, הייתה השפעה חיובית על 

המעבר להורות באופן שהמעבר היה אפקטיבי והסתגלותי ומנע מתחים ומצבי משבר. זאת 

 בהשוואה לקבוצת הביקורת שכללה זוגות שלא קיבלו הכנה והדרכה למעבר לחיי הורות.

 

 לסיכום

ם לתחושת לחץ ודאגה, יש בו גם אתגר, המבשר המעבר להורות, למרות שבאופן מובנה עשוי לגרו

הזדמנות להמשך פיתוחה וטיפוחה של ברית הנישואין והעמקת הקשר בין איש לאשתו, תוך 

 שהשניים חובקים אל תוכם את הרך הנולד במזל טוב.

 

 

 

 



55 

 

 

 מקורות

 

 Shapiro, A.F and Gottman, J.M Effects on Marriage of Psycho-communicative-

Educational Intervention with Couples Undergoing the Transition to Parenthood, 

Evaluation at 1 year Post Intervention. The Journal of Family Communication, 2005, 

5 (1) , 1-24 

 

. Worthington, E.L. and Buston, B.G. The Marriage Relationship During the 

Transition to Parenthood: A Review and a Model. Journal of Family Issues, 

1987, 7(4) 443-473 

 

. Harriman, L.C. Personal and Merital Changes Accompanying Parenthood. Family 

Relations, 1983, 32, 387-394. 

 

5. Mitnic, D.M, Hehman, R.E, and Smith Slep, A.M. Changes in Relationship 

Satisfaction across the Transition to Parenthood: A Meta-Analysis. Journal of 

Family Psychology, 2009, 23(6), 848-852. 

 

 

 

 

 

 

 

 מהורות טכנית לאתיקה הורית

 1ד"ר אבי מרדלר 

 2אורית רוזנבוים

 

קונים.  –ו. הוא רוצה צעצוע קונים ל –הולכים לקניון; רוצים שיהיה לילדנו כיף. הוא רוצה גלידה 

אנחנו מסבירים שעוד מעט ארוחת ערב. הוא כועס. אנחנו רוצים שהוא  –הוא מבקש עוד גלידה 

 
  1. ד"ר אבי מרדלר, פסיכולוג קליני, מרצה בכיר במכון אדלר.1

 בפסיכולוגיה חינוכית יישומית, מרצה בכירה במכון אדלר M.Sאורית רוזנבוים,  . 2
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אז קונים לו עוד גלידה. ואז הוא מבקש עוד בקשה קטנה  –יהיה מאושר, שחלילה לא יכעס  

כב על ריצפת אחת... מה עושים עכשיו? אנחנו זוכרים היטב את הפעם האחרונה, בה הוא נש

 הקניון. אין לנו חשק למופע האימים הזה. אז לקנות לו או לא לקנות?

 

הורים רבים רוצים לקבל  קובץ של  כללי התנהגות אופרטיביים בנוסח "עשה ואל תעשה", קובץ 

הוראות לבניית הורות אידיאלית, מערכת הפעלה ליצירת ילדים מאושרים.                             

, שבה  תשתית היחסים בין ההורה לבין בהורות טכניתהמאמץ קובץ כללים כזה, שבוי  הורה,

הילד, דומה לתשתית היחסים שבין נותן שירות לבין צרכן. ההורה הופך לספק, והילד הופך להיות 

צרכן וצרחן. אלא שתשתית יחסים בין הורים וילדים אמורה להיות שונה מהותית מתשתית 

 ירות לבין צרכן!היחסים שבין נותן ש

צרכן, בבית הקפה למשל, כאשר אנחנו מזמינים קפה חזק, ללא קצף, עם חלב דל  –ביחסי ספק 

שומן רותח בצד, זה לגיטימי לצפות לקבל בדיוק את מה שהזמנו. המלצר, במקרה הזה, הוא 

אמצעי. מערכת היחסים בין המלצר לבין הלקוח איננה הדדית ואיננה סימטרית: זו מערכת 

צרכן  -סים הנמדדת דרך הגברת הסיפוק וצמצום התסכול של הלקוח. תשתית יחסי ספק יח

המעורבים   ממוקדת במשא ובמתן לגבי זכויות וחובות, תוך התעלמות מהצרכים הפסיכולוגיים

 ביחסים.

צרכן על מערכת היחסים שלהם עם הילדים.  –לא מעט הורים  מחילים, בטעות, יחסי ספק 

אלה, היא לספק בדיוק את מה שהילד רוצה. המציאות מלמדת, כי הורים השאיפה של הורים 

ש"מוכנים לעשות הכול" למען אושרם של ילדיהם, מייצרים ילדים אומללים: תסכול מהווה חלק 

אינטגראלי מהחיים ומהיחסים בין הילד לזולת. ההורים הללו מונעים מילדיהם את האפשרות 

חות סיפוקים תוך קבלת עידוד מההורים המאמינים להתמודד כראוי עם תסכול )למשל, לד

ביכולת של הילד להתמודד(. כאשר ילדים אלה ייקלעו למצב מתסכל ) שהוא, כאמור, חלק 

מהחיים( הם יחושו אומללים וחסרי אונים, הן בגלל הפער בין הרצוי והמצוי, והן משום שאין 

 להם כלים להתמודד עם הפער הזה.

את המילה "יחסי". המיקוד הוא ביחסים: כיצד נתקשר את המסרים. בתוך המילה "יחסים" נמצ

ביחסינו עם נותן שרות, אנחנו רוצים לקבל בדיוק את מה שהזמנו. אולם, כאשר מהות הקשר היא 

ביחסים עצמם )ולא במוצר(, ההורה והילד יכולים להשביע את רעבונם במגוון דרכים. הם יכולים 

מתוך שיח מכבד, כאשר כל אחד מהם שבע רצון באופן יחסי, לבחור יחד דרך התנהלות מתאימה 

 במקום לייצר מצב של "מרוצה" או "לא מרוצה".

יחסים נכונים בין הורים וילדים הם יחסים הדדיים, אך לא סימטריים. היחסים הם הדדיים, כי 

להבין  הם מבוססים על מוכנות של ההורים לתת מקום  לרצונות של הילד, תוך טיפוח יכולתו של 

גם את הרצונות והצרכים של ההורה. הם אינם סימטריים, כי הבנת הרצונות של הילד אינה 

מחייבת את ההורה לספקם! ההורה נמצא בתפקיד, ועליו לגבש תפיסת עולם, להפעיל  שיקול 

דעת, ולהחליט  לאילו רצונות ניתן להיענות. צרכיו של הילד מדריכים את ההורה, ולא רק 

 צרכים הם פיזיולוגיים ופסיכולוגיים ויש לתת מענה לשני סוגי הצרכים הללו..רצונותיו! ה

רבים מדווחים על אי הסכמה ביניהם באשר  בני זוגמה ילדים צריכים? מהו תפקידם של ההורים? 

 חברההיא תקופת מעבר מ חייםלדרכי חינוך הילדים. הדבר אינו מפתיע: התקופה בה אנו 
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אתגרים הוריים  ומייצר . מעבר זה משפיע על מבנה המשפחהתדמוקרטי חברהל  תאוטוקרטי

 חדשים המחייבים היערכות הולמת. 

 מאופיינת בבלבול רב. זו תקופת המעבר

 מקורות הבלבול

מערכת יחסים אוטוקרטית: ההורים ציוו, והילדים  שהייתה בהן במשפחות וגדלהורים רבים  

. לגדל ילד ממושמעהמטרה ההורית הייתה צייתו. הגבולות והחוקים היו ברורים ונוקשים. 

 הילדים נדרשו להסתגל לדרישות החברה, תוך כדי ויתור על הבעת רצון, יצירתיות וביטוי עצמי. 

ההורות הטכנית של המשפחה האוטוקרטית ראתה את הילד כבעל חיים, המונע על ידי יצרים של 

 –ם לחיות במסגרת של תרבות אנושית מין ושל תוקפנות . אך בני אדם, בשונה מבעלי חיים,  רוצי

ולכן, יש לאלף אותם. החיה האנושית זקוקה לאילוף. האילוף נעשה באמצעות דיכוי: התנהגות 

לא רצויה יש להכחיד!   ענישה חמורה. פחד, דיכוי ואמצעי שליטה היוו כלים לגיטימיים להשגת 

קפנות, כפי שסבר פרויד, הרי מטרה זו: אם הווייתו של האדם קשורה לסיפוק של צרכי מין ותו

שכדי לחיות יחד כבני תרבות, יש לעדן את הדחפים האלה. מטרת הענישה החמורה היא לגרום 

 לצריבה תודעתית: קישור בין התנהגות לא רצויה לבין כאב. 

קיימות גם כיום. התקשורת הרווחת במשפחות אלו היא תקשורת  משפחות אוטוקרטיות

 , והילד אמור לציית. ההורים!""בוא !""צא !"בטון מצווה: "שבוות היררכית. ההורה מדבר קצר

פרסים: "היום היית ילד בעונשים וב   םיהעושים שימוש במשאבים המרוכזים ביד במשפחות אלה

בתפיסה הזו, ילד טוב הוא ילד צייתן,  תקבל פרס". –תקבל עונש. אם מחר תהיה ילד טוב  –רע 

הפחד, הוא מתאים את עצמו באופן מוחלט למסגרת. הילד העושה כל מה שאומרים לו. בגלל 

 מוכרח להתקבל והוא מוותר על הרצון להתבטא.

רבים מן ההורים שמתלבטים היום לגבי דרכי החינוך הנכונות, היו ילדים שגדלו על ברכי עונשים 

ופרסים.  כשהם הפכו  להורים, חלקם אמצו את דרכי החינוך המוכרות להם.  גם הם, כמו 

 ריהם, סבורים ש"לא ניתן לגדל ילדים ללא עונשים". הו

 

 לידתה של המשפחה האנרכית

שעונשים ופרסים הינם דרך שגויה להתנהלות עם ילדים. הורים אלו  הורים אחרים סבורים 

היטב את עצמם כילדים מתוסכלים, מוענשים ומושפלים. הם מבינים, כי לא קיבלו מענה זוכרים 

צר להם, הם מתקנים שגיאה אחת )הורות אוטוקראטית( בשגיאה אחרת הולם לצרכיהם. אולם, ב

)הורות אנרכית(: חוויות הילדות שלהם כילדים מתוסכלים, מדוכאים ונחותים, הן שמניעות 

אותם,  ומביאות אותם להחלטה שילדיהם יזכו ל"הורות הפוכה" הם יהיו הורים שמקלים על 

 ק לו חוויה של כיף תמידי.הילד ומרצים אותו באופן קבוע, כדי להעני

עונשים, אלא מכריזים כי אין כל אחרי דרכי חינוך חלופיות ל סתפקים בחיפושאינם מאלה ם וריה

צורך בחוקים. עמדתם כלפי חוקים וגבולות היא שלילית, משום שהם יוצאים באופן גורף כנגד כל 

בה אין  ה אנרכית,ם עם המשפחה האוטוקרטית. לפיכך, הם מקימים משפחיהמה שמזוהה בעינ

חיי לגדל ילד מאושר. מנהיגות הורית, אין חוקים ואין גבולות. המטרה ההורית המוצהרת היא 

 הופך לציר סביבו סובבת המשפחה. והוא הבית מתנהלים על פי רצונותיו של הילד
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ההורה הרעיון לראות את הילד ולתת מענה לצרכיו הוא רעיון מצוין! אלא שבמשפחה האנרכית 

ההורה מנסה לייצר לעצמו, באופן בלתי מודע, תיקון מספק מענה לצרכים של הילד!  אינו

לחוויות הקשות של ילדותו. הוא מתנהג עם ילדו בדרך בה היה רוצה י שהוריו יתנהגו עמו: לכן 

הוא מתנהל ללא חוקים, לכן הוא אינו מאפשר לילדו להתמודד עם תסכולים, ומספק מיד את כל 

 רצונותיו.

האנרכי שבוי בהורות הטכנית! כילד הוא חי בעולם נוקשה, הוא נאלץ אז להיות גמיש  ההורה

ולהתאים את עצמו באופן מוחלט לדרישות החברה: להיות כמו יד המתאימה עצמה לכפפה 

הנתונה של החברה. במשפחה חסרת החוקים שהוא יוצר )מתוך רצון לתקן(, שואף ההורה לאלץ 

ילדו האהוב. העיסוק הוא באושר, לא  –, כמו כפפה, לילד הנתון את המציאות להתאים את עצמה

בצרכים ולא ביחסים! כך מגדל ההורה האנרכי ילד מפונק, שאינו יכול לשאת תסכול. ההורה 

האנרכי עסוק בעצמו, בתיקון פצעי ילדותו. הוא רוצה תוצר, שיהווה עדות להורותו המוצלחת: 

צרכים האמיתיים של הילד,  והדרך החינוכית בה בחר ילד מאושר. ההורה האנרכי אינו קשוב ל

אינה מעודדת את הילד לפתח מנגנוני חיסון. הוא יוצר עבור הילד מציאות הזויה: סביבה נעדרת 

 תסכולים. 

למרות השוני בין שני סוגי המשפחות, האוטוקרטית והאנרכית, בשתיהן מתקיימת תקשורת חד 

קרטית ההורה מצווה )לך לחדר שלך ואל תצא משם עד כיוונית שאינה מכבדת : במשפחה האוטו

 בשני סוגי המשפחות ")."עכשיו! !"מים("שתירגע!!!( ובמשפחה האנרכית הילד מודיע מה רצונו 

מקדשים מטרה אחת ומזניחים מטרה אחרת: במשפחה האוטוקרטית הסתגלות לחוקי החברה 

מקום רב לייחודיות של הילד, אלא  היא ערך עליון ואין מקום לייחודיות. במשפחה האנרכית יש

נורמות החברתיות: הילד אינו נדרש ב שתלבותשעל מזבח טיפוח הייחודיות מקריבים את הה

מחוקים  משוחררלהבין קודים חברתיים ולהתנהג לפיהם. הוא אמור ליהנות ולהיות מאושר, 

 .התחשבות בזולתופטור מ

"לקבל הכול" בבית. ההורים, בהתנגדותם  ילדים שגדלים במשפחות אנרכיות הם ילדים שרגילים

הגורפת למשפחה האוטוקרטית, שפכו את התינוק עם המים: בהשליכם את העונשים והפרסים, 

במפגש עם החיים האמיתיים, הילדים אשר גדלים  התנערו גם מן החוקים ומן הגבולות.

שבו תפקידם לקבל עולם  -בין העולם המתקיים בבית בלתי נסבל במשפחות אנרכיות חווים פער 

שבו אנשים נותנים ומקבלים, מתחשבים בזולת  -ולהיות מאושרים, לבין העולם האמיתי 

ומבטאים את עצמם בתוך מסגרת מקובלת של חוקים וגבולות. קשה מאוד להיות מאושרים, 

צרכן מייצרת עיוות בתפיסה  –מערכת יחסים של ספק  בחשבון גם את האחר. מביאים כאשר לא 

 של הזולת.לחובות שלהם ו לזכויותת היחסים ומגדלת ילדים מפונקים, הערים של  מהו

משפחה ללא חוקים  ,לאורך זמן ,יגלו ההורים במשפחה האנרכית, כי לא ניתן לנהל ,בשלב מסוים

בהיעדר כלים  לבסוף,, ווללא גבולות. הם יתחננו בפני הילד, יפצירו בו ויסבירו שוב ושוב

ו את עצמם נוקטים בדרכי החינוך האוטוקרטיות, דרכי החינוך מתאימים, רבים מהם ימצא

 המוכרות והידועות, מהן שאפו להימנע.

השני  ואילו  ,הסיבוך הולך וגובר כאשר הורה אחד נוטה לאוטוקרטיה, כי "ככה אי אפשר להמשיך"

, הכול נוטה לאנרכיה ומאמין ש"אם ניתן לו עוד קצת )צעצועים, דמי כיס, חדר פרטי, טלפון חכם(

יסתדר". הורה אחד מעניש, וההורה השני מבטל את העונש. שני ההורים מאשימים זה את זה 
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בהורות קלוקלת ומטיחים זה בזה "את/ה הורס/ת את הילד!!!" הם מדווחים על משפחה בה הורה 

 אחר הוא "השוטר הרע". מי בכלל רצה להקים משפחת משטרה?האחד הוא "השוטר הטוב" ו

 שלישית!קיימת אפשרות 

בה גידלו אותנו, אנחנו שלהיפך" מהדרך בדיוק כאשר אנחנו מגדלים את ילדינו "בדיוק כמו" או "

מצמצמים משמעותית את היכולת שלנו לבחור בדרך המתאימה ביותר! הבחירה שלנו בדרכי 

חיקוי של בהכרח חינוך צריכה ויכולה להיות אחרת: בחירה מודעת ומושכלת, אשר אינה מהווה ה

לא הפגנה כנגד מה שחווינו. בחירה אמיתית, היא בחירה אותנטית עם גם י חינוך שחווינו, ודרכ

 עצמנו: בחירה המכוונת להגשמת המטרה ההורית שלנו.

בע. במשפחה האנרכית, הילד כופה על ההורה את ובמשפחה האוטוקרטית רצונו של ההורה ק

צרכן, המכוונים להשביע את רצונו של  –היחסים בשני סוגי המשפחות הללו הם יחסי ספק רצונו. 

 צד אחד, תוך התעלמות מצרכיו ורצונותיו של הצד השני.

. במשפחה שהיחסים בה הם יחסים דמוקרטיים נכונן –המתאימה לחברה הדמוקרטית במשפחה 

ההורים הם המנהיגים מתוקף מומחיותם ואחריותם. ההורים יוצרים מסגרת  דמוקרטיים,

ת חוקים וגבולות. בתוך מסגרת זו  נהנים כל בני המשפחה מהחופש בטוחה ומוגנת באמצעו

 לבחור.

אין מאבק בו צד אחד מכניע והצד השני מוכנע. כולנו במשפחה שהיחסים בה הם דמוקרטיים, 

באותו הצד, ואנחנו משתפים פעולה. כיצד עושים זאת? אדלר ודרייקורס הציעו השקפת עולם, 

, תוך מתן מענה לצרכים ים שיתוף פעולה במשפחהממנה נגזרים כלים רבים, המאפשר

 . הפיזיולוגיים )למשל: מזון, שעות שינה( ולצרכים הפסיכולוגיים של בני המשפחה

 

והצורך להרגיש , הצורך להרגיש מורגש ומובןשני הצרכים הפסיכולוגיים הקשורים ליחסים הם 

מרגיש בעל ערך. הוא לומד כאשר הצרכים הללו מקבלים מענה בתוך היחסים, הילד  משמעותי.

 לתת וגם לקבל ו להיות ער הן לצרכים שלו והן לצרכי הזולת.

  

הורים רבים מבקשים "טיפים" שיעזרו להם להתנהל "נכון" עם ילדיהם. אלא ש"טיפים" תורמים 

להורות טכנית, ואילו ילדנו, היקר לנו כל כך, ראוי להורות הנשענת על אתיקה ולא על טכניקה 

"טיפים", אלא התנהלות מושכלת, הדורשת רות מודעת אין פירושה התנהלות על פי בלבד! הו

 אימון. רצון, למידה, הבנה של הצרכים הפסיכולוגיים ו

הבה נחזור להורה וילדו הנמצאים בטיולם המשותף בקניון, ונבחן מהו אופי התקשורת ביניהם. 

ההורה מבצע.  בשלב מסוים, ייתכן הילד אומר "רוצה" וההורה מבצע. הילד אומר "רוצה עוד" ו

שההורה יגיד "די!" ולא יסכים עוד לדרישות הילד.  השיח הזה בין ההורה והילד מתנהל 

הילד פונה אל ההורה בדרישות. ההורה רק רוצה שהילד יהיה מאושר... הוא  –ב"תקשורת אל" 

שנייה.  עד כאן אומר "כן" כאשר הילד מביע את הדרישה הראשונה, וממשיך ומסכים לדרישה ה

הילד דורש וההורה  נענה.  אך מה יקרה כאשר  ההורה יסרב ויגיד  "לא" והילד ידרוש שוב ושוב? 

 יש לשער שההורה יכניע  את הילד ויגיד: "מספיק! יש גבול!" 

ילד שרגיל לקבל הכול, מתקשה לקבל "לא", אפילו אם ה"לא" בא אחרי עשר פעמים בהן הוא 

אותו לנהל מערכת יחסים בה אנו נענים לכל תביעותיו , מדוע אנו מצפים  שמע "כן". אם הרגלנו

שברגע קסום אחד הוא יגיד: "בסדר, אתם התחשבתם בי, עכשיו אני אתחשב בכם"? הוא כלל 
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צרכן, בה הוא  –אינו מעלה על דעתו אפשרות כזו. מבחינתו, העולם מתנהל במערכת יחסי ספק 

הוא ימחה בתוקף: בכי, צעקות  –א יקבל בדיוק את מה שרצה דורש וההורים נותנים. לכן, אם ל

 והשתטחות על ריצפת הקניון הם כלים לגיטימיים, מבחינתו, להשגת מטרותיו.

ילד מאושר הוא ילד שיכול גם לחוות תסכול! תסכול הוא תגובה רגשית המתרחשת כאשר נוצר 

משהו מציק לו: רעב, כאב פער בין הציפיות של האדם לבין המציאות. תינוק  בוכה כאשר 

וכדומה.  הורים מבינים שלתינוק יש צורך אמיתי והוא אינו מתעורר בלילה כדי להציק להם. בכל 

שלב בחייהם,  אנו אמורים ללמד את ילדינו להתחשב בזולת על פי יכולותיהם המתפתחות: ילד 

דע להתכסות, אינו צריך שיכול ללכת לשירותים בכוחות עצמו אינו צריך להעיר את הוריו. ילד שיו

 להזעיק את ההורים באמצע הלילה, שיבואו לכסותו.

מערכת היחסים בין ההורה לילד לא התחילה בקניון! מופע האימים בקניון מייצג את השקפת 

עולמו המבוססת של הילד: מגיע לי!!! ניתן בהחלט ליצור תשתית יחסים אחרת, המושתתת על 

עושים עם ילד מתפרע בקניון?" אלא "איך מבססים מערכת הדדיות. לכן, השאלה איננה "מה 

 יחסים הממוקדת ביחסים עצמם, מערכת יחסים המושתתת על הדדיות?"

היחס שהילד מקבל מהוריו משפיע רבות על השקפת העולם שהוא מגבש ועל תחושת הערך שלו. 

יע אותו. במערכת ההורה  רוצה בטובת הילד, הן כאשר הוא נכנע לדרישותיו  והן כאשר הוא מכנ

יחסים המושתתת על כוחניות, הילד אינו חווה אושר, אלא חשש: מה יקרה באינטראקציה 

הבאה? אני אכניע, או שמא יכניעו אותי? לעומת זאת, במערכת יחסים המושתתת על שיתוף 

פעולה, ילדים לומדים להכיל תסכולים. ההורים רואים בתסכול של הילד  תסכול לגיטימי: 

ל כך שדברים לא הסתדרו כפי שקיווה. הילד פגש פער בין הרצוי לבין המצוי. ההורה תסכול ע

מעודד את הילד, מאמין ביכולת שלו להתמודד ולהתגבר. המסר שלו ברור: מותר לחוש תסכול, 

 מותר להביע תסכול )בשיחה, בציור( , אך אסור, גם כשאתה מתוסכל, לפגוע בזולת! 

צרכן ומסגנון  –לשיתוף פעולה, עלינו להיפרד מיחסי  ספק על מנת לבנות תשתית פורייה 

האחד מודיע לשני מה רצונו, ואם יש צורך  ב"תקשורת אל"התקשורת ההיררכי הנלווה אליהם. 

 בכך, לדעתו,  הוא אף מדבר אל השני בטון מצווה )ההורה אומר: "די!" הילד אומר: "עוד!"(. 

תקשורת  –  "תקשורת עם"יים, מחייבים מעבר ליחסים בהם אנו ממוקדים בצרכים הפסיכולוג

בגובה העיניים  המזמינה שיתוף פעולה ופיתוח יכולת אמפאתית. כל צד מביע את רצונותיו ואת 

 צרכיו באופן מכבד ויחד בודקים לאילו רצונות ניתן להיעתר.

 

 מטכניקה לאתיקה

לד שיוכל לפעול מתוך האתיקה ההורית מחייבת אותנו לגדל ילד שהוא סובייקט אוטונומי, י

עצמאות אחראית. עלינו להבין, כי עולמו הנפשי של הילד נבנה מתוך אינטראקציה עם הוריו 

 ואחיו. האינטראקציה שלנו עם ילדינו צריכה לתת מענה לצרכים הפסיכולוגיים שלו.

הבנת הצרכים הפסיכולוגיים של הילד תאפשר להורים לעשות בחירה מודעת: ההורים יאתגרו 

 הילד לעשות דברים בעצמו, על פי יכולותיו המתפתחות.  את

הורות כאתיקה קשורה ליכולתו של ההורה ליצור דיאלוג בין עולמו הפנימי, והסובייקטיבי לבין 

התייחסותו לילדיו. הורות כאתיקה פירושה להיות הורה שמאפשר לילד להיות מה שהוא )הילד( 
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לד לגלות ולהתגלות  בייחודיות שלו! לאפשר לילד רוצה להיות! לייצר תשתית, אשר מאפשרת לי

ולבחור את דרכו.  אנחנו, ההורים, ניתן לגיטימציה  –להכיר את כישוריו, העדפותיו ורצונותיו 

זה  –לילד לבחור,  נאפשר לו חופש הבחירה באמצעות המסר: מי שיודע הכי טוב  מה מתאים לך 

אז  –ם: אני רציתי ללמוד פסנתר ולא נתנו לי אתה. לך לחוג, תראה אם החוג מתאים לך. )במקו

 אתה תלמד פסנתר!(

ילד אמור להיות הפתעה להוריו: במקום "לדעת" מה הוא אוהב ומעדיף, נאפשר לו לנסות 

נמתין  ונראה. עלינו לסמוך עליו: לאפשר  -ולהתנסות. מה יעשה? מה יעדיף? איך יגשים את עצמו 

. לבחור ילד שסומכים עליו מגלה שהוא יכולהמתאימות לו.  לו להביע את רצונו ולהגיע להחלטות 

גם אם אנחנו בטוחים, ש"יש לו אצבעות של ילד שנותנים לו לבחור מגלה שיש לו רצונות. 

 פסנתרן" זכותו לבחור לנגן בגיטרה, או לא לנגן בכלל.

ל  היכולת לנהל מערכת יחסים טובה  מבוססת ע :יצירת תשתית יחסים כזו מחייבת השקעה

הדדיות ביחסים  ומוכנות להתחשב  בצורכי הזולת מתוך בחירה ולא מתוך הכרח.  נוכל ליצור 

יחסים אמיתיים  אם נאפשר לאחרים להיות מי שהם.                                                                    

ל ההורה  לחשוף את תפיסת כדי להנחיל לילדים תפיסת עולם הבונה אמון, אומץ ואופטימיות, ע

עולמו הסובייקטיבית   ולבחון אותה מתוך חשיבה ביקורתית )על ההורה להאמין, כי קשיים 

מהווים מנוף להתפתחות: כדי לצמוח ולהתפתח, צריך לדעת להתמודד עם תסכול. לכן, במקום 

מסוגלים  לנסות למנוע תסכולים מילדינו, נעודד אותם לבחור, לנסות ולהתנסות. נאמין שהם

 הורים מאפשרים ומעודדים. –להכיל תסכולים ולהתמודד עם אכזבות. נהיה איתם ובשבילם 

 

מקבלים והצורך להרגיש משמעותי,  הצורך להרגיש מורגש ומובןכאשר הצרכים הפסיכולוגיים, 

מענה בתוך היחסים, הילד מרגיש בעל ערך. ילד כזה ירשה לעצמו להביע דעה. הוא לא יחשוש  

טאות שלו תבוא על חשבון ההתקבלות שלו! הוא יודע שהוא מתקבל ללא תנאי. כאשר אנו  שההתב

נותנים לילד לגיטימציה להביע  דעה, אנחנו מחזקים את הצבעים הייחודיים של אישיותו 

 המתפתחת.

 

הן  ההורות האנרכית, אשר צמחה "כנגד" ההורות האוטוקרטית, אינה מציעה חלופה אמיתית.

ההורה ממוקד בצרכים של  .קרטית והן ההורות האנרכית שבויות בהורות טכניתההורות האוטו

האתיקה ההורית מחייבת את  עצמו ומעוניין בתוצאה: לגדל ילד צייתן או לגדל ילד מאושר.

            הצורך להרגיש מורגש והצורך לחוש משמעותי.  –ההורה להתמקד בצרכיו של הילד 

ביחסים ולא בתוצאות! הוא מניח תשתית אשר תאפשר לילדו ההורה ממוקד בהורות האתית, 

לממש את רצונותיו ואת לזכותו  לצמוח כיישות אוטונומית, אדם בעל רצונות אשר מודע 

 באופן עצמאי ואחראי. צרכיו

  

במקום לטשטש את ההבדלים בין בני אדם ולדרוש מהם להסתגל )אוטוקרטיה(, ובמקום לנסות 

 נאפשר לילדים שלנו להשתלב!   -)אנרכיה( לסגל את המציאות לילד 

במקום לנסות להתאים את היד לכפפה או את הכפפה ליד, עלינו להיות מודעים לכך, שכל יד שונה 

מרעותה וכל יד צומחת, גדלה ומתפתחת עם הזמן, ובמקביל, גם המציאות )הכפפה( משתנה. 

את עצמו ואת יכולותיו והוא יוצר בהשתלבותו פועל האדם במימד שבין גילוי ליצירה: הוא מגלה 

 ותורם לחברה.      
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תפקידנו בהורים הוא לעודד את ילדינו ולתמוך בהם בתהליך ההתפתחות וההשתלבות שלהם..    

קצב שינוי המציאות בעידן המודרני הולך וגובר, לפיכך,  גם חובתנו לאמץ אתיקה הורית גוברת 

 ביתר שאת.
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 . יזרעאל: הוצאת ספרים אקדמית יזרעאל.הכרת אדם( 2010אלפרד,א )

 . אור יהודה: דביר.משמעות חיינו( 2008אלפרד,א )

 

 

 

 

 

 

 

 

 להיות הורה בעידן של חומרים פסיכואקטיביים

  1דייטש-אילת שחר

 הקדמה

  

צמאות, יכולת לקבל חוקים ונורמות, תפקידנו  כהורים הוא לסייע לילדינו לפתח חוסן פנימי, ע

 ויכולת לבחור בהתנהגויות בריאות ומקדמות עבורם.

הורות לנערים/ות בגיל התבגרות היא אתגר רציני, משימת המתבגר היא לפתח את העצמאות 

והאוטונומיה שלו, תוך בחירה שקולה וזהירה בהתנהגויות שאינן מסכנות אותו, ומשימת ההורה 

ך פיקוח והצבת גבולות המתאימים לשלבי התפתחותו, יחד עם מתן תמיכה היא לאפשר זאת תו

( במחקרם על עמדות מתבגרים ונכונותם להתנסות בחומרים 2000וחום .  כפיר וטייכמן )

פסיכואקטיביים, מדגישים את השפעת ההתנהגות ההורית והעמדות ההוריות, כפי שתופסים 

. הם מציינים כי התנסות בחומריםות שלהם לאותם המתבגרים, על עמדות המתבגרים והכוונ

 
י'ת במרכז להורות רנחת הורים, מרצה וסופרוויז, ממטפלת משפחתית, "סבע .M.Aדייטש -אילת שחר 1

 דוד.משמעותית באש
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תפקיד המשפחה הוא ליצור סביבה שתאפשר למתבגר לגבש את  הזהות העצמית שלו ולעצב 

דפוסי התנהגות נורמטיביים. ברוק ועמיתים מציינים כי שימוש בסמים אצל ההורים, משפיע על 

 Brook etם  )המתבגרים בכוון של בחירת חברים המשתמשים בסמים, וכן שימוש אצל

al.,2003ניתן להבין כי .) ׁ  ׁ להורים  תפקיד חשוב  בפיתוח כישורי חיים של המתבגר ובמניעת  ׁ 

 (.1999התנהגויות בעייתיות, כמו שימוש לרעה בסמים ואלכוהול. )רוזמן ודיטל, 

 דרך המלך למניעת סיכון לילדים ובני נוער" -( מדגישה במאמרה "העצמת הורים2009כהן )

מוחלשת,,   מנהיגות הוריתם ובני נוער בסיכון, ואלו שבמרחב "פוטנציאל הסיכון",  חווים כי ילדי

הורות שאינה מצליחה לתפקד תפקוד רלוונטי ומיטיב. היא מוסיפה כי יש צורך אמיתי וחיוני 

 בחיזוק ההורים ובהעצמת המנהיגות ההורית כדי "לצמצם סיכונים ולהגביר סיכויים".

 

ורית שלנו, כך גם גדולה תחושת חוסר הביטחון שלנו כהורים באשר כגודל האחריות הה

ליכולותינו לבצעה, שכן  התפקיד ההורי בעידן הפוסט מודרני הפך להיות מורכב, מאתגר, קשה 

ומבלבל מאוד עבור הורים רבים, כאשר  ההורה רואה לעתים את עצמו כחבר של הילד ולא כדמות 

ם ההורים למצוא את דרכם  וזהותם  כמשפיעים  וכך מתקשי סמכותית וקובעת עבורו,

"אבדן הסמכות ההורית והפקפוק המתלווה לכך של ההורים במקור וסמכותיים במשפחה. 

 (.2008המוסרי והערכי שלהם, הם חולשתה הגדולה של ההורות" )כהן,

מתאר את מצוקת ההורים בעידן המודרני, מצוקה  ( בספרו "הורים כבני אדם"1998עמית )

בעת, לדעתו,  מכך שהם יודעים הרבה יותר ממה שידעו הוריהם על גידול ילדים וצרכיהם, אך שנו

מרגישים הרבה פחות בטוחים מהם. בנוסף,  ההבדל בין עולם הילדות לבין עולם המבוגרים הולך 

ומטשטש עקב התפתחות אמצעי התקשורת, והחשיפה של הילדים לעולם התוכן של המבוגרים. 

גרים חיים בעולם מבולבל, פרוץ וחסר גבולות, ומחפשים התנסויות שונות, כך קורה שהמתב

(.  קריסת הסמכות ההורית היא  אחד 2004ביניהן,  התנסות מוגברת בסמים ובמיניות )קרמניצר,

הגורמים המרכזיים לעלייה בשכיחות תופעות העבריינות והאלימות אצל ילדים ובני נוער )עומר, 

שהייתה  בעבר ברורה ואינטואיטיבית, הפכה להיות סוג של מיומנות שיש משימת ההורות   (.2008

 (1998; עמית,2001)גרין,  ללמוד אותה

( של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול על שימוש 2009נתוני  המחקר האחרון )

 , מראים, כי מחצית מן התלמידים12-18בחומרים בשנה האחרונה בקרב בני נוער לומדים גילאי 

(, 2005משנת  5.1%-מתוכם  מודים כי שתו משקה חריף  )עלייה של כ  37.6%שתו אלכוהול , 

שתו לפחות פעם אחת בחודש  25%השתכרו בשנה האחרונה לפחות פעם אחת ו  30% -מתוכם כ

 בהתאמה בסקר הקודם(. 19% -ו 25%מנות או יותר בתוך שעות אחדות )לעומת  5האחרון 

על עישון נרגילות בחודש האחרון.   27% -ון סיגריות בשנה האחרונה, ומדווחים על עיש 22% -כ

מדווחים על שימוש בסם לא חוקי )חשיש, מריחואנה/ גראס, כדורי מרץ, כדורי שינה  10.66%

מדווחים על שימוש בחומרים נדיפים,  14% -והרגעה ללא מרשם רופא ו "סמים אחרים"(. כ

מדווחים על שימוש  5.7%א על פי מרשם רופא,  מדווחים על שימוש בתרופות של 6.85%

על  8.3%מדווחים על שימוש בסמים אחרים )ל.ס.ד, קוקאין, אקסטזי ואחרים(,  5.7%בקנאביס,  

 שימוש בחגיגת בשנה האחרונה.  

 עוד עולה מהממצאים כי בנים משתמשים יותר מבנות בחומרים השונים. 

שים, פרודים, או אחד מההורים נפטר, מדווח ומההיבט המשפחתי: במשפחות בהם ההורים גרו

על עישון רב יותר, שתייה רבה יותר של משקאות אלכוהוליים, ושימוש רב יותר בסמים לא 
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חוקיים.  נתון מעניין נוסף הוא כי תלמידים שהם, או בני משפחתם הקרובה, הם נפגעי טרור, 

 מדווחים על שימוש רב יותר בכל המדדים.    

ום כי גיל השימוש בסמים ואלכוהול הולך ויורד וחשיפת הילדים ובני הנוער לדרכי אנו יודעים כי

השגת הסמים הולכת וגוברת. בעקבות זאת תפקיד ההורה במניעה, החל מהגיל הרך, מקבל תוקף 

ומשמעות חדשים, ויש לתת על כך את הדעת, ולהרחיב את  תוכניות המניעה וההדרכה המיועדות 

הדגשת ההיבטים המשמעותיים בהורות כמו חיזוק "הבטן ההורית" להורים בקהילה, תוך 

ותחושת הביטחון הפנימית בהורות, וכן העלאת המודעות לצורך בידע ובמיומנויות בתחום 

 ההורות והמשפחה, אשר ישפיעו על חיזוק גורמי החוסן אצל הילד  ועל וכישורי החיים שלו.

א דוחה(, התנהגות הורים ועמדות הוריות )ל מחקרים מראים כי סגנון הורי מאוזן ומקבל

השוללות שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים, מהווים גורמי חוסן במשפחה ומשפיעים על הפחתת 

(, כמו כן נמצא כי 2004; קרמניצר, ,2000הסיכון לשימוש בסמים אצל בני הנוער )כפיר וטייכמן,

ואה להורים דומיננטיים, "מתבגרים הגדלים עם הורים המגלים סמכותיות מתונה, בהשו

מצליחים להשיג הישגים לימודיים טובים יותר, יש להם דימוי עצמי חיובי יותר,יש להם פחות 

ביטויי דכאון או חרדה ופחות נוטים להתנהגות אנטיסוציאלית כגון עבריינות ושימוש בסמים" 

 (.1994)סולברג ,

 

קשר לתפקיד ההורי במשפחה בסקירת הספרות במאמר זה אציג חלק מהתפיסות השונות בה

והשפעת הסגנון ההורי במניעת התנהגויות סיכוניות אצל המתבגרים, ויושם דגש  על חשיבות 

 היבטים  שונים בפעילות ההסברה להורים בקהילה:

 משמעות ההורה  במשפחה כמנחה, מוביל ומנהיג במשפחה. .1

 ם.השפעת גורמי חוסן במשפחה על מניעת השימוש בחומרים אצל מתבגרי .2

 סגנונות הורות והשפעתם על התנהגות סיכונית אצל ילדים. .3

 המשמעות המיוחדת שיש לקשר בין אבות ובנים בהיבט המניעתי. .4

 

ומכאן, החשיבות של שילוב נושאים אלו והדגשתם במסגרת תוכניות המניעה והטיפול המגוונות, 

 הפועלות בקהילה להורים ולאנשי מקצוע.

 

 פוסט מודרניהתפקיד ההורי בעידן הקשיי 

 

פילוסופית.  -בחברה הישראלית, כמו בחברה המערבית כולה, חל שינוי בתפיסה החינוכית

מציפייה שהילד יתאים עצמו לדרישות החברה וילמד לווסת את רגשותיו והתנהגותו, לציפייה 

 מהסביבה  החינוכית להתאים עצמה לצרכי הילד כדי שיגדל להיות בוגר היכול לממש עצמו.

 (.2005ס, )מייזל

אמצעי החינוך ששימשו את משפחות המוצא שלנו  -שינוי זה גרם להחלשות הדמויות הסמכותיות

קרי, סמכות ברורה )לרוב של האב במשפחה(, חלוקת תפקידים בין ההורים, ענישה או אף 

דמוקרטית, -כוחניות, כבר אינם עומדים לרשות ההורים ואינם מתאימים לרוח החברה המודרנית

את הילד במרכז המשפחה ואת ההורה כמי שאמור לספק את צרכיו הרגשיים והפיסיים. הרואה 
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ציות, יראה, דיסטנס ועונשים פיסיים שאפיינו את הסמכות של פעם אינם קבילים כיום, והפכו 

 (.2008)עומר,  בחברה המודרנית לסמכות כוחנית גרידא

נך את ילדיהם ונמנעים מלהפעיל את הורים כיום חשים כי אין להם כלים להתמודד עם הקושי לח

סמכותם כי הם חוששים לאבד את הקשר עם ילדיהם או את אהבתם. הילדים קולטים את 

;  2008חולשת ההורים ואת רוח הדמוקרטיה והשוויון, ואינם מכירים בסמכות הוריהם )כהן, 

ם  תופסים ההורים (, מציין כי לעתי2001(.  גרין, במאמרו "מתבגרים בחלל מתרוקן" )1998עמית, 

את ילדיהם כבוגרים יותר מכפי שהם עצמם היו, ומיחסים להם תבונה וכושר שיפוט שלמעשה 

אינם הולמים את השלב ההתפתחותי שבו הילדים נמצאים. אנו פוגשים לעתים משפחות 

ה"מנוהלות" על ידי הילדים, כאשר ההורים מאפשרים זאת, אם מתוך  תחושת חוסר אונים, או 

תהליך זה נראה גם  מונה שזאת דרך חינוך מתאימה שתעודד את הילד לעצמאות ולבגרות.מתוך א

בשינויים שחלו בספרות הילדים במהלך מאה השנים האחרונות.  אנו עדים להיפוך תפקידים בין 

ההורה והילד בשירי הילדים ולמעבר בין דמות ההורה המחנך את ילדו, לדמות הילד המחנך את 

בשיר של חגית בנזימן  "צריך לעשות מהומה כדי שאמא תשמע" שבו חוסר הוריו. כך נראה 

 (. 2003המשמעת נתפס כסוג של כנות ואותנטיות  )יניב, 

נקודת מבט  נוספת ייחודית לחברה הישראלית, קשורה למסרים  הכפולים שמקבלים הצעירים  

יה לקיום החוקים מהדמויות המחנכות בהקשר לציות לנהלים וחוקים, כאשר מחד ישנה ציפי

והנהלים, ומאידך  ציפייה לאי ציות מבחינה ערכית והתנהגותית. מהצעיר הישראלי מצופה 

"לדעת להסתדר" ולמצוא פתרון לא על פי הספר, ומי שנוהג על פי הכללים יכול להיחשב כ"פרייר" 

 (.2005או "חנון" )מייזלס, 

טובים. הם משקיעים בילדים ויודעים כיום הורים מבקשים את אישור הילדים על היותם הורים 

יותר מאשר ידעו הוריהם, אך התחושה האינטואיטיבית שלהם לגבי הילד והביטחון שלהם 

התערערו, הם אינם יודעים, לעתים, על פי איזה קודים לנהוג  -בעצמם כמי שמכירים את ילדם

לפעול אחרת. )עמית, אבל לא יודעים איך  -וכיצד. הם בטוחים רק שאינם רוצים לנהוג כהוריהם

 (.1999; רוזמן ודיטל, 2004; קרמניצר, 1998

( מתארת גורמים אשר מקשים מאוד כיום על תפקוד ההורים: תחושת "נחיתות 2004קרמניצר )

יידע" הקיימת אצל ההורים מול הידע של ילדיהם; הדרישה להישגיות אשר מעמידה את הילד 

נחשב כמדד להצלחת הוריו" וקשיי ההורים  במרכז ההוויה המשפחתית, כאשר "ילד מוצלח

בתקופת גיל ההתבגרות, כשנדרש מהם לאפשר חופש ומתן אחריות לילד, ובמקביל להציב גבולות 

 ולהיות סמכותי.

( את התהליך של כניסת הטכנולוגיה לחיינו. 1986) בספרו "אבדן הילדות" מתאר פוסטמן

לעולם המבוגרים מגיל מאוד צעיר,  וים נחשפהטכנולוגיה, ובעיקר הטלוויזיה, גרמו לכך שהילד

מינית וגם על רמת העבריינות והשימוש בסמים ובאלכוהול אצל  דבר המשפיע על התנהגות

הילד המבוגר". כיום, אנו עדים להשפעה הגוברת של "עידן "צעירים. פוסטמן מכנה זאת  תופעת 

ימוש באינטרנט ובכל באמצעי הפייסבוק" על ילדים ומתבגרים. הפעילות ברשתות חברתיות, הש

התקשורת האלקטרוניים משפיעים על עולמם הרגשי, החברתי והאינטלקטואלי של הצעירים. 

עולם התוכן שלהם משתנה ו"מתבגר" במהירות בעקבות חשיפתם למידע הזמין והבלתי מבוקר 

ות הגשברשת, והם נחשפים לסיכונים הכרוכים בכך. כל אלה, יחד עם השינויים בדפוסי ההתנ

משליכים על תפקידי ההורים ומעמדם, ומעצימים את מקום ובדפוסי התקשורת אצל המתבגרים 

 המבוגר המשמעותי, הנוכח ומעורב בעולם הרגשי הפנימי של הילדים.
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( מציין במאמרו כי בעקבות היחשפות הילד לאמצעי התקשורת "המרחק הפסיכולוגי  2001גרין )

 חינוכי של ההורים נחלש"., בין הדורות קטן, וכוח ההשפעה  ה

נראה כי התפקיד ההורי כיום הפך להיות מורכב ביותר. הורים נדרשים כיום לחנך לערכים, 

לשמור על סמכותם, למשמע, כאשר יש "בעיות" בבית הספר, להיות גמישים, לאפשר עצמאות 

דעת בהתאם לשלבי ההתפתחות של הילד, ובמיוחד בגיל ההתבגרות,להיות קרובים לילד, ל

להקשיב לו ולהבין את צרכיו הרגשיים והפיסיים, לוותר כשצריך, להתעמת כשצריך, לתאם 

מטרות חינוכיות בצוות ההורי, למנוע להבין ולזהות מצבי סיכון , וגם לעבוד, לפרנס , להיות בני 

זוג, ולטפל במשפחה המורחבת בשעת הצורך. לא מפתיע שהורים רבים מרגישים לעתים תחושת 

 , תסכול וחוסר אונים, בצד תחושת הסיפוק והאושר שקיימים בחוויית ההורות.עייפות

בשלב גיל ההתבגרות תחושת הבלבול אצל ההורים עלולה להחריף כאשר הילד המתבגר "מתאמן" 

 על היכולות שלו, על העצמאות, ועל הזהות האישית, תוך בחירה בהתנסויות חיוביות ושליליות.

 את השליטה, הוא חרד לילדו, וחושש ממצבים שיסכנו אותו. ההורה עלול להרגיש שאיבד

 

 גורמי סיכון וחוסן במשפחה

המשפחה היא יחידה האמורה להגן על הילד פיסית ורגשית מחד, ולאתגרו להתנסות בחוויות 

 מגדלות של התמודדות עם קשיים, כישלונות, הצלחות, התבגרות ועצמאות מאידך.

אתגר מעין כמוהו, ובמיוחד בתקופת גיל ההתבגרות,שכן ההורה במובן הזה תפקיד ההורה כיום מ

נע בין הרצון "לשמור", להגן, לפקח, לשלוט ולהחליט עבור הילד ולמנוע מצבים שיסכנו אותו, ובין 

הרצון "לשחרר", לאפשר מרחב ונפרדות, לעודד קירבה חברית בינו ובין הילד ולאפשר לו , בסופו 

את הקן. במקביל עובר הילד תהליך ארוך שנים של מאבק בין תלות  של דבר, להיות עצמאי ולעזוב

ועצמאות, בין הזדהות עם ההורה ובין בניית זהות עצמית נפרדת ממנו, בין הישענות על ההורה 

 )רגשית, פיסית וכלכלית(, ובין רצון עז להשתחרר מהגנתו ומהתלות בו.

יני האישיות של ההורה והילד, מפגש בתהליך מורכב זה שזורים ומשפיעים משתנים רבים: מאפי

בין הורה וילד כשני בני אדם שונים עם צרכים ומאפייני מזג שונים, פרשנות פנימית של ההורה 

לכל תהליך הגדילה של הילד, סגנונות הורות ייחודים, השפעה בין דורית, מבנה המשפחה, קשרי 

 המשפחה, תמיכה משפחתית או זוגית וסביבה חברתית.

( כותבת בספרה "המשפחה המודרנית" על משמעות הערך העצמי של הילד 1995ה סאטיר )וירג'יני

במשפחה להתפתחותו התקינה, ומדגישה כי רגשות הערך העצמי יכולים להתפתח רק באווירה של 

סובלנות למשגים, הערכת שונות, תקשורת גלויה וחוקים גמישים. אלו גורמים המצויים 

י ערך עצמי גבוה יכולים ליצור משפחות מזינות, ואילו הורים עם ב"משפחה מזינה". הורים בעל

ערך עצמי נמוך ייצרו משפחות בעייתיות. קיימת הסכמה בין החוקרים  השונים באשר לחשיבות 

הורי,  הרבה שיש לאיכות היחסים בין ההורה והילד )במובן של סיפוק צרכים, קירבה, חום, פיקוח

יים והתנהגות חיובית{להתפתחות נפשית תקינה של הילד  שמירה על יחסים לא קונפליקטואל

 (.Kandel,1990; Moon et al,2000; Brook et al.,2003; Brook et al,2000 ;2007 כהן,)

הספרות המחקרית שדנה בסיבות להתנהגות אנטי סוציאלית אצל מתבגרים  מניחה שיש  

רמים פסיכולוגיים, משפחתיים אינטראקציה בין גורמים ביולוגיים ופיסיולוגיים ובין גו

וסביבתיים הקשורים במבנה אישיות, באווירה רגשית במשפחה ובמערכת יחסים עם ההורים 



67 

 

(.  כמות ואיכות זמן התקשורת בין הורים וילדים , כמו היכולת לשתף את ההורים 1994)סולברג, 

בנות )כהן בקשיים קשורים בהפחתת הסיכון לשימוש מוקדם בטבק ואלכוהול  אצל בנים ו

(  מביאים במחקרם הסברים שונים לשימוש 2000(. כפיר וטייכמן )2010מתוך לוק  1994ועמיתיו 

בסמים. חוקרים המדגישים את השפעת המשפחה על התפתחות דפוסי שימוש אצל צעירים, לצד 

חוקרים המסבירים את השימוש בסמים כסטייה התנהגותית או אחרים, הרואים בשימוש 

ית", הקשורה למשתנים נוספים כמו בתים הרוסים, משפחות חד הוריות, בלבול "מחלה משפחת

בתפקיד ההורי וכו'. כפיר וטייכמן מביאים גם את הביקורת על הסבר "ההתנהגות הסוטה של 

המשפחה", הטוענת שגישה זו אינה  מספקת  הסבר למספר ההולך וגדל של  מתבגרים, בנים 

ועל פניו, הם אינם קשורים להתנהגות סוטה של המשפחה .   ובנות, המתנסים באלכוהול ובסמים

(  ההחלטה להשתמש בסמים ואלכוהול מסמלת עבור מתבגרים רבים  הוכחה 2001לדעת גרין )

אינדיבידואציה, -ספרציה ופסבדו-לבעלות על הגוף ועל הנפש, ולמעשה היא מהווה פסבדו

גברת הנאה, והפחתת מצוקה, אלו ומשמשת מעין הוכחה לבגרותם. כמו כן הוא מציין כי ה

 המניעים העיקריים לשימוש בסמים.

להתנהגויות בלתי מסתגלות של מתבגרים , מראים כי אחד  גורמי סיכון וחוסןמחקרים שבדקו 

הגורמים החשובים ביותר להתפתחות תקינה של המתבגרים הוא המשפחה, כאשר המשתנים 

הורים וילדים, יחס מתירני ולא עקבי )גרין,  המשמעותיים בהיבט המשפחתי הם: קשר לקוי בין

(, היעדר תחושת שייכות ולכידות במשפחה, מערכת משפחתית מתירנית או סמכותית מאוד, 2001

דחייה הורית, עמדות חיוביות או סלחניות כלפי השימוש בסמים, ושימוש בחומרים במשפחה  

אווירת סכסוך ומתח כרוני במשפחה,  (,2004; קרמניצר 2000; כפיר וטייכמן,1998)טייכמן ורהב, 

(. בנוסף, Moon et al., 2000  ;Kandel,1990 פיקוח לא הולם, היעדר חום ומעורבות הורית )

נמצא קשר שלילי מובהק בין לכידות משפחתית ופיקוח הורי, לבין שימוש בחומרים 

  (.2007פסיכואקטיביים, עבריינות ,וקורבנות הנלוות לשימוש זה )אדלשטיין, 

עם מבוגר משגיח. נמצא כי חום  למערכת יחסים חיובית וחמהגורמי חוסן במשפחה קשורים 

 Moon etויחסים תומכים עם הורה אחד מאזנים את ההשפעה השלילית של הורה לא מתפקד )

al., 2000) מתבגרים קשור לתפקוד חברתי חיובי   -, בנוסף ההיבט של חום וקירבה ביחסי הורים

(. גורמי חוסן נוספים במשפחה קשורים לקבלה הורית, לכידות משפחתית 2005)שרף ומייזלס, 

וגבולות ברורים; התעניינות בעולם של הילדים, עידוד ותמיכה, בילוי זמן משותף ועמדות הוריות 

( מוסיפה כי משפחה 2004(. קרמניצר )2004; קרמניצר,1998שימוש )טייכמן ורהב, -שוללות

 בבואו להתמודד עם מטלות החיים . רשת בטחון"בגר "המתפקדת נכון  מספקת למת

גורמים נוספים המשפיעים על התנהגות המתבגרים כלפי השימוש בחומרים, הם גורמים נפשיים 

אישיים, עמדות והתנהגות החברים, זמינות החומרים בקהילה, אווירה חברתית  ולימודית בבית  

 (.2004הספר ומעורבות ההורים בבית הספר )קרמניצר, 

 

 ההיבט המגדרי במניעת התנהגויות סיכוניות 
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בחלק מהמחקרים נראה כי בנים ובנות מושפעים בצורה שונה מגורמי סיכון וחוסן ומיחסיהם עם 

הוריהם, נתון שעשוי לכוון את אנשי המקצוע בבואם לפתח תוכניות מניעה להורים ובני נוער 

גורמי חוסן כמו יחסים טובים במשפחה,  ( טוענים במחקרם כי 2000(ועמיתיו   Moonבקהילה. 

פיקוח הורי, חום וסביבה בטוחה, משפיעים על יותר מדדים הקשורים לשימוש בסמים )תחילת 

גיל שימוש, מספר חומרים בשימוש וכו'( מאשר גורמי סיכון כמו מתח כרוני במשפחה, פיקוח 

ר מגורמי סיכון, בעוד שבנות מועט, והיעדר סביבה בטוחה. לדברי חוקרים אלו בנים מושפעים יות

מושפעות יותר מגורמי חוסן. שימוש בסמים אצל בנים  הופך להיות חלק מהזהות האישית וגורם 

במכלול היחסים החברתיים שלהם. בנים המתחילים להשתמש בסמים מתקשים מאוד להפסיק 

נות בגלל חוסר גמישות בתפקידים שלהם, וקושי להיעזר ביחסים חברתיים ובתמיכה. לב

המתחילות להשתמש בסמים קל יותר להפסיק בזכות כישוריהן החברתיים ויכולתן להיעזר 

 בתמיכה חברתית. 

( מציינים במחקרם כי בנים ובנות נוטים לדבר בפתיחות גדולה יותר עם 2010לוק ועמיתיו )

.   אמותיהם מאשר עם אבותיהם. בנות, יותר מבנים, מתקשות לדבר עם אביהן על בעיותיהן .  

מתבגרים כי הקשר בין תקשורת הורים וילדים כגורם הגנה לשימוש  1308הם מצאו במחקרם  על 

בחומרים, שונה בהקשר של כל אחד מהחומרים: טבק, אלכוהול, ומריחואנה. תקשורת טובה בין 

אימהות ובנים מהווה גורם הגנה  מפני שימוש בטבק, ואילו תקשורת טובה בין אבות ובנים 

ם הגנה  מפני שימוש במריחואנה. במחקר זה לא נמצא אישוש לכך כי תקשורת טובה מהווה גור

בין הורים לילדים משפיעה על השימוש באלכוהול, או, על המודעות של ההורים למידת השימוש 

 בחומרים אצל הילדים . 

יא' לגבי השימוש בחומרים ותפיסתם את עמדות -במחקרם על עמדות של מתבגרים בכיתות ט'

( המראים כי 1981( ממצאים של חוקרים כמו ברוק ועמיתיו )2000ריהם, מציגים כפיר וטייכמן )הו

אבות של בנות משתמשות במריחואנה, בילו פחות זמן עם בנותיהם, הקשר עימן היה מרוחק 

( 1981ומסוכסך והבנות נטו פחות להזדהות עם אבותיהן. ממצאי מחקר נוסף של ברוק ועמיתיו )

קר של כפיר וטייכמן מראה כי בנים שהשתמשו בסמים תפסו את האב כמי שאינו שמובאים במח

 מראה חיבה, והאם נתפסה כמרוחקת.. 

 בהקשר של בניית תוכניות מניעה לבני נוער עם התייחסות למגדר מעניין להביא את ממצאי

שבע תלמידים מ 6359( אשר ערכו מחקר אורך על 2009טאגליאנטי ועמיתים )-מחקרם של ויגנה

, הממצאים  מראים  שבנים 2004-2005מדינות באירופה שעברו תוכניות מניעה במהלך 

משתמשים בקנאביס וחומרים בלתי חוקיים אחרים יותר מבנות, בעוד שבנות משתמשות יותר 

, 11-12בסיגריות. בנוסף, יעילות ההשפעה של תוכניות מניעה אצל בנות רבה יותר בגיל מוקדם: 

אין משמעות לגיל )אם כי המחברים מוסיפים שהממצאים אינם מובהקים בעוד שאצל בנים 

סטטיסטית(. כמו כן הממצאים מחזקים מודלים תיאורטיים המראים כי בנות מושפעות יותר 

מגורמי הגנה, בעוד שבנים מושפעים יותר מסביבת ביה"ס והקהילה. בנוסף, נמצא במחקר כי 

כי פחות מתוכניות המניעה. המחברים מוסיפים כי בנות בעלות הערכה עצמית נמוכה יושפעו ה

הערכה עצמית נמוכה מהווה גורם סיכון לשימוש בחומרים אצל בנות יותר מאצל בנים, וכי יש 

 קשר הדוק בין שימוש בחומרים לבין טיב יחסיהן  עם ההורים.  
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שימוש ( על חשיפה של מתבגרים לאירועי חיים שליליים ו2008במחקרם של בנבנישתי ושיף )

בחומרים, נמצא כי בנים ובנות מבטאים את מצוקותיהם בצורה שונה: בנות משתפות את 

המשפחה הקרובה )אמהות, אחים..( וחברות יותר מאשר בנים.  בנים מקבלים פחות תמיכה 

מהבנות, ומשתפים יותר מהן את הילדים בכיתה, ואת צוות ביה"ס.   החוקרים ממליצים לבנות 

ה באופן דיפרנציאלי. כאשר אצל בנים חשוב להדגיש את חשיבות הפנייה את תוכניות המניע

לעזרה וקבלת תמיכה, כולל לצוות בית הספר. ממצאים  חשובים  אלו יכולים לשרת אותנו 

בעבודת המניעה עם הורים ובני נוער בכל הקשור ללימוד  כישורים חברתיים והוריים, מיומנויות 

תוח היכולת להסתייע בסביבה המשפחתית, החברתית והבית תקשורת בין אישית ומשפחתית ופי

 ספרית בעת הצורך, במיוחד אצל בנים מתבגרים.

 סגנונות הורות ומשמעותם בהיבט המניעתי

הורים כיום מתקשים למצוא את האיזון בסגנונם ההורי  בין נוקשות לוותרנות, בין שליטה למתן 

ר ובין פיקוח.  ההורה של היום רוצה להיות גם עצמאות, בין מעורבות ובין התערבות, בין שחרו

הורה  וגם חבר, גם להציב גבולות וגם להישאר קרוב לילד, גם להבין את צרכי הילד וגם לתת 

מקום לצרכיו שלו.  כיום "הורה טוב" חייב להיענות לציפיות הסביבה החברתית והחינוכית  

ו גורמים לבלבול רב, ולעתים  מקשים מאד ולהיות  טוב, מוערך, אהוב, קרוב אצל ילדיו... כל אל

על מלאכת ההורות המסובכת בלאו הכי. גורמים נוספים המקשים על ההורות במשפחות 

מודרניות הם העבודה מחוץ לבית של שני ההורים, והתמיכה המצומצמת של המשפחה המורחבת. 

לכך שאבות ואמהות העלייה באחוזי הגירושין שהביאה לשינוי הדרסטי בתפקידים היומיומיים ו

מתמודדים לעתים עם בדידות גדולה בהורות שלהם, שאלת הזהות ההורית מתחדדת גם נוכח 

התפקידים ההוריים החדשים במשפחות מורכבות  שיש בהן זוגיות חדשה )פרק ב'(, וקומבינציות 

ל מורכבות של הורים וילדים משתי משפחות שונות. נראה שגם ההורים, עוברים כיום תהליך ש

גיבוש ועיצוב תפקידם ההורי )האימהי והאבהי( במשפחה, במקביל לתהליך הגדילה הטבעי 

 שעוברים ילדינו במעגל החיים שלהם.

(, במחקרה:"סגנונות הורות: מסגרת קונספטואלית להורות עכשווית", מציינת  כי 2004דור )

בחן הקשר ביניהם לבין במהלך חצי המאה האחרונה התקיים דיון אינטנסיבי בסגנונות הורות, ונ

התפקוד הרגשי, חברתי, וקוגניטיבי של ילדים. היא סוקרת את שנות  החמישים והשישים של 

המאה הקודמת, שהתאפיינו בהתפתחות הגישה המתירנית, זו שמצאה ביטוי בתנועה לזכויות 

ל הילד ובקושי של ההורים לממש את סמכותם. זה הרקע לפיתוח המודל של סגנונות הורות ש

 באומרינג , מודל המבוסס על "שליטה":

 ואלה סגנונות ההורות על פי באומרינג:   

(: הורה זה ממעט בהצבת דרישות מהילד, מתייעץ עם permissive parent ) מתירניההורה ה

 הילד , ואינו תופס עצמו כמי שאחרי על עיצוב התנהגותו.

יל פיקוח רב על הילד, אינו מעודד משא (: הורה זה מפעauthoritarian parent)  ההורה הכוחני

 ומתן, מאמין בהגבלת האוטונומיה של הילד.
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(: גם הורה זה מפעיל פיקוח הורי רב על הילד בצד מתן authoritative parent) הסמכותיההורה 

הסברים, מעודד אוטונומיה של הילד, דיאלוג, מו"מ, ומכיר בצרכיו ורצונותיו של הילד בצד 

 (.2004ו שלו. )דור,רצונותיו וצרכי

; ובתוך 2004בתוך דור, Maccoby & Martin,1983מימד נוסף שפותח על ידי מרטין ומקובי )

הורים אלו אינם משקיעים מאמץ מיוחד בילד ואינם  .דוחהאו  מזניחה הורות( : 1994סולברג, 

 (.1994ברג, נענים לצרכיו. מבחינה רגשית קיים נתק בין ההורה לילד, אין כללי התנהגות  )סול

 

כסגנון האפקטיבי   הסמכותית ,האוטוריטטיבית ההורותנמצאה  ,מבין סגנונות ההורות השונים

ביותר, בהיותה קשורה להתפתחות אופטימאלית של הילדים בתחומים שונים כמו התפתחות 

(.סגנון ההורות הסמכותית מנבא פחות בעיות  2004חברתית, קוגניטיבית , אישית וכו' )דור, 

(, וכן הוא סגנון ההורות המעודד ביותר אוטונומיה 2007נהגות  בקרב ילדים )רולידר,הת

 (.   2003ואינדיווידואציה בקרב מתבגרים )טוראל, 

מימדים מרכזיים  שנמצאו כקשורים או מנבאים הסתגלות  שני( מציין Kandel,1990קנדל )

מהצד השני, כאשר "קירבה"  חושליטה ופיקומצד אחד,  קירבה וחוםפסיכולוגית אצל ילדים: 

מתייחסת לחיבה, טיפול וקבלה על יד ההורה, ו"פיקוח" מתייחס להשגחה הורית, מעורבות בחיי 

 הילד והצבת גבולות.

 דחייה מול קבלה( מדגישים את המדדים של 2000בהקשר של השימוש בסמים, כפיר וטייכמן ) 

מביא את  (Kandel,1990בני נוער. קנדל )אצל  כוונות השימושהורית כמשפיעים ביותר על עיצוב 

( המראים כי מתבגרים אשר מזדהים עם הוריהם, Brook et al.,1988ממצאיו של ברוק ועמיתיו )

או שהאמהות שלהם מעורבות בפעילויות איתם ושהוריהם מגלים חום כלפיהם,  נוטים פחות 

                   חר ניסיון ראשוני.                                                                                                            או להשתמש במריחואנה, או להיכנס לשימוש כבד של סמים לא  לעשן

אילו היינו  "זבוב" על הקיר יכולנו לשמוע לעתים / דוגמא לדיאלוג אפשרי בין הורה מיואש וילדו:   

לך", "לא רוצה, אתה לא מחליט עלי" ".אתה יודע מה?  תעשה מה שאתה " תקשיב מה אני אומר 

רוצה!". יש כאן ביטוי ל תחושת הייאוש הגדולה של ההורה הנע בין רצונו לחנך ולהשפיע, לעתים 

בצורה כוחנית, ובין תחושת חוסר האונים הגדולה שלו אל מול ילדו ה"לא ממושמע", עד לוויתור 

צל הילד הדבר עלול להתקבל  כאדישות ואי אכפתיות של ההורה, על המקום ההורי הנוכח. א

 והוא אף עלול לחוות זאת כנטישה. 

( במאמרו את חוסר האונים של 2006"בין להיות 'נבוט' לבין להיות 'סמרטוט'", כך מתאר עמית )

ההורה המגיע למצבים בהם הוא נוקט אחת משתי צורות התמודדות: לוחמנות ושימוש שרירותי 

( מוסיף כי הורים ומורים חשים שבהיעדר 2008כות, או הרמת ידיים, ויתור או נסיגה. עומר )בסמ

תמיכה רחבה  אין להם ברירה אלא להפגין עמדה כוחנית, ואז השפה הפנימית הופכת להיות 

נשלט. כל היסוס או היעדר תגובה הופכים להיות מפלה, וכל -מפסיד, שולט-חזק, מנצח-חלש

 ת גורלי.           עימות הופך להיו

הורים רבים  חשים כיום שהצבת גבולות וציפייה מהילד להדדיות ונתינה אינם מתיישבים עם 

יחסים קרובים וחמים עם ילדיהם, ועם התפיסה שהילד זקוק לחופש על מנת לגדול ולהיות בוגר 

יחסים עצמאי. כך הם מוצאים את עצמם נמנעים מלהפעיל סמכות או לדרוש מהילד הדדיות ב

בבית. הם נמנעים גם מעימותים, המתבקשים לעתים, במיוחד בגיל ההתבגרות, מחשש שילדם לא 
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( 1994יאהב אותם שהקשר הרגשי ביניהם ייפגע, או אפילו שהילד  יעזוב את הבית .   סולברג )

( המראים כי אין ניגוד בין הצגת דרישות מהילד לבין 1978מביא את  ממצאיה של באומירנג  )

  סמכות גמישהשגים לימודיים או קשר רגשי פתוח בין הורים וילדים.  בנוסף , הורים המגלים הי

מעודדים התנהגות בוגרת ואחראית אצל הילדים ומצליחים ליצור איזון בין זכותו של הילד ובין 

( מתייחס לאופן ההתמודדות עם קונפליקט נאמנויות זה, הרצון 1998זכויותיהם שלהם.  עמית )

                                                                      ומאפיין ארבעה סגנונות הורות:                                                                                                   את צרכי הילד, והצורך לספק גם את צרכי ההורה, לספק

            מתרכז מעט בצרכיו האישיים ובצרכי הילד.                                                 -מצמצםה ההורה

*  מתרכז הרבה בצרכי הילד ומעט בצרכיו האישיים.                                               -המוותרההורה 

  ד.                                                מתרכז הרבה בצרכיו האישיים ומעט בצרכי היל  -המתעלם ההורה

מתרכז הרבה הן בצרכיו האישיים והן בצרכי הילד.                                          -המאזן ההורה

תגובה מאזנת זו בין היכולת לגלות רגישות לילד ולהיענות לצרכיו יחד עם היכולת לבטא את צרכי 

        חי להורות תקינה.                                                                                                             ההורה, היא תנאי הכר

( מציעה שלושה סגנונות הורות  אחרים, שלהשקפתה  מתמודדים עם מימדים שונים 2004דור )

", "המאזןשורים האחרונים:     ההורה בע ההורות הפוסט מודרניתהמאפיינים את חוויית 

" נמצא בשכיחות הגבוהה "המאזן".  סגנון ההורה "שומר הגבולוההורה  "המסתגל",ההורה 

ביותר בקרב ההורים שנבדקו במחקרה. ההורה המאזן מנסה למצוא את האיזון בין דרישות הבית 

ילדיו בנושאים ראויים  והעבודה, מתמודד עם הבלבול הבין דורי, בין היתר, באמצעות שיתוף 

)שיתוף אך לא שותפות(. הוא  מציב את עצמו במרכז המשפחה לצד ילדיו, ומגיב ברמת בטחון 

 הורי גבוהה יחסית אל מול סיטואציות חינוכיות.

טוראל מוסיפה כי "סגנון הורות אפקטיבי הוא סגנון המצליח לאזן  בין האינדיווידואליות של 

ר.. מתן כבוד לו ולעמדותיו". לדבריה, במשפחות המתפקדות ההורה.. ובין קשר עם המתבג

כהלכה, גם בתקופה שקדמה לגיל התבגרות "..ימשיך המתבגר להיענות לסמכות ההורה ולבקש 

                                                                   את עצתם, אך הוא עושה זאת מתוך תחושה של חפש רב יותר".                                                                        

יא' בנושא הסמכות ההורית  -( על תלמידי ח'   ו2005במחקר שנעשה בארץ על ידי שרף ומייזלס )

מבין בני הנוער  33%רק והקשר בינה ובין תפקוד רגשי, חברתי והתנהגותי בבית הספר, נמצא כי 

דווחו על דפוס  30%עם הוריהם.    וחם ומציב גבולות )אוטוריטטיבי( חווים דפוס קשר קרוב

"וותרני": כלומר יש קשר חם עם ההורה, אך הוא אינו מציב דרישות להתנהגות בוגרת וציות 

דווחו על דפוס  15%דווחו על קשר "פולשני/מעורב": מעורבות עם ענישה פוגעת.  22%לחוקים. 

                                                                                                                                 "מזניח/פוגע".                

 הסגנון ההורי בהקשר של התנהגויות סיכוניות

נראה כי סגנונות הורות הנמצאים ב"קצוות" הרצף שבין נוקשות לוותרנות, פיקוח קשוח או 

, עלולים לבלבל את הילד ולעתים אף להווה גורם סיכון . שכן הציפיות ממנו במצבים אלו אדישות

( כותב בספרו "אוף, גוזל": "גבולות מוגזמים יגרמו לילדינו לחוש 1999אינן ברורות לו.  כ"ץ )

שאינם מבינים אותם, שהוריהם אינם רגישים דיים למאווייהם ואף מנסים להשתלט על חייהם, 

ולמם הפרטי ולדכא את רוחם. לעומת זאת גבולות רופפים מדי יגרמו לילדינו לחוש לחדור לע

שאינם די חשובים בעינינו". כלומר, לעתים החופש הרב או העצמאות  נתפסים כמבלבלים 

ועלולים להתפרש על ידי הילד כחוסר אכפתיות או כאדישות מצד הורה, ומאידך הגבלות ופיקוח 
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רש על ידי הילד  כחוסר רגישות וכבוד כלפיו וכלפי  הצרכים שלו נוקשים מדי  עלולים להתפ

כמתבגר גדל ומתפתח.  ילדים עלולים להגיב לכך על הרצף שבין הישארות בתלות רגשית גדולה  

בהורים ואי יכולת לפתח עצמאות ונפרדות , כמצופה מהם בתהליך ההתבגרות, ועד למרדנות 

ית כאקט של כעס, כצורך לעורר תגובה  מצד ההורים, ו"בעיטה" במוסכמות ובכללי המשפחה והב

 וכביטוי לקונפליקטים בלתי פתורים במשפחה.

( מציין כי ממחקרים שונים העוסקים במשתנים משפחתיים עולה כי הורות 1994סולברג )

מתירנית כמו גם הורות סמכותית נוקשה עלולות להביא להתנהגות אנטי סוציאלית אצל ילדים. 

ה קורלציה בין מידת המעורבות ההורית לבין רמת התנהגות אנטי חברתית של כמו כן נמצא

ילדים. ילדים להורים שסגנון מעורבותם כולל תמיכה, הדרכה, פיקוח והשגחה עקביים, נוטים 

(. קיים קשר בין השגחה הורית לבין 2007להראות  רמה נמוכה יותר של קשיי התנהגות )רולידר,

ער. מטרת ההשגחה ההורית )בסיוע בני משפחה וסביבה תומכת( היא ירידת הסיכון אצל בני נו

להראות נוכחות הורית עקבית ונחושה על מנת למנוע מהילד לקיים פעילויות שמסכנות אותו כמו 

 (.                                             2008שימוש בסמים והתחברות לסביבה עבריינית  )עומר, 

( המראים כי 2008( במאמרו ממצאי מחקר של קוקט ועמיתיו )2010ק )בהקשר לכך מביא לו

השגחה הורית ותמיכה רגשית קשורים באופן משמעותי לתוצאות שימוש אצל בנות, יותר מאשר 

 אצל בנים, מה שמחזק את ההיבט המגדרי בהקשר של  תקשורת הורים ילדים ושימוש בחומרים.

דוחה הם הפגיעים לבעיות התנהגות  ולתופעות של  לעומת זאת מתבגרים שחווים סגנון הורות

(, דחייה הורית 2003שימוש בסמים ואלכוהול, עבריינות, דימוי עצמי נמוך ובעיות זהות )טוראל,

מצד ההורה בן אותו המין משפיעה מאוד על עמדות המתבגרים כלפי השימוש בחומרים 

                                                                                                                                               (.                 2000פסיכואקטיביים  )כפיר וטייכמן,

 סגנון הורי( יורד במשפחות שנקטו 2004אם כן, הסיכון להתחלת השימוש בסמים )קרמניצר,

משפחה, חינוך לאחריות וכדומה,  והסיכון להתחלת : הצבת גבולות, תקשורת תקינה במאוזן

השימוש בסמים עולה אצל מתבגרים במשפחות שנקטו בסגנון סמכותי ונוקשה, או חסר גבולות 

(  שבדק כיצד Cohen & Rice 1997ומשמעת לחלוטין. ממצא מעניין במחקרם של כהן ורייס )

והקשר בין זה לבין הישגים אקדמיים, ט'( תופסים את סגנון ההורות של הוריהם -ילדים )שכבת ח'

שימוש באלכוהול ועישון, מראה כי הילדים סווגו את הוריהם כפחות סמכותיים ופחות מתירניים 

ויותר כוחניים מאשר ההורים  סווגו את עצמם. כמו כן נמצא כי יש קשר בין תפיסת המתבגרים 

לילדים והורים עם תפיסה של את הוריהם ובין שימוש בחומרים: ציונים גבוהים היו קשורים 

סמכותיות גבוהה, מתירנות נמוכה וכוחניות נמוכה,  שימוש בטבק ואלכוהול היו קשורים לילדים 

       עם תפיסת ההורים כפחות סמכותיים ויותר מתירניים.                                                                               

( מוסיפים כי השימוש בסמים גובר כאשר מתבגרים מקבלים ממשפחתם 2000)כפיר וטייכמן 

 תגובה שלילית חלשה יחסית, וחיזוק חיובי ניכר על השימוש בסמים.

מתוך מחקרים על משפחות של הורים מכורים  עולה, כי קיים קשר בין מעורבות ההורה בשימוש 

( על 2009(. במחקרו של כ"ץ )2009"ץ,  ; כ1994בסמים ובין התפקוד ההורי שלו  )טייכמן ורהב, 

הורים  222( על  1990, מודגשים ממצאי מחקרו של קנדל )הזהות האבהית של מכורים לסמים

אמהות ואבות מכורים לסמים, המצביעים על  קשר שלילי חזק בין חומרת השימוש בסמים, ובין 
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ה במעורבות ההורה איכות מערכת היחסים בין ההורים והילדים. מחקר זה מראה כי עליי

בשימוש לרעה בסמים, קשורה לירידה ברמת הפיקוח על הילד, החרפת המשמעת על ידי ענישה, 

ירידה בתקשורת ובמעורבות חיובית בחיי הילד, ועלייה בוויכוחים בין בני הזוג. כמו כן הורים 

מתבטא מכורים מבטאים גישה סמכותית ומענישה כמו גם סגנון הורי מתירני באופן מוגזם ה

( מוסיפים כי ילדות בצל הורה מתמכר טומנת בחובה 1994בחוסר פיקוח והזנחה.  טייכמן ורהב )

חיי משפחה מרובי קונפליקטים, מתח וחוסר יציבות, אי וודאות והורות לקויה. כמו כן נמצא כי 

בקרב משפחות מכורים קיימים דפוסים קוטביים של התנתקות ושל לכידות גבוהה, דפוסים 

 ים של פתרון בעיות וסדר חיים הסובב סביב הסם. נוקש

לסיכום פרק זה נאמר כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר ובאופן ישיר על כוונות ושימוש 

(, משפיעים 2000בחומרים אצל ילדים, הוא התנהגות השימוש אצל ההורים  )כפיר וטייכמן, 

סמים ומתן דוגמא אישית ומודל נוספים הם העברת מסרים סותרים בנושא עישון, אלכוהול או 

(. על פי הספרות המסוקרת נראה כי  סגנון הורי מאוזן המשלב 2004לחיקוי בבית )קרמניצר, 

יכול לסייע להורים ולמתבגרים לעבור את שלב  עם  מעורבות, תמיכה וחום השגחה ופיקוח

טיב בין ההתבגרות המתמשך "בשלום" )לפחות מההיבט המשפחתי( , תוך שמירה על קשר מי

ההורה והמתבגר )שהוא למעשה בסיס היחסים העתידיים במשפחה(, תקשורת פתוחה וגמישה 

ויכולת להתמודד עם מצבי קונפליקט. כל אלו עשויים לחזק את גורמי החוסן אצל הילד במשפחה, 

 ולצמצם את גורמי הסיכון להתנהגות אנטי סוציאלית ולשימוש בסמים ואלכוהול. 

 

 אבות ובנים גם  בהיבט המניעתימעות הקשר בין מש

נכתב בספרות הדנה בתפקידי ההורה בשנים האחרונות, מתוך הבנה  האבהות החדשהעל 

שחלוקת התפקידים במשפחה השתנתה מאוד במהלך העשורים האחרונים. נשים וגברים 

אבות מעוניינים להיות מעורבים יותר בגידול ילדיהם,      מפרנסים כיום את משפחותיהם,

לים הנאה וסיפוק בתפקידם ההורי. אנו רואים כיום אבות שותפים לתהליך ההיריון והלידה, ומג

מובילים עגלות ילדים, משחקים עם הילדים, וכן משתתפים  באסיפות הורים ובקבוצות הורים, 

עם בנות הזוג שלהם או אף בגפם, מתוך רצון ללמוד מיומנויות הוריות ולחזק את הקשר שלהם 

כלשון הבדיחה, את המשפט "אני פה בגלל אשתי" אולי ניתן לשנות ל "אני פה  בזכות עם ילדיהם. 

עצמי", שכן כיום גברים לוקחים חלק פעיל יותר בחיי הילדים שלהם, מתוך בחירה ורצון להיות 

 שותפים בגידול הילדים, ולהיות אבות משפיעים ומשמעותיים.

, שמאוד היו רוצים להיות מעורבים אך אינם עם זאת נפגוש גם אבות מבולבלים בתפקידם ההורי

יודעים איך. לעתים בת הזוג לא ממש מפנה מקום, ואינה מקבלת את ההורות המתפתחת של בן 

זוגה, לעתים  לאב אין מודל הורי ברור כיצד להיות אב, לעתים  הסביבה משדרת ציפיות מגדריות 

רך ההיסטוריה, ומציין  כי החל ( סוקר את התפתחות תפקיד האב לאו2009מסורתיות. כ"ץ )

, החלה החברה לעודד אבהות מטפחת. אבות גילו רצון להשקיע בקשר הרגשי עם 50-60 -משנות ה

הופיע "האב החדש", המטפח, המחנך, שמשחק תפקיד   70-ילדיהם ולבלות איתם. בשנות  ה

יל ומעורב. עם זאת מרכזי בחיי הילד אותו אנו מכירים כיום, ואשר מצופה ממנו להיות רגיש, פע
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( כי תפקידי הגבר כיום כוללים גם תפקידים מסורתיים, וגם חדשים: פרנסה, 2009מדגיש כ"ץ )

 יחד עם אבהות מטפחת ומעורבת משחק, לווי, ידידות, ופחות  טיפול כמו הלבשה והאכלה.

הטוען כי  (Osherson, 1996)  ( מביא את דבריו של  אושרסון1992נרדי  בספרו "גברים בשינוי"  )

היעדרותו הפסיכולוגית או הפיסית של האב הינה אחת הטרגדיות הגדולות ביותר של דורנו, 

כאשר להיעדרות זו השלכות קשות ביותר על התפתחותם הפסיכולוגית של בנים. אחד מהנזקים 

הנובע מריחוקו של האב הוא אי יכולתי של הבן ללמוד מהי גבריות אלא על דרך השלילה, קרי: 

( מוסיף כי לא קיים מודל משמעותי של איך אב מודרני  2009כ"ץ ) ריות כהיפוכה של נשיות. גב

צריך להיות. הפעמים שגברים מסתכלים על אבותיהם כעל מודל  הם לרוב מתוך חיקוי שלילי של 

 אבהות בדגש על מה היו רוצים לשנות. 

להשפעת הרקע של ההורים על  ( עולה כי קיימות שתי גישות2007מתוך המחקר של שחר וליוש )

: האחת טוענת כי אבות נוטים לחקות את תבנית המעורבות של אביהם, כלומר, מעורבות אבות

בנים לאבות מעורבים יהיו אבות מעורבים, ולהיפך. הגישה השנייה מציעה מודל של פיצוי, כלומר 

ת, באמצעות ילדיהם, בנים שאבותיהם לא היו מעורבים בגידולם, יהיו אבות מעורבים כדי לפצו

 על האבהות שנעדרה מהם בילדותם.

בספרות נמצא כי הורים מגלים בדרך כלל מעורבות רבה יותר בקשרים עם ילדים בני מינם, 

(. בעיקר בגיל הרך שם נראה אמהות נוגעות 1994ובייחוד נכרת הנטייה הזו אצל אבות )סולברג, 

( מלמדים על 2007מצאי המחקר של שחר וליוש )ומנשקות יותר את בנותיהן, ואבות עם בניהם.  מ

מעורבות גבוהה יחסית של אבות בטיפול בילדיהם, כמו כן נמצא כי עמדות ורגשות חיוביים של 

האבות כלפי האבהות, הם הגורם המובהק ביותר להתפתחותו של מודל אבהות חדש: ככל שהאב 

דיו הדוק יותר, והורותו בונה יותר, כך הקשר שלו עם יל תפקידו האבהי כמשמעותיתופס את 

יותר. האבהות החדשה מצפה מהגברים להיות מעורבים ופעילים יותר בכל האספקטים של 

ההורות, ולתת לעצמם להתנסות באינטימיות עם ילדיהם, מעבר לתפקיד של מפרנס המשפחה 

 (.2007)שחר וליוש, 

קשרות שעמה הילד יכול (  מציין כי אב יכול למלא תפקיד חשוב כדמות להת1994סולברג )

להזדהות, וכי יחסים קרובים בין אב לבנו יכולים להשפיע על תפקודו הקוגניטיבי והלימודי 

( מוסיף כי חשיבותו של האב בהתפתחות התקינה של ילדיו, כבר 2009בתקופת בית הספר,  כ"ץ ) 

ות מטפלת מרגע לידתם, גדולה ומשמעותית בדיוק כמו זה של האם, כאשר לנוכחות האב כדמ

לצדה של האם יש משמעות אדירה להתפתחות הזהות העצמית, לעולם ה"קשר" ולתודעה מהי 

  "גבריות" ומהי "נשיות".

בגידולם, הם בעלי  שני ההורים מעורביםמחקרים מראים כי ילדים הגדלים במשפחות בהם 

( , וכן הופכים 1998סיכוי גבוה להיות עצמאיים, סקרניים, ובעלי זהות מינית יציבה )כצנלסון, 

להיות אנשים "שלמים" יותר, גמישים בנפשם, מאושרים, בעלי יכולת להתמודד עם לחצים 

( מוסיף כי  ילדים ישראלים לאבות בעלי מעורבות גבוהה בגידול ילדיהם, 1992(. נרדי )2009)כ"ץ,

ן, ילדים פתחו רמה גבוהה יותר של מוקד שליטה פנימית, אמפתיה ותפיסה מינית גברית. כמו כ

 לאבות מעורבים תופסים את אבותיהם כיותר רגישים ודומיננטיים, וכפחות מענישים. 
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(, במאמרו על אבהות וקשיי התנהגות, מציין כי היעדר נוכחות אב קשורה לתפיסה 2007רולידר )

עצמית ירודה של הילד, לעומת זאת מעורבות גבוהה של אב נמצאה קשורה עם שכיחות גבוהה 

בלת הורית, תפיסה חיובית של העצמי, והערכה עצמית של הילדים. הוא מציג ממצאי יותר של ק

המראים כי מידת הקרבה לאב הינה משמעותית ומקושרת  (Amaton, 1994מחקר של אמאטון )

לתחושת הרווחה הפסיכולוגית של הילדים, גם ללא תלות במידת הקרבה בין הילד לאם.מעורבות 

(  נמצא 2009בתוך כהן,Pleck, 1997 על איכות החיים שלו עצמו ) האב בחיי ילדיו משפיעה גם

קשר בין מעורבות אבהית נמוכה ובין דיכאון, אך לא ברור האם דיכאון מוביל למעורבות אבהית 

נמוכה או להיפך. בטווח הרחוק מעורבות אבהית מוגברת משפיעה בצורה חיובית על הצלחה 

רים. אבות מעורבים דיווחו על שביעות רצון רבה יותר בקריירה, תחושת בטחון ואפקטיביות כהו

מתפקידם כאבות בהשוואה לאבות פחות מעורבים. מחקרים שבדקו משפחות בהם האבות הם 

הורה יחיד, דיווחו על סיפוק רב יותר של האבות מתפקידם כהורים, מאשר אמהות במצב דומה 

 (. 1992)נרדי, 

האב דדות עם מטלות הגיל, ובהן בניית הזהות. תמיכת האב מסייעת בהתמו בגיל ההתבגרות

למתבגר באמצעות דיאלוג המתקיים בהתפתחות התקינה ביניהם, לעומת   משמש מודל הזדהות

זאת, כאשר האב אינו ממלא את תפקידו כראוי, גדל הסיכון לפסיכופתולוגיה  אצל הילד )כ"ץ, 

ווים קשיי תקשורת גדולים עם ילדיהם, ( מציין כי הורים ככלל, ואבות בפרט, ח1998(. עמית )2009

אבות חווים את קשיי התקשורת כבר מגיל צעיר של ילדיהם. הגברים לדבריו מתרכזים בצבירת 

עוצמה כלכלית וחברתית ומזניחים את פיתוחה של המיומנות המעשית להיות הורים משמעותיים 

איכות התקשורת, במיוחד  לילדיהם. ודווקא בגיל ההתבגרות, מוסיף עמית, כאשר חשובה כל כך

לניהול דיאלוגים פשוטים  המיומנותבגלל נדירות המפגשים בין הורים וילדים, חסרים האבות את 

 עם ילדיהם.  

( במאמרה "משמעות היחסים עם האב בתהליך ההתבגרות של הבן", מביאה את 2009פלח גליל )

עם ההורים.  18סיהם של בני , שבדק, באמצעות ראיונות עומק, את יח2004ממצאי מחקרה משנת 

מחפשים את קרבתו של האב, אהבתו והערכתו. לעתים חווים  13-14עולה כי הבנים בגילאי 

החמצה בשל הפער שבין האופן בו היו רוצים לראות את היחסים עמו, ובין האופן שהם חווים את 

פיסיים בכל האמצעים ה בנים נאבקים על הקרבה אל האב"היחסים עמו. היא מוסיפה כי 

( Harris,1998והפסיכולוגיים העומדים  לרשותם".  פלח גליל מציגה ממצאים של האריס )

המראים קשרים עקביים בין מעורבות אב ובין התנהגויות מסוכנות של בנים מתבגרים: ככל 

שהאבות היו מעורבים יותר, תפקוד הבנים היה גבוה יותר ואיכות חייהם טובה יותר. לעומת זאת 

פיסית או רגשית של האב מחיי הבן קשורה לדיכאון, הערכה עצמית נמוכה, ומעורבות  היעדרות

באלימות, פשע וסמים. כמו כן נמצא כי בקרב בנים מתבגרים שהתנסו בסמים, הייתה נטייה 

לתפוס את האב כמרוחק, כמי שאינו רוחש חיבה, ולייחס לאם היעדר פיקוח וחיבה ) ברוק 

 (.  2000וטייכמן,מתוך כפיר  1981ועמיתיו, 

עוד עולה מתוך תקציר מחקר שבדק קשר בין מבנה משפחה והתמכרות לסמים, כי קשר הדוק בין 

בנים ואבות, או דמות אב, אווירה חיובית במשפחה, וקבלה הורית קשורים קשר הפוך עם 

(, וכי בנים שאינם משתמשים בסמים רואים בדרך Nurco & Lerner,1996השימוש בחומרים )

(,  לעומת זאת היעדר קשר בין מתבגרים עם האבות 2009את אביהם כמודל לחיקוי  )כ"ץ   כלל
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( והם צפויים לפגיעה 2002מהווה גורם סיכון להתנהגות בלתי מסתגלת של המתבגרים )גרין, 

בזהות המינית, הזהות המגדרית, בהתפתחות הקוגניטיבית, וקיים סיכוי גדול לגביהם להיות 

 (.2009הפרעה נפשית )כ"ץ, עבריינים ולפתח 

( מדגיש במחקרו את הנוכחות האבהית ומציין כי נדרשת מהאב "אקטיביות במילוי 2009כ"ץ )

תפקידו". הוא מציין כי לתפקיד האב חשיבות רבה בבניית זהותו של המתבגר, ובסיוע 

כוי גדול בהתמודדות שלו עם משימות גיל ההתבגרות,  ומוסיף כי לילדים לאב מכור לסמים יש סי

יותר לפתח בעיות פסיכיאטריות וסבירות גבוהה יותר להשתמש בסמים ואלכוהול בשלב מוקדם 

ומודגש במחקרו של  Kandel, 1990 ))במעבר לבגרות. ממצא מעניין נוסף מתוך מחקר של  קנדל  

 (, מצביע על כך שמעורבות אבות בסמים קשורה באופן מפתיע להורות חיובית ולעלייה2009כ"ץ )

( קשור לעובדה כי 2009במעורבות האבות בפעילויות שונות עם הילד. הסבר אפשרי לכך  )כ"ץ,  

השימוש בסמים משמש לעתים כמשכך כאבים לכאב משפחתי, לבעיות זוגיות ולכעס מודחק 

במצבים בהם גברים מכורים מרגישים אמביוולנציה כלפי הנישואין וההורות, ואז השימוש 

 מנוע משברים משפחתיים.     בסמים עשוי לעתים ל

למשפחות צעירות ו"מתבגרות"  וטיפול תוכניות מניעהממצאים אלו משמעותיים ביותר בבניית 

בקהילה  : אבות, אמהות, ילדים ומתבגרים , שכן הם נותנים הדגש וכוון חשוב לתכנים שאמורים 

ר בהקשר של מניעת לטפל בהם בתוכניות אלו. משמעות הנוכחות האבהית או היעדרה רבה ביות

התנהגויות סיכוניות אצל מתבגרים ובניית הזהות העצמית שלהם. יחד עם השינוי הנראה לעין 

בחלוקת התפקידים במשפחה   ובמידת מעורבותם של האבות בטיפול ובחיי הילדים, עדיין יש 

מקום להשפיע ולעודד אבות לקחת מקום משמעותי בחיי צאצאיהם. ישנן משפחות רבות בהן 

"הסמכות הטיפולית" בילדים נשארת בידי האם, ואילו האב ממשיך למלא את תפקידיו 

המסורתיים של פרנסה ו"משמוע".  חשוב מחד לפעול  לחיזוק המקום  והערך של תפקיד האבות 

במשפחה,  ומאידך לעודד את האם לפנות קצת יותר מקום על "בלטת ההורות" בבית, בכל שלבי 

ולאפשר בכך לאב להיות שם במלוא המשמעות הרגשית והפיסית שלו, מעגל החיים של הילד,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ככל שניתן בחלוקת משאבי הזמן והנגישות של כל אחד מההורים.                                                                      

 

 סיכום

מאמר זה סוקר חלק מהספרות הקיימת בתחום ההורות ומשמעות התפקיד ההורי במניעת  

התנהגויות סיכוניות אצל מתבגרים, ומטרתו לעודד לכווני פעולה, חשיבה  והתערבות מקצועית 

ות מניעה אצל אנשי המקצוע העוסקים בטיפול במשפחות עם מתבגרים, וכן לאלו העוסקים בפעיל

נרחבת  בקהילה עם הורים מתבגרים ואנשי מקצוע, מתוך אמונה שהאחריות הראשונית 

                                                והמרכזית להתפתחות נורמטיבית ואדפטיבית של הילדים נתונה בידי ההורים.                                                           

בואנו להתמודד כהורים, כאנשי מקצוע, כמטפלים,   עם בעיית ההתנהגויות הסיכוניות אצל בני ב

הנוער כיום קרי: שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, אלימות, והתנהגויות בלתי מסתגלות אחרות,   

חשוב  שנדע לזהות את מידת האחריות שיש לנו, יכולותינו, מגבלותינו, ותפקידנו בכל ההיבט 

פולי,החינוכי והמניעתי. מניסיוני בעבודה  עם הורים אני שומעת לעתים את החששות הטי

והספקות שמעלים הורים באשר ליכולתם לחנך, להשפיע, ולהיות משמעותיים עבור ילדיהם 
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הצעירים ובמיוחד המתבגרים, ובכך לעתים הם מוותרים על מקומם ותפקידם, מתייאשים, 

הילדים.                                                                              ומרגישים שאינם ברי השפעה על 

הילדים או המתבגרים מצידם מגיבים ל"וואקום" זה , אם בדרך נורמטיבית ושאינה נורמטיבית, 

אם בדרך "רועשת" או שקטה, אם בתוך הבית ואם בקהילה או בבית הספר, על מנת להחזיר את 

הבוגרים לתפקוד, לקשר,  וללקיחת אחריות הורית במשפחה.                              –ההורים 

התנהגות עבריינית או שימוש בסמים ואלכוהול עשויים להוות איתותים לקושי אצל המתבגר,  

(      2001וכמו כן יכולים גם להוות סמן לרצונו של המתבגר להיות בוגר, עצמאי, נפרד )גרין,

 להיות ערים להם, כהורים, כאנשי מקצוע, ולפעול בהתאם.,ועלינו 

מתוך סקירת הספרות במאמר זה עולה כי על רצף הסגנונות ההוריים, סגנון ההורות האפקטיבי 

ביותר להתפתחות רגשית ומסתגלת  של הילדים, ולמניעת התנהגויות סיכוניות, הוא כזה המשלב 

 ;2008עומר, ;2001ת גבולות או כללים )גרין,חום תמיכה ומעורבות, עם פיקוח, השגחה והצב

. בבואנו לעבוד עם קבוצות הורים בקהילה, ועם  ;Kandel 1990)2007רולידר,;1994סולברג,

משפחות, חשוב שנסייע להעלות מודעות אצל ההורים  למקומם  )של כל אחד מההורים( על רצף 

ההתפתחותי של הילד, אני פועל הסגנונות ההוריים השונים, לזהות באלו מצבים, ובאיזה שלב 

ומגיב בצורה כזו או אחרת כהורה.  חשוב לחזק  את יכולת הבחירה כהורה בסגנון כזה או 

אחר,בהתאם לטובתו של הילד או המתבגר, תוך חיזוק ה"בטן ההורית", ותחושת בטחון  בתפקיד 

ת בחירתם ההורי, החשוב כל כך  בתהליך ההתפתחות והגדילה של הילדים, ובחיזוק יכול

 כמתבגרים בהתנהגויות חיוביות ומסתגלות.         

חלק מהמחקרים מראים כי בנים ובנות מגיבים בצורה שונה למצבי מצוקה, לגורמי חוסן וגורמי 

(.  לפיכך יש  לחשוב גם בהיבט זה 2008סיכון, ונעזרים באופן שונה במצבי מצוקה )בנבנישתי ושיף,

לבנים ובנות, בתוכניות המניעה וכישורי החיים המועברים  על מתן הדגשים שונים ומותאמים

בקהילה ובבתי הספר, כאשר על פי הספרות נראה כי הדגש עם הבנים יכול להיות מתן כלים 

לפנייה לעזרה בזמן מצוקה, וכן חיזוק מיומנויות התקשורת והשיתוף, שאצל בנות נראים 

 כמפותחים יותר מתוך כישורים חברתיים נלמדים.

בחיי הילד ובמיוחד הקשר בין אבות  התפקיד האבהיו כן מודגש המקום והמשמעות של כמ 

ובנים, בהקשר של בניית הזהות העצמית של הילד ומניעת סיכונים קרי: שימוש בסמים 

(.  נתונים אלו חשובים ביותר 2007רולידר, ;2004ואלכוהול, אלימות,מצבי דיכאון וכו' )פלח גליל,

פחות המגלות מצוקה בהורות שלהם, ועם קבוצות הורים לומדות בקהילה.  בבואנו לעבוד עם מש

עם השינויים הרבים שעוברת המשפחה בעשורים האחרונים במבנה ובהרכב שלה, בחלוקת 

התפקידים והמעורבות ההורית במשפחה, ישנן משפחות אשר פונות לקבלת עזרה מקצועית 

מאוד בפרנסה, מרוחקים ולא מספיק מעורבים והדרכה.  לעתים נלמד להכיר בהן אבות הטרודים 

בחיי הילדים, מתוך חוסר מודעות למשמעות האדירה של מעורבותם האבהית, מתוך אילוצי זמן 

ופרנסה, מתוך תחושת חוסר בטחון בהורות שלהם, וכן כי הם סומכים על בנות זוגם בתפקידן 

הות. אז המתבגרים או ההורי, ובכך מפקידים את עיקר האחריות ההורית החינוכית לאמ

המתבגרות  עשויים "לצלצל" בכל הפעמונים, על מנת להחזיר הורה "פריפרי" למעורבות  רגשית 

 גבוהה יותר.
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במשפחה , ולסייע  במידת הצורך  כצוות הוריבנושא זה חשוב לעבוד עם האבות והאמהות יחד, 

אב והאם, בין התפקידים ועל פי צרכי המשפחות בקהילה, במציאת איזון מחודש בין תפקידי ה

הנשיים והגבריים שכל אחד מההורים יכול למלא, ובמידת מעורבותם,  תוך מתן עידוד לאם  

לקבל את האב כהורה משפיע ומעורב,  שפועל, מגיב, חושב ומרגיש בהורות שלו אחרת ושונה 

 ממנה, ובמקביל לעודד את האב לתפוס את מקומו כהורה משפיע ומשמעותי בחיי ילדיו.

עם משפחות בקהילה, תוך חשיבה  בעבודה טיפולית משפחתיתהדגשים אלו יכולים להינתן 

,באמצעות קבוצות בעבודה המניעתית הסברתיתמקצועית משותפת עם גורמי הטיפול השונים,  

הורים  מתמשכות, סדנאות  הרצאות וימי מודעות )גם לאנשי מקצוע(, במסגרות שונות כמו :   

לילדים  כישורי חייםמרכזי קהילה, חוגי בית,  ובמסגרת תוכניות נרחבות של  בתי ספר, יישובים,

ובני נוער,הכוללות את התכנים הרלוונטיים לגיל ההתבגרות, מניעת סיכונים ומאפייני המגדר 

 בהקשר לכך.  

 

 המחברת מבקשת להודות לגב' יפה צוברי מהרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 ל הסיוע והתמיכה בכתיבת מאמר זה.ולד"ר  רינה שחר ע

 

 

 מקורות

פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי  (. שימוש בחומרים2007אדלשטיין,א. )

, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית ע"ש   המכון לקרימינולוגיהחבר העמים.  

 הול.קיי, באר שבע. מתוך אתר הרשות למלחמה בסמים ואלכו

חשיפה של מתבגרים לאירועי חיים שליליים ושימוש בחומרים: (. 2008בנבנישתי, ר. שיף, מ. )

האוניברסיטה העברית  .השוואה בין ילדי הארץ לבין ילדי בריה"מ לשעבר –גורמי סיכון וחוסן 

 .בסמים ואלכוהול לחמהמתוך אתר הרשות למ בירושלים.

-93.ע' 19גיליון  פנים: כתב עת לתרבות,חברה וחינוך. "מתבגרים בחלל מתרוקן"(.2001גרין,ד. )

הרשות הלאומית למלחמה בסמים  –הסתדרות המורים בישראל, תל אביב. ירושלים  104

 ואלכוהול.

. חיבור לשם קבלת התואר  (. סגנונות הורות: מסגרת קונספטואלית להורות עכשווית2004דור,א. )

 ד"ר לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.

ליון יג מה: כתב עת לקידום מעמד האשה.-על(. "הורות, סמכות ומתבגרים". 2003ל, מ. )טורא

יה הוירטואלית של י. משרד החינוך התרבות והספורט, מחלקת הפרסומים.  מתוך הספר12מס.

 מט"ח.
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תפיסת המשפחה על ידי בני נוער, עמדותיהם ביחס לחומרים (. 1998טייכמן,מ. ורהב,ג. )

ם פסיכואקטיביים: מחקר אורך. יכוונותיהם ההתנהגותיות וההתנסות בחומרפסיכואקטיביים, 

 הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. –ירושלים 

(. "על הורות וסמכות: מבט דיאכרוני על יחסי הורים וילדים בספרות הילדים 2003יניב, ט. )

 וך.האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינ משפחה ודעת ב'.העברית החדשה".  

. האוניברסיטה 1-69. פרק מבוא, ע' חווית ההורות: יחסים,התמודדות והתפתחות(.2007כהן,א. )

העברית בירושלים. ספרית "אח". מתוך אתר מערכת פסיכולוגיה עברית. 

 www.hebpsy.net/books. 

 19-13. ע' . עט השדה"יעת סיכון לילדים ובני נוערדרך המלך למנ -העצמת הורים"(. 2009כהן,ר. )

 . אשלים. מתוך אתר אשלים. 2גליון 

גדיש: ביטאון לחינוך . "מבט אינטימי על החברה הישראלית-בת שישים פוקחת עין"(.2008כהן,ר.)

 .Cms.education.gov.ilירושלים. אתר האגף לחינוך מבוגרים,   מבוגרים.

עמדות מתבגרים ונכונותם להתנסות בחומרים פסיכואקטיביים: "( 2000כפיר, א. וטייכמן, מ. )

הרשות  -ירושלים .חברה ורווחה. "תרומת תפיסת המתבגר את עמדות ההורים ואת התנהגותם

 הלאומית למ. בסמים ואלכוהול.

 . תל אביב:מטר.אינטליגנציה אבהית. על אבהות וגבריות מזווית אישית( 2009כ"ץ,ע. )

, אוניברסיטת תל אביב, עבודת גמר לתואר מוסמך. האבהית של מכורים לסמים הזהותכ"ץ, נעם. 

 הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. -תל אביב. ירושלים

 נתניה: הוצאת עמיחי. הורים וילדים ומה שביניהם.(. 1998כצנלסון,ע. )

ישראלית". בתוך (. "סמכות הורים, סמכות מורים: היבטים תרבותיים בחברה ה2005מייזלס,ע. )

 Construct.Haifa.ac.il, הוצאת רכס. 2החינוך במבחן הזמן פלדי,א. )עורך( 

 . תל אביב: מודן.גברים בשינוי: בדרך לגבריות אחרת(. 1992נרדי,ח. )

 תל אביב: ספרית הפועלים. המשפחה המודרנית, לחיות יחד.(. 1995סאטיר,ו. )

 משכל. -. ירושלים: הוצאת מאגנסמתבגרפסיכולוגיה של הילד וה(. 1994סולברג,ש. )

 . מושב בן שמן: מודן. הסמכות החדשה(. 2008עומר,ח. )

 . תל אביב:ספרית הפועלים.אדם -הורים כבני(. 1998עמית,ח. ) 

.  מודן. להיות הורה משפיע -הורים כמנהיגים( . מאמר מתוך הספר: 2006עמית,ח. )

hamit.co.ilwww. .2007. 

http://www.hebpsy.net/books
http://www.hamit.co.il/
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ים:הרשות הלאומית למלחמה בסמים . ירושלהורים, סמים ומתבגרים(. 2004קרמניצר,נ. )

 ואלכוהול.

 ית ביאליק: אח.י. קראינטליגנציה הורית(. 1999רוזמן,מ. ודיטל,מ. )

הקרן לקידום מקצועי. הסתדרות המורים  – פנים ." אבהות וקשיי התנהגות"(. 2007רולידר,ע. )
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. מכללת 221-238כרך כ"ט. ע'  ". החינוך וסביבו.האבהות החדשה(. "2007שחר,ר. וליוש,ק. )

 סמינר הקיבוצים.

הסמכות ההורית והקשר בינה לבין תפקוד רגשי, חברתי והתנהגותי (. 2005שרף,מ. ומייזליס ,ע. )

 אוניברסיטת חיפה. מתוך אתר למדיה דיגיטלית,  בבית הספר.
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 פיתוח דיאלוג חינוכי משותף בין מורים והורים

 1עירית לצטר

 

ורות ומשפחה במכללה האקדמית  "גורדון"  בחיפה השתלמות חדשה  השנה נפתחה במרכז לה

.נושא    מתקיימת במסגרת התכנית "אופק חדש"ההשתלמות  בנושא "תקשורת מורים והורים".

 ההשתלמות עורר עניין רב  בקרב המורים וההרשמה  לקורס  הייתה גדולה מהצפוי. 

ות בין המורים וההורים ,באמצעות ההתמקדות  בפיתוח התחום של בניית תקשורת ושותפוי

דיאלוג חינוכי משותף, באה כמענה לצורך קיים.  קשרי הגומלין והתקשורת בין ההורים ובית 

אמנם מוסכם על כולם שהנושא הוא בעל חשיבות הספר הינם, כידוע, נושא סבוך,מורכב ומתסכל. 

כה בהם בהתמודדותם עם מורגש חסר במסגרות להכשרת אנשי חינוך ולתמי -עליונה, אך בפועל 

הם אינם פועלים במידה מספקת  –ההורים. הגם שהמורים רואים חשיבות בקשר הזה,  בפועל 

מערכת החינוך יודעת לומר כי מדובר בקשר חשוב  –כדי לתחזקו ולממשו. ברמה ההצהרתית 

 ,Sheridan & Kratochwillהיא לא מצליחה להפוך את ההורים לשותפים ) –והכרחי.  בפועל 

 
ירית לצטר, ראש המרכז להורות ומשפחה, האקדמיה לחינוך גורדון, חיפה,  בוגרת מינהל עסקים, דוקטורנטית ע 1

 לחינוך.
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פסימיים למדי לגבי הסיכויים לבניית שותפות חיובית.  -המורים וההורים  -(. שני הצדדים 1992

 .Epstein,1990,1996)להורים  אין תחושה שבית הספר אכן מעוניין בשותפות עמם )

נושא קשרי ההורים ובית הספר נמצא על סדר היום של החינוך ברמה האוניברסלית מזה שנים 

ניתנה להורים הזכות לבחור ולהשפיע על החינוך  1948ת זכויות האדם משנת רבות. כבר בהצהר

( הוגדרה השותפות בין  UNICEFבמחקר שפרסם ארגון יוניצ"ף )(.  Beatti,1985)שניתן לילדיהם 

ההורים לסגל החינוכי כאחד המאפיינים המרכזיים של בתי הספר ברחבי העולם המוגדרים 

 (. 2011אום ופריד, גרינב"ידידותיים לילדים"   )

אמורה לתפקד כיחסי גומלין  הדדיים.  טובה ונכונה בין ההורים ובין המוריםמערכת יחסים 

 ,caring( ,)Epsteinדאגה, אחריות ומחויבות ) ערכים שלמאופיינת במדובר  באינטראקציה  ה

ים לתרום שני הצדדשל כבוד הדדי, הבנה, הידברות ואמון ביכולת שהם פועל יוצא של  (, 1995

 ולהיתרם. 

בשותפות של ההורים ובית הספר יש יתרון ורווח להורים, למורים, לתלמידים ולקהילה. מחקרים 

רבים מצביעים על כך ששיפור ההישגים הלימודיים, החברתיים וההתנהגותיים של התלמידים 

.(. ;Epstein,1987,1996  ,Lee& Bowen, 2006,1999כרוך בקשר בין בית הספר וההורים )נוי,

( " "לבית הספר יש 1990מי צריך ליזום ולהוביל קשרים אלה, כותב  פרידמן ) –לשאלת האחריות 

השפעה גדולה על רמת ואיכות הפתיחות שלו כלפי ההורים. בידי בית הספר נתון  הכח להרחיב או 

  לצמצם אותה. בית הספר מכתיב , במידה רבה, את טיב יחסי הגומלין בינו ובין ההורים".

 Sandow)חשוב להדגיש שמדובר בשותפות שבה  ברור להורים ולמורים שלכל צד  יש תפקיד אחר 

& Stafford, 1986.) 

התיאוריה של שותפות  הורים ומורים של אפשטיין מתבססת על המודל האקולוגי של   

Bronfenbrenner (1979  . ) בבסיס המודל של אפשטיין קיימת התובנה החינוכית הרואה את 

המשפחה כמחנכת.  הצורך בשותפות בין הבית ובית הספר נובע מכך שהילד נושא אתו "חוויות" 

 ואירועים משתי המסגרות ומעמת אותן בתודעתו. 

דיאלוג  כדי להשתית שותפות נחוצה תקשורת דיאלוגית מכבדת ומתמדת בין המורים וההורים. 

ספר בכל הנוגע ה-ביתושל ת של המורה שמירה על האוטונומיה המקצועי -מבוסס על איזון עדיןה

בית הילד ותרבותו וכיבוד זכותו של ההורה ליחס של כבוד מחד, ו לקבלת החלטות חינוכיות

 (.1990)שפירא וגולדרינג,  , מאידךלהיות שותף בתהליך החינוכי של ילדו

 המורים  מתמודדים כיום, עם אתגרים רבים ומורכבים. דרושים להם מיומנויות  תקשורת

יש לבנות  תוכניות תמיכה  –מפותחות לא רק מול הילדים, אלא גם מול הוריהם. לשם כך 

 והכשרה שיעשירו את ארגז הכלים שלהם.

ההשתלמות  "תקשורת הורים מורים"  במכללת גורדון יונקת גם מניסוי חינוכי שהתבצע בבית 

האקדמית של הניסוי, ד"ר הספר הניסויי "נופים" במגדל העמק. צוות בית הספר, בעזרת היועצת 

ענת גילת, בחר להתמודד עם האתגר של שותפות ויחסי גומלין עם ההורים באמצעות הניסוי 

ערוצי הגיעו למסקנה ש הצוות החינוכיהחינוכי : "מבית אבותיי לעתיד חלומותיי".אנשי 

היה  . החזון שלהם התקשורת השגרתיים אינם אפקטיביים ליצירת דיאלוג ושותפות עם ההורים

דום והעצמה של התלמידים ויצירת סביבה טובה ומיטיבה יעם ההורים לצורך קיצירת שותפות 

, שנבנתה בתהליך של מחקר פעולה, היה מודל  הלימודים הניסויית תכנית התוצר של עבורם. 

  לפיתוח דיאלוג  בין ההורים והמורים באמצעות עיסוק בסיפור המשפחתי .
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לביצוע ניסויים  חממהמשמש הגף ניסויים ויזמות במשרד החינוך  הניסוי התבצע במסגרת של  

  והפצת המודלים שלהם לכלל מערכת החינוך. ארגוניים ופדגוגיים במוסדות חינוך בישראל

 .נרטיב משפחתי, דיאלוג חינוכי משתף, שותפות הורים ובית ספר: של הניסוי מפתחהמילות 

 שותפות הורים ובית ספר

ח ועצמם כבעלי כאת  תפסו רים התייחסו ליוזמת השותפות בחשדנות.הם לא בתחילת הניסוי ההו

 ציבור ההורים בישראל אינו מהווה קבוצת אינטרס או קבוצת לחץחשוב לזכור ש והשפעה.

. נוכחותם ומשקלם כקבוצת . לרוב, הורים פועלים בתחומים ספציפיים ואישיים(  1997)רסיסי,  

 מועטים ביותר. –אינטרס בעלת מכנה משותף רחב 

-תפיסת העולם של בניית שותפות בין  המשפחה ובית הספר נתמכה בגישה האקולוגית

למערכות בסביבת הילד יש השפעה מכרעת על   –( לפיה 1986התפתחותית של ברונפברנר )

התפתחותו  התקינה. התיאום ושיתוף הפעולה ביניהן הכרחיים. חוסר תיאום, קונפליקט וחוסר 

שותפות זו מתבקשת  אל מול המציאות עלול לפגוע בילד.  –מערכות השונות תקשורת בין ה

 המורכבת עמה מתמודד המשולש : הורה, מורה, תלמיד.

  כדי ליצור שותפות טובה חייב להתקיים דיאלוג מתמיד בין ההורים והמורים.היה ברור לצוות ש

 דיאלוג חינוכי משתף

הדיאלוג  –תממשת רק תוך יצירת דיאלוג. מלוגית הישות דיאהוא י האדם "(  1959) בוברעל פי 

דבר חדש שלא היה קיים  , ביחד, באמצעות השיח שביניהם,יצירה של שניים שיוצרים  הוא

רצף מן על הה בהווה י( ראה בדיאלוג כלי תקשורת מרכזי בחינוך, חולי1973קארל רוג'רס ) ."קודם

גורמים השותפים הם תלמידים ים  והמורה חומרי הלימוד," ( 2008נווה )לפי העבר אל העתיד. 

לקיום דיאלוג חינוכי  את "האחראי והיוזם מורה (ראה ב 2007אבינון ) ."חינוכי בכיתההלדיאלוג 

אחראי לדאגה הוא המורה "ה ((Noddings,1992מתייחסת לערך האכפתיות  נודינג". מיטבי

הדיאלוג לתפיסתה, החינוכית". ביחסים החינוכיים  ובתקשורת אישית והישירה-ולאכפתיות הבין

טיפוח קשרי זיקה וקבלת , עזרה החינוכי של המורים והתלמידים צריך להתבסס על נדיבות,

 . האחר

יאפשר יצירת מסגרת חינוכי בכיתה דיאלוג ( סבורה כי "קיום 2006,2008)אלפרט,אלפרט 

קו את המיטב תנאים שיפיוזו תיצור התייחסות המבוססת על הקשבה מעמיקה ולא שיפוטית,

 .  "מהתלמידים

מושתת על משא ומתן שההורים כתהליך עם  השותפות צוות  בית הספר האמין שיש לבנות את 

מתמשך בין המערכות, באמצעותו לומדים שני הצדדים לפעול יחד למען טובת הילד ורווחתו 

 . (Stott & Trafford, 2000; 2005במוסד החינוכי  )עמית,

 נרטיב משפחתי

בסיפור המשפחתי נבחר כציר מרכזי ביצירת הדיאלוג בין בית הספר ומשפחות  העיסוק

קישור של  אירועים על רצף של זמן והפיכתם זהו "וא סיפור חיים. הנרטיב התלמידים הואיל וה

באמצעות סיפור סיפורים אנו מקנים משמעויות "Brunner,1986))"לעלילה בעלת משמעות 

 ,Freeman) "דרך סיפורי חיינו  אנו 'כותבים' את עצמנו" Bruner,1986)")לעצמנו ולעולם סביבנו 

משיגים תחושה של אישיות "ו (McAdams, 1993) "יוצרים לעצמנו זהות"(; 1993

 (.Alasuutari, 1997) "אינדיבידואלית
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ו בוראים זהויות משפחתיות, ארגוניות, קהילתיות ולאומיות. הנרטיב  חנאנ ך הסיפורים שלנו דר"

מכוון התנהגות, וח עצום כמעצב מציאות וכלו  פר את הסיפור שלנו וגם  מבנה אותו. יש גם מס

כרונות של י(. סיפורים וז2010מרזל, -)ספקטור "כמנווט את חייהם של פרטים וקבוצות ,ובעצם

ה בהסתכלות על המשפחות. הם יית הראיוושיכולים לשנות את זמשמעותיים משפחות הם כלים 

  .תיהורת שיש בה הזדהות ואמפבסיס ליצירת תקש

הילדים קורי רואה בסיפור המשפחתי בסיס וכלי ערכי ויישומי בתהליך החינוכי. לדעתו: "

מורים הדוברים את שפתם ונוגעים בלבם. הנרטיב המשפחתי, המובנה בתוך לזקוקים להורים ו

  ( 2005)קורי ,  ".הלמידה והחינוך הוא החממה לגידול ילדים משמעותיים עם משמעות

 

 י לעתיד חלומותיי" שם הניסוי: "מבית אבותי

יצירת מרחב של שותפות בין ההורים ובית הספר  אשר ישמש מצע תומך ומצמיח רציונל הניסוי:  

לתלמידים.   הבסיס שעליו יושתת מרחב זה יהיה דיאלוג בין הבית, המשפחות ובית הספר, תוך 

  והמשמעותיים.ם הבסיסיים בסיפורי המשפחות כבסיס ללימוד הערכי שימוש

 

 הנחות היסוד של  הניסוי   

 בית הספר כגורם מחנך ומשפיע . בהכרה במשפחה ו •

 .שיש הן למשפחה והן לבית הספר מחויבות לחינוך הילדיםבאחריות ובאוטונומיה, הכרה ב •

 .תפקיד בית הספר להשקיע במכלול הגורמים המשפיעים על חינוך הילדים, כולל המשפחה •

ים והמורים לספר ם הם אחת הדרכים הטובות ביותר לחנך: "לעודד את ההורסיפורי •

 ולעודד את הילדים לספר להורים ולמורים על חייהם.   לילדים על חייהם

הכסף בעולם לא יקנה: "את עצמם,  חשיפת הצדדים האנושיים תעניק לילדים משהו שכל  •

 (. 2005את סיפור חייהם, את חוויותיהם וזמן הורים" )קורי, 

 

 עקרונות מנחים

  .הספר ישתף משפחות בלמידה  ויתן להן מקום  משמעותי -בית •

 .ית הספר יחנך את תלמידיו בזיקה לתרבות ולערכים שלהם  ושל ומשפחותיהם ב •
 

 עקרונות הפעולה 

 . ות התלמידיםמשפחהשוטפים עם התקשורת הדיאלוג ואחריות על  בית הספר ייקח  •

בין דורית של  המורים, הורים ותלמידים  כאמצעי מרכזי להעבר שילוב סיפורים אישיים של  •

  תרבויות, 

 ערכים ותפיסות מוסריות וחברתיות.  •

 שילוב  הסיפורים באופן אותנטי  ורלוונטי בתוכניות הלימודים.  •

 

 יפיתוח משותף של תוכנית לימודים בית אבותי

 בדרך שלרים, המורים והתלמידים הצוות המוביל של הניסוי פיתח  תוכנית לימודים בשיתוף ההו

. התכנית  כללה פעילות למורים, לתלמידים ולהוריהם,  התוצר  היה ( Elliott,1995) מחקר פעולה

ארבעה שלבים: תכנון, ביצוע, רפלקציה  ושינוי  כללסיפור חיים אישי ומשפחתי.  תהליך הפיתוח  
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ף לבית והמשפחה( תוך כדי הניסוי התמקד בחקר הפעולה האותנטית )יצירת מרחב משות –

  .יום של בית הספר והמשפחה-בשגרת היום –התרחשותה 

חלקם של ההורים התבטא בביצוע המטלות שהוטלו על ילדיהם ועסקו בסיפור המשפחתי, 

י", ומעורבות בתכנון וביצוע של אירועים בית ספריים וכיתתיים יהשתתפות בשיעורי "בית אבות

 שעסקו בנושא.

הורים, מורים  –יבה ידידותית , תומכת ומעצימה לכלל השותפים למעשה החינוכי כדי ליצור סב 

גורמים ללומד והתייחסות  לממדים אישיים ומשפחתיים הנוגעים ברגש ותלמידים  הושם דגש על 

ההורים  מעבירים לילדיהם כאשר   (.Bruner, 2004; 2005; קורי,2003סרוק, -הזדהות )בן

ביא להתפתחות רגשית ואינטלקטואלית. ההקשבה לסיפורי המשפחות מהדבר  -סיפורים אישיים 

מסייעת למחנכים  לחבר את המשפחות ואת בית הספר  למהלך משותף שבמרכזו חינוך הילדים 

  (. 2003סרוק,  -)בן

כפי שהם מסופרים במשפחה, משפיע מאד על עיצוב חייו של הילד. לכן חשוב כל  עיבוד הסיפורים, 

ספרית.  כדי לקדם את שיתוף ההורים  -ם נרחב בתוך הסביבה הלימודית הביתכך לתת להם מקו

התקיים בצורה תהליכית  ולווה פיתוח זה (. 2000התבצע פיתוח והבנייה של תוכנית לימודים )לוין, 

בשיח נרטיבי מתמיד בין השותפים: מורים, הורים ותלמידים. משמעות השיח הנרטיבי הוא תהליך 

   .חר משמעות והבניית ידע של חיפוש משותף א

שיתופם בביצוע המטלות, איתור הסיפורים  :עבודה שוטפת עם ההורים הלימודים  כללהתכנית 

 השתתפותם בכיתה באופן פעיל.ווסיפורם, 

": בחירת השם, ינלמד נושא אחר במסגרת השיעור "בית אבותי, ו' –מכתה א'  ,בכל שכבת גיל

משמעותיים, שורשים מוזיקליים,כיצד ההורים הכירו,במה  עליית ההורים והסבים לארץ, חפצים

                                                                      עוסקים ההורים; נושאים כמו אחריות, סמכות ועוד. 

באמצעות הסיפורים והמטלות המשותפות עם ההורים, נוצרו דיאלוגים חדשים: בין הילדים 

ן הילדים והמורים ובין הילדים לבין עצמם. המורים נחשפו לצדדים רבים ומגוונים וההורים, בי

 של משפחות התלמידים והדבר העשיר את יכולת ההידברות והתקשורת עמם. 

 

 תכנית ההכשרה במכללת גורדון 

 

  מטרות התכנית

 הקניית ידע וכלים לפיתוח שיח חינוכי עם הורים  •

 תפות  חינוכית עם הורים גיבוש עמדות ותפיסות לקידום שו •

 קידום יכולות ומיומנויות ליצירת  ברית חינוכית עם ההורים. •

 שיפוטית לעמדה אמפתית, חווייתית ורפלקטיבית -מעבר מעמדה הערכתית  •

 
 עיקרי התכנית

מחנכים  -היכרות ובחינה מחודשת בתפיסות ועמדות של המורים לגבי יחסי  הורים  •

 והתקשורת ביניהם.           

 הורות ומשפחה במציאות עכשווית.                                                              •
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 מיומנויות  וכלים ליצירת ברית חינוכית  עם הורים  •

 חקר מקרים.  •

: רקע היסטורי של יחסי הורים ובית הספר בישראל; הורות ומשפחה במציאות נושאי הלימוד

שיתופי פעולה בין הורים ובית ספר; כלים לתקשורת אפקטיבית עם עכשווית; מודלים שונים של 

הורים; דיאלוג בונה אמון ותקשורת; התמודדות עם קונפליקטים; מיומנויות של פתרון בעיות; 

  משאבית עם ההורים.-מקצועית ורב-ייזום ופיתוח עבודה מערכתית רב

 

אורטיים והתנסויות חווייתיות  מפגשים במתכונת סדנאית. תמהיל של תכנים תי דרכי ההוראה:

 בשילוב כלים יצירתיים השלכתיים וכלים אימוניים.

 

מורים, זיהוי ופיתוח אסטרטגיות -הכרה מעמיקה במורכבות הקשרים הוריםדגשים: 

התמודדות, זיהוי העוצמות והתחומים טעוני השיפור, זיהוי התנהגויות מקדמות של המורה 

 שים כדי להגיע לתקשורת מיטבית עם ההורה. ואיתור כישורים ומיומנויות הנדר

השלכתיים ובכלים אימוניים נבחרה  כדי לאפשר לכלל המשתתפים  -העבודה  בכלים יצירתיים 

להביע, בדרכים יצירתיות ומקוריות,  מחשבות, רגשות, מצוקות וקשיים. באמצעות כלים אלה 

ופתרונות אלטרנטיביים . דבר ניתן להגיע לתובנות משמעותיות ואף למצוא  דרכי התמודדות 

שישפיע גם  על יצירת דפוסי חשיבה והתמודדות גמישים. העבודה עם כלים הפונים  לרגש יש בה 

 כדי להרחיב את יכולת ההתמודדות עם אי ודאות, קושי ומצוקה. 

 

 רפלקציה של המשתתפים בקורס

 

להשתלמות  הבאה.  ההשתלמות הראשונה, בת שלושים השעות הסתיימה, וכבר נמשכת ההרשמה

מתוך הרפקלציה של המשתתפים ניתן לראות שיש צורך בלמידה ובהעשרה בתחום. וכי מדובר 

 בצעד קטן במסע ארוך ואינסופי של בניית גשרים של שיתופי פעולה .

יש  רומתה.ת בחנתי, ועודני בוחנת את ברית השותפות הזו, וגיליתי עד כמה היא הכרחית ומהי"

כל צוות ביה"ס בתובנות אלה. ובליבי תקווה כי הדבר  ישמש בסיס להמשך בכוונתי לשתף את 

ויגיע גם לרמת יישום. אני מרגישה שאתרום בכך לחבריי  ,חשיבה,התייחסות ודיון בביה"ס

למקצוע, לדרך עבודתו ושמו הטוב של ביה"ס, שכן כל הצדדים יצאו נשכרים.  ובכך אבוא על 

  ."שכרי

מורים ותלמידים מעבר למה שהורגלנו -עצים את התקשורת בין הורים"למדנו בקורס כי חשוב לה

 ופעלנו עד כה. העשרנו את עצמנו בדרכים, אמצעים,רעיונות ושיטות כיצד לבצע תקשורת זו".

"נתרמנו מחברותינו לקורס ומההנחיה המגוונת שכללה הרצאות וסדנאות. כל אחת הביאה 

ספק שקיבלנו כלי עבודה חשוב,מעניין ומאתגר עם מניסיונה ומסיפוריה האישיים מהשטח. ואין 

 ההורים".

"למדנו כי עלינו להתייחס ברגישות להורה שעומד מולנו .עלינו לזכור כי גם בתוכו נמצא ילד פגיע 

שסוחב את ההיסטוריה האישית שלו,על פגיעותיו וחוויותיו. מכאן שאם אנו רוצים ליצור דיאלוג 

קי כוח איתו. עלינו  לנסות להבין את המקום שממנו הוא עם ההורה, חשוב לא להיכנס למאב
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לעזור לילד למצות את יכולותיו ולהביא לידי  -מדבר ולהבין כי המטרה של שנינו היא משותפת

 ביטוי את כישוריו."

כוונתנו להשתמש ברעיונות שהועלו בקורס להמשך פעילויות כדי לפתח את התקשורת בין "ב

כן חשוב לנו להביא את הנושא לידי -כמו. דרכים שונות ומגוונותההורים,המורים והתלמידים ב

מודעות לחברותינו המורות שלא נכחו בקורס"."באמצעות הפעילות שתכננו כחלק ממטלות 

הקורס, ההורה מושם באור חיובי והדגש הוא על קשר חיובי עם ביה"ס. רבים מתלמידינו מגיעים 

ערכית כפי שתכננו, מאפשרת למורה  לראות -תיתממשפחות בעייתיות ומורכבות. פעילות תרבו

ולהכיר את הילד וההורה בפן חיובי, לצפות ולחוות אותם ברגעי "אמת" לראות את החוזקות של 

המבוגר המשמעותי לילד באינטראקציה ממשית ואוטנטית, לטפח את הדימוי העצמי של הילד 

 . "וגאוותו יחד עם טיפוח תחושתו הנעימה של ההורה

אישית בין ההורה לילד -ות תכנית זו, תינתן לנו אפשרות לתרום לשיפור התקשורת הביןבאמצע"

למורה. היוזמה תגרום להורים )גם אלה נטולי הסמכות ההורית, בעלי קשיים -ובין ההורה

תמיכת ביה"ס( להרגיש שהם שייכים לקהילת ביה"ס ומסוגלים ליומיומיים שנזקקים לסיוע ו

                                                                                                                                     "להם ומתרבותםלתרום מיכולתם, מהידע ש

-קיימת בנו תחושה אמיתית, שניתן ליישם ולבצע את התוכנית וליצור תקשורת מיטיבה הורה"

 מורה."  -ילד

ו בהתמודדות שלנו כמורות בחיי היום יום עם ההורים, ונתן לנו להבין "הקורס ליווה אותנ

הספר האחרים.  הפתיחות והעצות -שהבעיות שלנו עם ההורים בעידן המודרני קיימות גם בבתי

של המשתתפים בקורס עזרו לנו ללמוד מניסיונם של אחרים כיצד להתמודד עם בעיות דומות. 

ימים: אלימות מילולית, העלבה, ביקורת  וכו'. הקורס תרם רכשנו כלים להתמודד במצבים לא נע

להעלאת הערך העצמי שלנו כמורות. עזר לנו להבין שאנו שוות  ומקצועיות ולא צריכות להרגיש 

אשמות במה שאנו עושות ומאמינות. הקורס עזר לנו להבין שאסור לנו לאבד את חוש ההומור 

ו עם ההורים. בדיאלוג עם ההורים אפשר וחשוב שלנו בעבודתנו התובענית ובהתמודדויות שלנ

להשתמש בחוש ההומור. חוש ההומור שובר את המחיצות בין הצדדים, מקרב ותורם ליחסים 

קרובים בין ההורים והמורים. הבנו שחובה להגיד מילה טובה להורים. גם הם זקוקים לחיזוקים 

להביע אמפתיה כלפי ההורים,  ולאוזן קשבת בהתמודדות הלא קלה שיש להם עם ילדיהם. חשוב

נהפוך  -גם אם הם לא תמיד צודקים. המלחמה בין המורה וההורה לא תעזור לקידום התלמיד

הילד הוא במרכז. ככל שהמורה  -הוא. מאחר שהמטרה של המורים וההורים היא קידום הילד

היעזר בו יקרב את ההורים לשותפות ביניהם, ההורים יראו בבית הספר ובצוות מקום שאפשר ל

ולכן יתמכו בביה"ס ובבקשותיו. ככל שההורים יהיו שותפים במה שקורה לילדם בביה"ס, הם 

ישתפו פעולה ויתרמו. על המורים להכיר את תרבות המשפחה,הדבר יעזור לנו להבין את דפוסי 

התנהגותו של הילד וכך נוכל לקדם אותו .הקורס עזר לנו להבין שאנו המורות צריכות לדאוג 

חב משותף בין ההורים  וביה"ס. ההורים, כיום, מאד עסוקים ועמוסים. ככל שהקשר בין למר

ההורים והמורים יהיה טוב יותר כך נוכל לרתום אותם להיות שותפים בפעילויות שאנו עושים, 

הם יכירו את ביה"ס  והנעשה בו וייתכן שישנו את יחסם לביה"ס. הבנו את החשיבות שיש  

ויות ובפעילויות הכיתתיות. ע"י חשיפת הסיפורים האישיים, הילדים ילמדו לשיתוף ההורים בחו

 שהוריהם עברו בילדותם חוויות דומות לשלהם. דבר שיגרום לילד להתקרב לשורשיו ולמשפחתו." 
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אם  ותדרכי חשיבה שונ ו"אני רוצה להודות על הקורס והסדנא שהיו לי עוד מקום ללמידה ופיתח

 דיונים שעלו במהלך המפגשים.בם זה בדיאלוגים וזה בחומר התיאורטי וא

כפי שמראים  ,אין לי ספק ששיתוף פעולה נכון בין מורים לבין הורים הוא מטרה רצויה המביאה

ילדים בלימודים ולשיפור ביחסיהם החברתיים.  כפי שכתב קורי המחקרים רבים, להצלחה של 

מורים הדוברים את שפתם לים להורים וילדים זקוק -בספרו "הורים מבריקים ומורים מרתקים" 

הוא החממה לגידול ילדים  -ונוגעים בלבם. הנרטיב המשפחתי, המובנה בתוך הלמידה והחינוך

 "משמעותיים עם משמעת.

 ואוסיף ציטוט מהמקורות: 

ַנִים ִמן  ָלֶהם ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם. -ֲאֶשר ֵיש  ָהֶאָחד-"טֹוִבים ַהשְּׁ

ֵאין ֵשִני ַלֲהִקימֹו.-ֶאָחד ָיִקים ֶאתִיפֹּלּו הָ -ִכי ִאם ִאילֹו ָהֶאָחד ֶשִיפֹול וְּׁ   ֲחֵברֹו וְּׁ

ֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם. -ַגם ִאם ַחם ָלֶהם ּולְּׁ ַנִים וְּׁ בּו שְּׁ כְּׁ  ִישְּׁ

ֵהָרה ִיָנֵתק."-ִאםוְּׁ  ֹּא ִבמְּׁ ָלש ל שֻׁ ַהחּוט ַהמְּׁ ּדֹו וְּׁ דּו ֶנגְּׁ ַנִים ַיַעמְּׁ פֹו ָהֶאָחד ַהשְּׁ קְּׁ   ִיתְּׁ

 יב(-, ד', ט)קהלת

 

 סיכום

 

ההשתלמות במכללת גורדון מיישמת לקחים ותובנות שצמחו מתוך השדה. התובנה המהותית 

בין המבוגרים האחראים הנמצאים  היא, שבמקום שמתקיים דיאלוג אישי ואנושי בגובה העיניים,

הן בסביבת הילד, והוא מתקיים מתוך הבנה שיש מטרות משותפות ויש  רצון הדדי להגיע אלי

   תפים למעשה החינוכי.בדרך של תקשורת אכפתית, שם יצמח אקלים טוב ומיטיב יותר לכלל השו

 מקורות

 

,  ג'( תמונת מצב והמלצות –מסגרת חינוך בגיל הרך )גן  .עורכים .גרינבאום, ז', צ', פריד, ד

 .2011האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,  :ירושלים

 .1990. ירושלים: משרד החינוך, במעשה החינוכי הורים ומורים כשותפיםנוי, ב. 

ניתוח נתונים במחקר בתוך  ".מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית" מרזל, ג.-ספקטור

.2010, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון .לאה קסן ומיכל קרומר נבו. עורכות: איכותני  

 .ה, לקט מאמרים למחנכים ולמשפחותחינוך יהודי במשפח". חקר המשפחה כמחנכת" סרוק, א.

 .48-59 .  2003, הסוכנות היהודית  : הוצאתירושלים

 2005, יוני הד החינוך :אביב-, תל"רבון מוגבלימעורבות בע"עמית, ח. 

. ירושלים: מכון הורים אל מול הממסד החינוכי -קונפליקט ומשבר פרידמן, י. ובנדס יעקב, א. 
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 ונה חינוךקהילה ב -חינוך בונה קהילה 

 1וורטמן-שרה שדמי
 

 

בית ספר", "היציאה לקהילה", בית -במחוזותינו רב השימוש בצירוף המונחים:"יחסי קהילה

הספר של הקהילה" וכד'. במרבית המקרים, העמקה בפרטי התוכנית המוצעת או תיאור הפעולה 

וים ביישוב או מתמקד ב"הורים" כקהל יעד המייצג את ה"קהילה", ובמורים וילדי בית ספר מס

 נושא הפעולה.    -בשכונה "כמערכת החינוך"

מטרתו של פרק זה להציע הרחבה בנושא ולעסוק בזיקה שבין מערכת החינוך, ובית הספר 

במרכזו, לבין היישוב או השכונה שבה הוא פועל. הגדרה מחודשת של המושגים והצגתם בראייה 

בסיס ממשי להצמחת צעירים ובני נוער כוללת תאפשר דיון רחב יותר בזיקה בין השניים כ

 בקהילה כ"דור העתיד" וכמנהיגות מובילה, ובתוך כך תרומתה של זו ביצירת חוסן קהילתי.

.                                                                     ההון החברתיכמו כל הספר גם פרק זה מתרכז במקומו של 

 בהצמחת דור העתיד של הקהילה.  ההון החברתי פרק זה יתרכז בתפקידו של

 הפרק יכלול ארבעה חלקים:

 תיאור תמונת המצב, הרקע והגדרת האתגר העומד לפנינו. חלק א' 

 
 אביב.-בוגרת ביה"ס לחינוך אוני' תל –ד"ר שרה שדמי וורטמן  1
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 הגדרה מחודשת של זירות הפעולה: קהילה ומערכת חינוך. חלק ב' 

 זיקות הגומלין שבין הקהילה ומערכת החינוך.פירוט   חלק ג' 

 ודרכי פעולה למימוש שותפות בין מערכת החינוך והקהילה.  חלק ד'  נקודות מבט

 

 מבוגרים של מחר  -א. צעירים של היום 

 תמונת מצב 

ומתוקף מעמד זה מחויבת להיות  ,אחד מסוכני הסוציאליזציה המרכזיים מערכת החינוך הינה 

קהילה , יחסי הגומלין בין המחד גיסאשחקן מרכזי בכל תהליכי העיצוב והשינוי בקהילה. 

עמוסים במונחים המצביעים על רמה גבוהה אמון, -למערכת החינוך לעתים מורכבים ומלווים באי

של חשדנות: "מערכת החינוך כשלה", "המורים, ובעיקר המורות, אינם בעלי יכולת גבוהה", 

ומהי  ,במאבק על הפעולה המקצועית, ובעיקר על שאלת המנדט: של מי הילדים האלהצבועים 

, גיסא מאידך .שלון השתלבותם בחברה בכלל ובקהילה בפרטישל כל צד בהצלחה או בכהאחריות 

היא נתפסת כבוטה, מפני ש מנהלים, מורים ואנשי חינוך נרתעים ממעורבות גבוהה של הורים

מוקד מרכזי אל שובים מתייחסים למערכת החינוך כימנוכרת. ראשי ערים ומנהלי יכצדדית ו-חדכ

 ולכן מבקשים להגביר את מעורבותם בנעשה בתחום החינוך.  ,בלמשיכה למגורים ביישו

 

הקשרים שבין מערכת החינוך של  םהקשורים ברגישות םהאוניברסאלייהיבטים ה לענוסף 

 :הקשרים האלה תהליכים המעצימים את מורכבות כמהמתרחשים בחברה הישראלית  ,והקהילה

יה ומגזריה תהליכים מורכבים של חברה הישראלית על כל חלקניכרים בבעשורים האחרונים 

מעבר מחברה קולקטיביסטית לחברה אינדיבידואליסטית. הדבר מתבטא בערעור על מערכת 

 הערכים המשותפת לכלל החלקים בחברה הישראלית. 

לחברה  ,המעבר מחברה ריכוזית, שבה המדינה מעורבת ואחראית לכלל מערכות חייו של האזרח

ותים ניתנים ליחיד באמצעות המנגנונים המקומיים, מעמיד במהותה, שבה רוב השיר מקומית

במרכז הדיון הציבורי את הדרישה מהקהילה המקומית לתת תשובות ולהכריע בסוגיות מרכזיות 

 כמו: פרנסה, רווחה וחינוך.

תהליכי הפירוק והמעבר מריכוזיות לפלורליזם לוקלי מאפשרים מצד אחד ביטוי להופעת קולות 

של המדינה, בעשורים הראשונים לקיומה ות שהרגישו מחוץ לאתוס המרכזי מגוונים של קבוצ

משותפות לכדות. היעדר תשתיות מהיעדר תשתיות משותפות ומטומנים בחובם חשש  צד שני,ומ

בקהילה,  ההון החברתי הלכידות החברתית המתבטאת ברמת פעמון אזהרה לצמצום ברמת הוא

אלה  - ולת להתמודד עם עתות משבר ומצוקההמנבא ירידה בחוסן הקהילתי וביכצמצום 

עצמן את המבססות  ,תרבויות-בהוויה הישראלית. הפירוק לתתמאוד רכיב מרכזי  שמשיםמ

מחייב להתמודד עם האתגר של יצירת  ,קהילתי סביב יצירת קהילות משנה-מקומיבמישור ה

נים ומערכות מנגנוובבמסגרת קהילתית  חברתיההון הבסיס משותף. התמקדות בהעלאת רמת 

 צמיחתו.מסד ל שמשל עשויה קהילתיות 

 

 האתגר 

היא נתפסת כבעלת פוטנציאל השפעה ככזו ו ,המגע עם דור העתיד יאמערכת החינוך האתגר 

י עליו. היחס לבני הנוער ולצעירים כאל "העתיד של החברה" מעורר קונוטציות כפולות: מצד עיקר

כמו מקרי רצח בבית  ,שוליות חברתית בקרב הנוערביטויים של ביקורת כלפי תופעות של  ,אחד
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תופעות להערכה רבה  . מצד שני,התמכרות למשחקי מחשבוהספר התיכון, חבורות רחוב אלימות 

 Youth and social)תנועות נוער וכמו יזמים גאונים בתחום המחשב, פעילי סביבה  ,חיוביות

capital 2001.) 

בו זמנית על מורכבות היחס של  צעירים מצביעבאשר לאוטיפים ימערך הדימויים והסטר

 המבוגרים כלפיהם ובו בזמן על היחס והציפיות של המבוגרים מעצמם. 

מבוגרים: תחושת שייכות, של ה למאווייהם רצונותיהם של הצעירים דומים במידה רבה

ת במסגר ,יסופקו צרכים אלהתשובה על השאלה כיצד סולידריות, כבוד, הצלחה והזדמנויות. ה

 בה הם חיים.שתלויה בחברה ובקהילה  ,בתי ספר וקבוצות ספורטל ידי כנופיות רחוב או ע

תחושתם של צעירים בקהילה, תפיסתם העצמית ורמת האמון שיש להם בקהילה ובמוסדותיה 

של תלמידי בתי הספר משפיע על מידת הצלחתם מהווים תשתית לרמת ההון החברתי. טבעו 

, התקבל למסגרות הכשרה ולמוסדות ההשכלה הגבוהה ולהצליח בהןהם לסיכוייעל בלימודים, 

ההידרדרות לפשיעה. בחברה שמתגאה בהתחדשות מתמדת, מצבם של  יעל סיכוי , מאידך,וגם

צעירים הם נושאי החלומות והתקווה לעתיד, הם והארגונים היות ו .מדד לבריאותההוא הצעירים 

י לבניית הון חברתי. בני הנוער והצעירים הם יעד מרכז שמששבהם הם לוקחים חלק צריכים ל

להבין את המחויבות האזרחית, כדי של החברה והקהילה. הם מבוגרים דיים  ןקהל מרכזי לעתיד

צעירים תפקיד מרכזי בבינוי קהילה הן . ללעצב דפוסי התנהגות אזרחייםמכדי צעירים עדיין אך 

מצעירים לבנות קהילה טובה יותר לצפות אי אפשר כאוכלוסיית יעד והן כמובילים את התהליך. 

 יםלשותפות אזרחית. מצער לראות כמה מעט ותאת המיומנויות הדרוששירכשו ויפנימו בלי 

. בתי ספר וארגונים ותשותפים בתפקידים מרכזיים או בצמתים של קבלת החלטהצעירים ה

ואינם  ,קבלת החלטות וונים צעירים לסוגיות אזרחיות, לפיתוח תכניות ולתהליכיאינם מכנוספים 

 מכשירים אותם לכך. 

(Putnam 2000;Youth and social capital 2001  .) 

נו צוי 2001ניברסיטת הארוורד  בשנת במסגרת סמינר בנושא צעירים והון חברתי שנערך באו

נים המעכבים את קידומם של צעירים כמנהיגות קהילתית עתידית:  מספר גורמים מובְּׁ

מכיר אנשים אינו ם בחברה שיש בה הפרדה בין מבוגרים וילדים. אדם צעיר אנו חיי 18עד גיל  .1

הוא רגיל להיות זר בשכונת מגוריו, לא רצוי במקומות ציבוריים, תו. מבוגרים מחוץ למשפח

אין לו  .משתתף בבנייתן(ן הוא מעצב ואיאינו אותן הוא ש"אובייקט" בתכניות לצעירים )ו

משתתף בדיונים של הקהילה על עתידה והתנהלותה, הוא  אינומקומות בילוי בטוחים, הוא 

 ורק לעתים רחוקות הוא מוזמן לתרום לאחרים. ,נמצא שעות ארוכות ללא נוכחות מבוגרים

יום ובמציאת שירותים חברתיים מיוהרוב הזמן עוסקות המערכות בפתרון בעיות בחיי  .2

 בחריגים הבעייתיים. לטיפול  הנתונת הספר שיטפלו בבעיות הנוער. מרבית משאבי בי

דור הוריו. יותר בני נוער בהשוואה ל פחות ומאמין יותר , מדוכאפחות הנוער כיום בריא .3

 שתיית אלכוהול ושימוש בסמים.ת הספר, כמו היעדרות מבי ,נמצאים במצבים לא רצויים

ברדיפה אחר וגירושים, ההורים עסוקים במימוש עצמי מתרבים מקרי הבתוך המשפחה  .4

תפיסה כי היציבות כלכלית. במקביל מתגברת -משפחות רבות סובלות מאיו ,קריירה

 מתחלקת בין ההורים לבין שאר בני המשפחה. האחריות על הילד 

מעודדת התנהגות הו ,נובעת מתחושה של ניתוק וניכורהמבוגרים -מתפתחת תרבות אנטי .5

 חברתית.-אנטי
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  .בדידותשילובם: דלות, את גורמים ומאפיינים של צעירים שמקשים  .6

 גיל ההתבגרות נתפס כהתמרדות.  .7

 .דורי-התרבות בנויה על הפרדה דורית ועל מאבק בין .8

 

לזיקה שבין מערכת החינוך והקהילה בה היא פועלת תפקיד מרכזי בהתמודדות עם הסוגיות 

הגדרות המונחים, תיאור מרכיביהם ותפקידם  בסעיפים הבאים ננסה להתמודד עםשצויינו להלן. 

מעצב לכידות הגורם כאל  למערכת החינוך בכלל ובית הספר בפרט, יבטים המתייחסיםההומגוון 

מזמן מנגנונים של מפגש, מגע וקשר בין יחידים. כיוון שתהליכים אלה משפיעים על החברתית ו

להיות  בעיקר בית הספר, נבדוק באיזו מידה עשויה מערכת החינוך ,רמת הקהילתיות בקהילה

 עידודו של הון חברתי.לירתו ומסד מרכזי בקהילה ליצ

 

 הגדרה מחדש  –ב. מערכת החינוך והקהילה 

על מנת להעשיר את העיסוק בנושא ולבחון נקודות מבט חדשות יש ליצור תשתית שיח והגדרה 

מוסכמת של השחקנים המרכזיים השותפים לסוגיה: מערכת החינוך והקהילה. בשורות הבאות 

 ושגית המהווה תשתית לעיסוק בנושא.נבקש לבחון ולהגדיר את המסגרת המ

 

 

 

 . מערכת החינוך 1

תהליך החיברות, אחד הרכיבים המרכזיים בתהליך אל התפיסה הסוציולוגית מתייחסת לחינוך כ

בבחינת גורם להנחלת המסורות והרכיבים התרבותיים  ,דור הבא בחברההעמדת ההמתייחס ל

 המבטיחים את המשכיותה של החברה.

 : לחיברותאחת מארבעה סוכנים מרכזיים  אימערכת החינוך ה

 הורים ומשפחה. .א

פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר יסודיים  -מערך החינוך הפורמאלי ביישוב או/ו בשכונה  .ב

 ועל יסודיים ומסגרות הכשרה אחרות לבני נוער במסגרות הפורמאליות.

ערך החוגים וכן תנועות הנוער, מ - מערך החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב או/ו בשכונה .ג

 קיומם של קבוצות והתארגנויות ספונטאניות בלתי מאורגנות של קבוצות נוער וצעירים.

כל אותם גורמים, סוכנים, בעלי תפקידים רשמיים ובלתי רשמיים,  -ה"קול הקהילתי"  .ד

יחידים וערוצי תקשורת מקומיים )עיתון מקומי, אתר אינטרנט יישובי/שכונתי, לוח 

ע וכד'( המהווים ביטוי לייצוגיות הזהות הקהילתית המקומית וביטוייה, מודעות, דפי מיד

 הנתפסים כמוסמכים להשמיע את "קול הקהילה" ועמדתה הקולקטיבית.

 

 לכל אחד מהסוכנים מאפיינים ייחודיים ותפקיד ייחודי בתהליך הכולל של הכנה לחיים בקהילה.

ובהק יותר מהסוכנים האחרים, עוסקת , באופן מהפורמאלית והבלתי פורמאלית מערכת החינוך

של כישורים וכשרים הנחוצים בתרבות ובקהילה וכן בהעברה תרבותית של  ממוסדת בהעברה

מערכת זו כוללת אנשים מקצועיים שהוכשרו לשם משימה זו  עולם ערכים ייחודי לאותה קהילה.
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ביסוסן  ,תרבותיתהעברה והם אמונים מקצועית להובלת תהליכים ולנקיטת פעולות העוסקות ב

 חברתיות, ערכים והדגשים תרבותיים הייחודיים לאותה קהילה.  תשל אידיאו

 

מערכת החינוך בכלל ובית הספר כפרט הוא אחד המוסדות הקהילתיים בעל פוטנציאל מרכזי 

בעיצוב פני הקהילה ובזירוז ההון החברתי שבתוכה. למערכת החינוך כמה יתרונות, הנובעים 

 (:Better Together 2000ממאפייניה )

יותר מאשר כל מערכת קהילתית אחרת, בית הספר פוגש למשך זמן ממושך יחסי וידוע מראש  .1

 חלק נכבד מן הקהילה, המאופיין בהטרוגניות גילאית ובייצוג של כלל חברי הקהילה. 

בית הספר הוא מראה של הקהילה כולה, והוא משמש מאז ומתמיד כלי מרכזי בידיה  .2

 ערכיה המרכזיים.  לביסוסם של

בית הספר הוא אחד משלוש הקטגוריות )בצד משפחה וקבוצות בלתי פורמאליות( להן קשור  .3

דור העתיד. בו הם פוגשים את האנשים החשובים בחייהם: הורים, אחים, חברים, מלווים, 

מדריכים ודמויות השראה. במסגרות הללו לומדים הצעירים מה מצופה מהם מצד 

ם לומדים, בדרך הטובה והרעה, על מקומו של היחיד בחברה. שלוש המבוגרים. בהן ה

 המסגרות הללו מבוססות על הון חברתי ותלויות בו. 

בתי הספר מלמדים את המיומנויות הבסיסיות הנדרשות בחיים אזרחיים וציבוריים: קריאה,  .4

, משפיעים כתיבה, דיבור בציבור, עבודת צוות ויזמות. חינוך והשכלה, יותר מגורמים אחרים

 על סיכויי ההשתתפות בחיים האזרחיים והקהילתיים.

 בבית הספר שותפים הילדים עם בני גילם ולומדים יחד לעצב את ערכיהם המשותפים. .5

בבתי הספר מתקיימות תכניות והתנסויות של פעולות כהכנה לחיים בקהילה. נוסף על  .6

תלמידים וכו'(, יותר ויותר בתי שיח ציבוריים, מועצות -התכניות המסורתיות )עימותים ורבי

 ספר יוזמים פרויקטים של מעורבות בקהילה.

 

 :פדגוגיה וחינוךהעיסוק בתחום החינוך מבוסס על ההבחנה שבין 

 מדע ההנהגה וההוראהשל  החינוכית המחנכים? מתייחסת לתיאורי באיךעוסקת - פדגוגיהה •

דרכים  הקנייתבומקצועיות תוח ילמלא את המשימה החינוכית, בפ כיצדותפקידה להורות 

  .זו להשגת מטרה

 בתכנים ובמהות הערכית. מחנכים? כולל עיסוק  במהעוסק  – החינוך •

 

איר נקודת מבט ממוקדת ומבהירה בדיון הנוקב המתקיים  בין החלוקה בין השניים עשויה לה

כל מערכות כמו  ,חינוךהיש הטוענים כי תפקיד מערכת  : הורים על הזכות והחובה לחנךל הקהילה

כי  אחרות, לשרת את הלקוח המרכזי וצרכיו  ובמקרה הזה אלו הם ההורים. מאידך, יש הטוענים 

היא נחלתו ש ,המעשה החינוכי, כמו כל פרופסיה אחרת, מצריך רמה גבוהה של מקצועיות

 הבלעדית של הסגל המקצועי.

קו מנחה לגבי שויה להוות ע חינוך -לשדה התוכני ערכי  הפדגוגיה -ההבחנה בין השדה המקצועי 

תהליך החינוכי: על הקהילה וההורים להיות ה ענייןגבולות הסמכות וההרשאה של כל שחקן ב

בדרכים  ,מעורבים בתכני החינוך, בעיצוב עולם הערכים, ועל הסגל המקצועי לעסוק בפדגוגיה

 ובשיטות לממש את עולם הערכים.
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 קהילה. 2

לה, מאמר זה עוסק בקהילה המקומית הטריטוריאלית מכלל ההגדרות השונות בספרות לקהי

כפי שהוגדרה במדריך הקהילה, הגדרת  ומבקש לעסוק בישובים השונים: ערים וכפרים כקהילות.

 ,יישובית או אזורית ,תגיאוגרפיציבור המאוגד במסגרת , מתייחסת ל: שדמותזה עפ"י תפיסת 

תנדבותיות. זוהי מערכת חברתית ממסדיות וה הכוללת מגוון של התארגנויות שלטוניות,

 גומלין בתחומי חיים שונים בין חלקיה. מערכות יחסיוהמקיימת ערוצי תקשורת מוסכמים 

את ובכך לממש את זהותם ו ,בעלת פוטנציאל ליצור לחבריה ממדי הזדהות עמה מסגרת זו

 שייכותם באמצעות מימוש הקהילתיות שבתוכה. 

הסכמה סביב אמנה חברתית נורמטיבית הגיע לישוב להיכולת של החברים בי אהי קהילתיות

הפעולה  הדדיות.על המתבטאת ביצירה ובמימוש של מסגרות התנדבותיות המבוססות על אמון ו

ת, שייכות ומחויבות בינם לבין הקהילתית מאפשרת ליחידים בקהילה לבטא ולחוש משמעותיּו

 עצמם ובינם לבין מוסדותיה.

 זיים:שחקנים מרכ 4הקהילה כוללת 

השלטון המקומי: מוסדות ובעלי תפקידים שקיבלו מנדט פורמאלי לנהל את ענייניה בתחומי  .א

 חיים שונים.

 המגזר העסקי: כלל הגורמים והיחידים הפועלים במרחב הגיאוגרפי ומטרתם רווח. .ב

כלל  יוזמות השטח הממוסדות המתייחסות  -המגזר השלישי: ארגוני החברה האזרחית  .ג

 ים שלא למטרות רווח הפועלים במרחב הגיאוגרפי של הקהילה.לעמותות והארגונ

 תושבים: יוזמות ופעולות הנובעות ומגיעות מקבוצות ויחידים החיים בקהילה.  .ד

 

שחקנים אלו שותפים יחדיו למימוש מטרתה של הקהילה ליצור קהילתיות גבוהה בין חבריה  

 (:Warren 1978) יםתפקיד כמהלקהילה באמצעות מימוש מערך פונקציות וקיומן. 

יצור, הפצה וצריכה של ישל  ,השתתפות מקומית בכל התהליך או בחלקיו – ייצור וצריכה ▪

 יום בסביבה הקרובה.מחלק מחיי היו שהןהסחורות 

הקהילה מייצרת מנגנונים הדואגים להעביר את מהותה של הקהילה וערכיה לדור  – תברּוח   ▪

 הבא ולמצטרפים השונים אליה.

שליטה באמצעי האכיפה שבעזרתם לכל קהילה מנגנונים של פיקוח חברתי.  – שליטה בחברה ▪

 ברות ויתנהגו על פי המקובל. ימובטח כי יחידים יפנימו את תהליכי הח

דרכם הקהילה ש ,הבטחת האפשרות להשתתף בגופים וולונטריים – השתתפות חברתית ▪

ר מתי, כמה והיכן ושי לבחמאפשרת ליחיד סוג ייחודי של השתתפות וולונטרית שבה הוא חופ

בה היחיד מחויב לסדרה של מחויבות  ,בניגוד למערכת המדינה או/ו המשפחהזאת  .להתנדב

 והתחייבויות. הבחירה להשתתף מביאה לסוג מיוחד של השתתפות. 

תמיכה בשלושה מישורים של היחיד: בריאות, רווחה ותעסוקה, הן בצד  – תמיכה הדדית ▪

וקאליים לאומיים: לשכות רווחה, ביטוח לאומי וכו'(, והן דרך )דרך מוסדות ל יהפורמאל

 )בני משפחה, שכנים, חברים, תושבי המקום וכדו'(. תפורמאליומערכות בלתי 
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פעולתם של כלל השחקנים להבטחת מערכת התפקודים נועדה במהותה להבטיח את חוסנה של 

הלן הינה יותר מסך חבריה הקהילה וביטויה לאורך זמן. הקהילה על פי התפיסה המוצגת ל

תפיסה זו מתייחסת ל - זהות הקהילתיתומאופיינת במעין "אישיות קולקטיבית" המתבטאת ב

אמנה חברתית כוללת המתייחסת למערך הערכים באמצעות עצמית של הקהילה את עצמה 

 והסמלים של קהילה נתונה. אמנה זו באה לידי ביטוי בשיח ציבורי ונורמות התנהגות הסובבות

הקהילה מספרת ומנציחה את הקמתה,  סביב חיזוק מתמשך של "הנרטיב המעצב" של הקהילה.

פחדיה ותקוותיה ומעלה על נס דמויות מפתח, גיבורים וגיבורות מקומיים המממשים בעצם 

פרקטיקות: טכסים המממשים קיימת הקהילה מערך של פעולתם את ערכי הקהילה. כמו כן מ

אלו הן  דיאיים של הקהילה ובכך מגדירות את הקהילה כאורח חיים.ערכים אסתטיים וערכיים אי

כי הן מגדירות את הדפוסים של לויאליות ומחויבות שמחזקים את  ,"פרקטיקות של מחויבות"

חיותה של הקהילה. קיומו של הנרטיב המעצב מהווה מנגנון מרכזי להבטחת יציבות הקהילה 

 (.Bella Et All 1985) י חיים של החברים בהימת ובעלת משמעות מעבר למחזוריובהיותה ק

ההבחנה הברורה ביותר בין שתי המערכות הללו מתייחסת למרכיביה ולשחקניה של כל 

 מערכת:

מקצועי, סגל עזר )מזכירות, אב בית(, –מערכת החינוך כוללת את השחקנים הבאים: סגל חינוכי

 הורים ומתחנכים.

 ן, המגזר העסקי, המגזר השלישי והתושבים. הקהילה כוללת את השחקנים הבאים: השלטו

 כל עיסוק בזיקה בין המערכות הללו צריך להתייחס להגדרה עם מי עוסקים ולמי הוא שייך.

 

ההבחנה בין קהילה למערכת החינוך מבליטה את מקום ההורים השונה בכל אחת מהמערכות. 

קות , קשרים ושותפויות מערכת החינוך )הפורמאלית והבלתי פורמאלית( מנהלת מערכת של זי

עם ציבור ההורים מעצם היותם מעין "לקוחות" של המערכת דרך ובאמצעות ילדיהם המתחנכים 

במערכת. ההורים במערכת בחינוך אינם מייצגי הקהילה, אלא משרתים וממלאים את מחויבותם 

ל להתייחס מערכת החינוך אינו יכו -ואת תפיסתם כהורים לילדיהם. ולכן העיסוק ביחסי קהילה 

בביה"ס  וצת הורים אקראית בשנתון מסויםלהורים כמייצגי הקול הקהילתי. כך לדוגמא, קב

מעוניינת בחינוך הישגי ולוחצת על המערכת לממש את רצונה וקבוצה אחרת של הורים בשנה 

 מזדמנת אחרת מבקשת חינוך יצירתי בלתי הישגי . 

 

 כ"לקוחותיו" או את הקהילה שבה הוא חי ?את ההורים והמתחנכים  -את מי משרת בית הספר 

 

 ג. מפת זיקות הגומלין: 

 1מערכת החינוך בקהילה -מערכת החינוך כקהילה 

ייחודיותה של הקהילה כקבוצה חברתית, מתבטאת בין היתר  בשאיפתה להמשכיות וביומרותיה 

ידה שבה הדור (. ככזו היא מודדת את הצלחתה במ 1988להתקיים מעבר למחזור חיי חבריה )חזן, 

הבא ממשיך את קיומה ושותף להמשכיותה. הדור הבא מתייחס למצטרפים חדשים ובעיקר 

לצאצאיה, לא בכדי גאוות הקהילות במספר הבנים החוזרים אליה. סוכני החיברות השונים הינם 

 
 "סים.תנבתי הספר הקהילתיים בחברה למהיחידה להבחנה זו היא פרי ניסוחה של גב' מירי לוגסי  בהיותה מנהלת  1
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הדרך המרכזית באמצעותם מבטיחה הקהילה את העברת מרכיבי זהותה הקהילתית, ערכיה 

ן התפקיד המרכזי להצלחתה מופקד בידי הסוכנים השונים. נקודה זו מבהירה ומורשתה. מכא

מדוע כה חשוב למנהיגות הקהילתית להיות מעורבת עד כדי הבטחת השליטה בתכנים ובדרכי 

 הפעולה של מערכות החינוך הפועלות בשטחה ומטעמה. 

נויים מפליגים רוק הלכידות החברתית ויצירת קהילות ופריפריות תרבותיות הביאו לשייפ

הן בין המערכות הקהילתיות. תהליכים אלו מעוררים לבמערכת החינוך וביחסי הגומלין שבינה 

 הןו ,בעיצובה של הקהילה המידת מרכזיותלו מערכת החינוך שאלות מכריעות הנוגעות לתפקיד 

 עיצוב מערכת החינוך.מידת המעורבות של הקהילה בל באשרשאלות 

ן כלל סוכני החיברות במערכת החינוך הפורמאלית בכלל ובבית הספר הפרק הנוכחי יתמקד מבי

בפרט ובזיקתו לקהילה. הזיקה שבין קהילה וחינוך קיבלה בספרות המחקר והתיאוריה  מספר 

 אופני התייחסות: 

  מערכת החינוך כקהילה –מערכתית -תפיסה פנים. 1

נהלותו כארגון. הספרות מתייחסת זירה זו מתייחסת לבחינת בית הספר כארגון חברתי ואופני הת

 (: 1998למספר מודלים אפשריים לניהול ופעולה של ביה"ס  כארגון )שרן ואחרים 

 * בית הספר כמערכת.

 .יביורוקראטכארגון * בית הספר 

  * בית הספר כקהילה.

בית ספרית מוצא את ביטויו בריבוי המושגים -שכיחותו של המושג לתיאור הקהילה הפנים

חוסר בהירותו של המושג  קהילות חשיבה., : קהילת לומדים, קהילת מוריםלמשל ,שהתפתחו

העברתם ממחייב אנשי חינוך להיזהר מהשאלת ממדי הקהילה מתחומי מדעי החברה ו 'קהילה'

לו ממדים של קהילת ילזהות א אפשר-דיין איי לתחום החינוך. למשל, עטאוטומטי וסכמבאופן 

המתארת כיצד  תתיאורטיוסחה בנ שעסקוה. אין עדיין מחקרים מורים מקצועית מסייעים להורא

  .קהילה אמורה לתפקד במערך חינוכי

 תבתיאוריומאפיינים שחוזרים על עצמם מספר הניסיונות המחקריים השונים מנסים להצביע על 

גומלין, השתתפות, אינטרסים משותפים, התייחסות לעמדות  השונות של קהילה: עצמאות, יחסי

חסרים כלים לניסוח קריטריון מבחין בין "קהילת מורים"  .מיעוט ויחסים משמעותייםו דשל יחי

האופן שבו קבוצת מורים מעצבת  בענייןקיים מידע מועט  ;לבין קבוצה של מורים היושבת יחד

 קשרים קהילתיים, משמרת אותם, מתמודדת עם קונפליקטים וממשיכה בכך לאורך זמן. 

ירת צתהליך של יבת מורים הופכת לקהילה ממקד את תשומת הלב העיסוק בתהליך שבו קבוצ

המייצגות את הבסיס המשותף המוסרי של , כאלה נורמות הנתפסות כמאפיינות יחסים קהילתיים

 ת בקבוצה.ברּוהִח לטובת שדרכו המשתתפים מרסנים את רצונותיהם  רכיבהקהילה, ה

אתגר. קיימת שונות רבה בין היא קריטריונים של "קהילה מקצועית" להוראה בהתייחסות ה

 ;גיל ההוראה, תחום ההוראה וסוג התלמידיםבממדים של  בכמה נושאים עיקריים: המורים

תפקיד מערכת ; בתפיסת מבנה תכנית הלימודים הרצויה; במטרות החינוך וההוראה בהגדרת

ל תחום כל סוגיה מקצועית חינוכית אחרת. הבעייתיות והייחודיות שבהתייחסות ל ;ההערכה

מורים במערכת ה כך למשלאתגר גדול ליצירת "קהילה מקצועית" של מורים.  ציבותהחינוך מ

היווצרותן של נורמות למיון של מורים חדשים וללגיוס ו יםנגיש נםהחינוך הציבורית אי

תחום החינוך לא הצליח ליצור שפה משותפת  ,רפואהלבהשוואה למשפטים ו .מקצועיות

גדר בסופו של דבר ב ותרתחינוכית נ סוגיהוכל  ,כים ונורמות מוסכמותהמבוססת על מערכת ער
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-ופי. השימוש שנעשה עד כה במושג "קהילת מורים" התייחס בעיקר לרמה המחוזיתנספולמוס אי

 ויועד בעיקרו כמסגרת להכשרה או להשתלמות מורים מתמשכת. ,ארציתה

עבור בכים של למידה שימוש באלמנטים קהילתיים במערכת הבית ספרית מקדם תהלי

 כמההתלמידים. תלמידים מיטיבים ללמוד בקהילת לומדים. קהילת לומדים מבוססת על 

תוף פעולה, תשוקה. גם לתלמידים וגם יעקרונות: למידה פעילה, חשיבה ותרגול רפלקטיביים, ש

תן למורים דרושים פיגומים, חיזוקים ותגמולים מצד בית הספר והקהילה כדי שיעזו להגיע לאו

 . ומחויבותרמות של סיכון והמצאה אשר מאפיינות דרכי למידה חדשות, למידה לשם הבנה 

ולמורה יש  ,סדר-קיים קושי במעבר להוראה במסגרת של קהילות לומדים. זוהי הוראה באי

שליטה -זוהי למידה המאופיינת באי, שהרי על כיווני ההתפתחות של השיעורמעטה בלבד שליטה 

ודאות -מבוסס על איה ,יצירתי "בלגן"ל מחויביםך יש להכשיר מורים שיהיו בהתרחשות. לשם כ

הקהילה  מצדיכולת חיזוי מוקדם. התנאי המרכזי לקיומה של הוראה כזו מחייב תמיכה -איעל ו

את  מצמצותוף פעולה שייחייבת ליצור מבנים של ש ,ספרית הכלל בית ,הרחבה. הקהילה הרחבה

וא השנועדו לכך למידה כזו. אחד המבנים המרכזיים ב הכרוכים יםהמחיריפחיתו את הסיכון ו

קהילת מורים. מורים צריכים להיות חברים בקהילות שבהן הם יכולים לחקור את דרכי ההוראה 

תוף פעולה זה עם זה, לחקור, לדון, ישב שלהם באופן פעיל ומתוך תשוקה, שבהן הם יכולים לפעול

ובכך ליצור ידע החורג  ,ר גורם המקריות פועל בהוראהלגלות וללמוד זה עם זה מה קורה כאש

 (.1997)שולמן מבנה הכיתתי כיום מעבר למה שכל אחד יכול ללמוד בבידוד האופייני ל

, רמת הפנימי של ביה"ס משפיע על רמת הקהילתיות שבתוכו. עם זאת-אופן המבנה הארגוני

יכול ת הספר בישר לקהילה. קהילתיות גבוהה בתפקודה של המערכת כארגון אינה מחייבת ק

 כדילכן,  בה הוא מתקיים. שהקהילה ן אך מנותק לחלוטין מ ,בניהולו מאוד להיות קהילתי

יש להתייחס לתפיסה קהילתית ת הספר, ביבין לקשר בין הקהילה לכיצד לבחון דרכים 

 בה הוא פועל.שהסביבה ת הספר לבין המתייחסת ליחסי הגומלין שבין בי

 

  מערכת החינוך בקהילה –נית פיסה חיצו. ת2

בתוכה הוא פועל: באיזו שנקודת מבט זו מתמקדת ביחסי הגומלין שבין בית הספר והקהילה 

מידה משפיעה הקהילה החיצונית על בית הספר ובאיזו מידה משפיע בית הספר על הקהילה 

ושבי תהליך המתרגם צרכים, רצונות, מאווים ובעיות של ת ואשסביבו. החינוך הקהילתי ה

 תחומים.מגוון הקהילה שבה ממוקם בית הספר לתכניות ולפעילויות ב

 

 :)פרידמן תש"ן(כיוונים שני  תבטאים בהדגשתמת ספר בילבין  קהילההגומלין בין היחסי 

  הקהילה כעומדת לשירות בתי הספר

מבקש לממש את תפקידו וייעודו החינוכי והוא מזהה בסביבתו גורמים שונים  בית הספר

יים לסייע לו לממש את יעדיו. הקהילה הינה משאב מגוון, נגיש שעשוי להוות קרקע פורייה שעשו

למימוש מטרה זו. על מנת לממש את מרב הכוחות האנושיים והפיזיים ולסייע לבית הספר 

יעדיו של בית . למימוש יעדיו, קיימת פנייה מצד בתי הספר לאנשי הקהילה לשתף עמו פעולה

 שורים בקהילה והקהילה נתפסת כמשאב.הספר אינם בהכרח ק

 

  בית הספר לשירות הקהילה
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בית הספר והקהילה תופסים את בית הספר כזרוע של בית הספר הוא סוכן שינוי בקהילה. 

נשאלת השאלה באיזו מידה ניתן להשתמש במערכת  ,במסגרת תהליכי בינוי קהילההקהילה. 

א כי בית הספר צריך להיות מוסד חינוכי רב החינוך ככלי מעצב עבור הקהילה כולה. ההנחה הי

משימות, העוסק בתחומים מעשיים ורעיוניים, מטפל בסוגים שונים של תושבים, פועל שעות רבות 

תפקידו לקדם  החברה והתרבות. ,במשך היום ושבין כתליו מתנהלת פעילות רבה בתחומי החינוך

קהילתית באמצעות הבטחת פעולות יעדיה של הקהילה ותפיסתה העצמית הנובעים מזהותה ה את

 שונות כגון: 

 להיענות לדרישות הקהילה לאספקת מקורות אנושים ופיזיים. ▪

 לקהילה לקביעת צרכיה. ותלהעמיד את המנהיגות וההנהגה הדרוש ▪

 לספק את ההנהגה הדרושה להשגת פיתוח מנהיגות מקומית. ▪

 לפתח את רמת המעורבות של התושבים בקהילה. ▪

 י הסביבה הפיזית ולאפשר שימוש במבני בית הספר לקהילה.לסייע בשיפור פנ ▪

 כמרכז מבוגרים.ישמש גם בית הספר לדאוג ש ▪

 מודים.יבמסגרת תכנית הלשבתוכה בעיות התהליכים וההוראת מבנה הקהילה, לכלול את  ▪

 כוונם.למנהיג את המאמצים החינוכיים של הקהילה ולגורם הבית הספר להפוך את  ▪

 

ביטא תפיסה של בניית מודל לבית ספר המהווה זרוע של הקהילה במימוש  "בית הספר הקהילתי"

 .מוסד חינוכי שעובדיו מגלים פתיחות מרבית כלפי הקהילהכ יעדיה. לשם כך הוגדר בית הספר 

בתהליך החינוכי  תלביםבתכנית הלימודים שלו נכללים תכנים קהילתיים, הורי תלמידיו מש

כית, תרבותית וחברתית המוכוונת לאנשי הקהילה בהתאם ומוקצים בו משאבים לפעילות חינו

 ספר, הורים בכלל, תושבי שכונה,הקהל היעד של בתי הספר הקהילתיים הם הורי בית הם. רכיולצ

אוכלוסיות ייחודיות: קשישים, נכים או כל קבוצה  או אוגרפי מוגדריאזור גהמתגוררים ב אנשים

מודרני של שינויים מרחיקי לכת נדרשות גמישות -פוסט . בעידןפרידמן, תש"ן(בעלת ייחוד מוגדר )

מערכת בעלת יכולת חידוש תפקד כלעליו  יעדולממש את  כדי .בית הספר הקהילתישל  והתאמה

 ויסות עצמי.בוהתארגנות ובמאופיינת בהסתגלות, וגמישות, ה

 

 ד. מבט לעתיד: לקראת מימוש שותפות מצמיחה 

 סרג'יובאני) (Building Community in Schools) 'ל בית ספראתגרים בניהו' בספרו ,ניבאויסרג'

ומדבר על תלות )בי"ס בקהילה לבין בי"ס כקהילה( מבקש לחבר בין שתי התפיסות  (,2002[ 1984]

יש לחדש את  ,לבתי ספר טובים לקוםאפשר ל כדי ,הדדית בין שתי המערכות: מצד אחד

 ביותר של בית הספר. חשוב יצירת קהילה היא התפקיד ה אחרומצד  ,הקהילות

צריכים להישען על יצירת ת הספר בקהילה, יעדיו של בימכאן על מנת לממש את מרכזיותו 

יצירת תשתית ערכית יש לשאוף ל. ברמה הפנימית רמה החיצוניתקהילה, הן ברמה הפנימית והן ב

ת הספר תמיכה בבעלי מקצוע שונים. על צוות מחנכי ביבמדובר רמה החיצונית ב ,משותפת

לבסס הליך דמוקרטי ולמנוע  כדי ,להקפיד ליצור קשר עם מספר רב של קבוצות בקהילה

יותר מאשר מרכז למידה  שמשצריך לת הספר בית הספר. השתלטות של קבוצות אינטרס על בי

צריכה להיות מחויבות לשרת את ת הספר להיות מקום של הקהילה. לסגל ביעליו  .עבור הקהילהב
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ההחלטות הפדגוגיות צריכות להיות  .משרתהוא אותה שהקהילה  אתכיר הקהילה בכך שי

 ה בתוכה הוא חי.מותאמות למאווי הקהיל

כר פעולה מרכזי לעיצוב נורמות קהילתיות,  שמש, לבאמצעות בית הספר מערכת החינוך ראויה,

ור עבבולביסוסה של הקהילה כמקור ליצירת משמעות, שייכות ומחויבות  ,לחיזוקן ולשימורן

ות הזרז המרכזי ליצירת קהילה חזקה ובריאה שבה ימערכת החינוך יכולה לה היחידים שבתוכה.

הנער בה ש, קהילה ראויהפועלות כל שכבות הגיל יחד למימוש החזון המרכזי של הקהילה ה

 (.Benson 1997כל הדורות מרגישים בעלי משמעות ונחוצים )שבה הנערה נתפסים כשייכים וו

העשרה כלכלית, בזכות היותה גורם המספק הן ת הספר משאב מרכזי לביהיא  הקהילהבמקביל 

שהם הבסיס  ,מקומית הוגיאוגרפיהענקת לגיטימציה, משאבים היסטוריים, תרבות, אמנות 

. והן לרלוונטיות של תכנית הלימודים לחיי הילדים וההזדמנות ליצור סביבה עשירה לימודית

בעזרת אנשים מתוך הקהילה. סיוע מקצועי לסגל בית הספר בזכות היותה גורם המאפשר תמיכה ו

מכאן עולה כי  יכולת החיות של המערכת מבוססת על יחסי חליפין מתמידים עם סביבתה.

 ם ומכבדים שלו עם סביבתוייחסי גומלין פתוחים, הדדי ואביותר של בית הספר ה חשובהמשאב ה

בית ספר  ים מאופיינים בריבוי קשרים.. בתי ספר מצליחובעיקר עם הקהילה בתוכה הוא פועל

לבין אורחות תכנית הלימודים  בין קושר יצירת קהילה. דהיינו:בין ושר בין אנשים לקאפקטיבי 

 החיים של הקהילה ואירועים מרכזיים בה.

 ולבטאעבור יחידים להתאחד בהזדמנויות היוצרים ם יאחד המוסדות המרכזי ואבית הספר ה

 ,טחון והמשכיותימנות לעצב מערכת של מחויבות והכלה, דאגה הדדית, במגוון יכולות. זו ההזד

 באופן מתמשך תהליך של למידה. לעצב על יכולתם של אנשים  תבססתהמ

 

 וסוגי קשר  דרכי פעולה -בין קהילה למערכת החינוך 

מערכת החינוך עוסקת בטיפוח הנכסים הקהילתיים ומתייחסת לתחום פעולתה כדרך וכאמצעי 

לעצב את  ערכת החינוךמ חוסנה של הקהילה תלוי ביכולתה של חסונה לאורך זמן. קהילה תריליצ

באמצעות תהליך בינוי קהילה השתלבותו כדור בוגר בקהילה. להבטיח את דור המחר ו דמותו של

, במרכזם ביסוסו של הון חברתי, בניית נכסיםולעסוק בחזון יש בידי הקהילה את היכולת לפתח 

ולו בשל העובדה  ,יעד מרכזי לייצור הון חברתי םבתי הספר הומצטרפים לקהילה. בקרב צעירים 

שעות ביום. רוב הצעירים מבלים את רוב שעות שבע עד שמונה כי הדור הצעיר מבלה בבית הספר 

 ואעבור צעירים רבים המורה הבת שלהם עם בני גילם, הרבה יותר מאשר עם משפחתם. הערּו

 ות העצמית. לכן בתי ספר הם קהילות בעלת חיות מרכזית בחשיבותה. דמות משפיעה ביצירת הזה

ת יש להסיר את המחיצה בין בי ,לממש את הפוטנציאל שביחסים ההדדיים יחד עם זאת כדי

רשאים לעסוק ההיחידים היכולים ואינם כי בתי הספר מתוך הבנה הקהילה הספר לבין 

 כמהבחשבון נתונים אלו ולהתייחס ל ביאהתהליכי ההתערבות למכאן על  בהתפתחות הצעירים.

הן ברמת בית הספר והן ברמת כלל סוכני החיברות  אותן ניתן לנקוטש שדות פעולה 

 (Youth And Social Capital 2001)בקהילה

סוד הצמחתו של הדור הבא בקהילה מותנה בזיקה שבין השחקנים השונים בקהילה, גישתם 

ורנסקי,א. ושחורי,נ. ) דפוסים של קשר ומגעחין בכמה ומעורבותם במערכת החינוך. אפשר להב

1999 :) 
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: התפיסה היא כי חינוך הוא סוג של שירות המועבר על ידי איש מקצוע, לקוח -איש מקצוע .1

הלוא הוא המורה, לבין הלקוח, הלוא הוא התלמיד. איש המקצוע מעניק את השירות בשם 

ונות מכרעת של מערכת החינוך על מוסדות הידע, והלקוח בעיקרו פסיבי. דהיינו בעלות וריב

 הקהילה.

: מאבק בין גורמים שונים בקהילה ובניית מנגנונים לפיקוח ובקרה בעיקר בטווח הגנה/סנגור .2

שבין הזירה הפוליטית והזירה החינוכית. מאבק על תהליכי קבלת החלטות: מי מחליט על מה 

 ומתי. 

להשגת יעדים בית ספריים. זהו אינטרס : בית הספר והקהילה משתפים יחד פעולה שותפות .3

אישי של גורמים בקהילה להיות מעורבים. הגורמים המתעניינים נתפסים כמועילים 

 וכיכולים לשפר את המתרחש בבית הספר. 

 

ככל שדפוס הקשר פתוח יותר, כך תחומי המעורבות יהיו מהותיים יותר לתפקוד בית הספר 

 Epsteinכאלה ) דפוסי מעורבותטפת. ניתן לזהות ויכללו תחומים רבים יותר בהפעלה השו

1997:) 

: גורמים בקהילה מקבלים דיווח, ונותרים פסיביים. בית הספר הוא היוזם מעורבות סבילה .1

 של הקשר.

: גורמים בקהילה  מסייעים בכיבוד, בהסעות, בליווי טיולים וכדומה, מתן שירותים וקבלתם .2

 הספר לאירועים בקהילה. ומקבלים מבית הספר סיוע בהתגייסות בית

: גורמים בקהילה משתתפים בדיונים על החינוך וגם מובילים את מרכזי מעורבות פעילה .3

 הלמידה ומתנדבים בהם, מעבירים הרצאות בתחומם וכדומה.

: גורמים בקהילה מעורבים בניהול המוסד החינוכי. הם שותפים מעורבות בגיבוש מדיניות .4

שיקולים חינוכיים, תכנון מערך החינוך הבלתי פורמאלי לדיונים בנושאים כמו: משמעת, 

 והעשרת תכנית הלימודים.

בקהילה המבקשת להעמיד את הדור הבא לטובת ביסוס חוסנה, יש להבטיח שותפות תוך 

 מעורבות בכלל מרכיבי הפעולה של כלל הגורמים בבית הספר ומחוצה לו.

 

 מודלים לשותפות הלכה למעשה 

 ווך בין המערכות השונות מתקיימים במציאות מספר מודלים אפשריים:בניסיונות השונים לת

קהילה בית ספרית: ניהול בית הספר מתרגם את המשאבים  – בית הספר כקהילה .1

הסביבתיים ליעדי בית הספר. התהליך ביסודו מבוסס על עקרון יצירת אמנה חינוכית 

ספרית מעמידה במרכז את באמצעות "שיתוף הקליינט" / "מועדון לקוחות". האמנה הבית 

 שיתוף התלמידים והשתתפותם וכן את שותפות הצוות החינוכי וההורים בעיצוב בית הספר. 

החינוך כזירת פעולה לסדר יום   -קהילתי -קהילה בונה חינוך באמצעות נושא פדגוגי .2

קהילתי: יש ליצור שיתוף פעולה בין אנשי חינוך ומוסדות קהילתיים / מוניציפאליים 

כתיים לטיפול מערכתי בבעיה בוערת או ערכית )סמים, סביבה, אלימות וכדומה(. וממל

חינוכי כביטוי לקהילה המגיבה לנושאים -קיימת ציפייה ממערכת החינוך לייצר סדר יום ערכי

אקטואליים וערכיים. בית הספר נבחן בגמישותו בהטמעת מערכי חינוך והוראה בהתאם 

  לדגלים המונפים מעת לעת.



103 

 

הקהילה מתרגמת   -החינוך ככלי לשירות קהילה מחנכת, אידיאולוגית : ה בונה חינוךקהיל .3

אידיאולוגיה וקוריקולום קהילתי לצד ובנוסף לקוריקולום הממלכתי. בית הספר רואה את 

 עצמו כשליח של הקהילה ומקבל את הלגיטימציה לפעילותו מהקהילה יותר מאשר מהמדינה.

סגל חינוכי המחויב לרעיון פדגוגי מחפש קהילה ובונה  -חנכיםחינוך בונה קהילה באמצעות מ .4

קהילה. הורים המודאגים מאיכות מערכת החינוך הממלכתית מחפשים מוסד חינוכי ייחודי 

ומוכנים להיחשף לרעיונות פדגוגיים ייחודיים. שביעות הרצון של ההורים מהמערכת 

ברתיים תרבותיים וקהילתיים. הייחודית יוצרת עניין, פתיחות והזדהות עם רעיונות ח

 מ"שלא לשמה בא לשמה".

 

 

 המלצות 

 

 ברמה הבית ספרית יש להתייחס לנקודות הבאות: 

קבלת תעודת את יותר ויותר בתי ספר מתנים מדי שנה  - כל התלמידים פעילות קהילתית עבור

ר, כך קהילה. במחקרים שונים נמצא כי ככל שמספר שעות ההתערבות רב יותל בתרומהבוגר ה

המודעות לחלש ותחושת השייכות של התלמידים ותחושת האחריות, הסובלנות  ותמתגבר

ולא רק למשך שנה  ,בכל גיל מסגרת של פעולה בקהילהחייב ליצור כל בית ספר  פיכךלקהילה. ל

פוק ורצון לבצע זאת, יש ליצור תכנית יחשים בשלב המיידי סאינם התלמידים שאחת. היות 

, מלווה ומעודדת פעולה זו. עיצוב הפעולה לעידוד מפגשים בין שונים תעודד לימודים שמכשירה

 יצירת הון חברתי מגשר.

בתי ספר גדולים ממחישים את  - חלוקה ליחידות שייכות קטנותאו ספר קטנים  יצירת בתי .1

של חוסר אונים  ותת התחושוספר גדולים מתחזק היעדרותה של קהילה תומכת ודואגת. בבתי

ליצור מחויבות ותחושת שייכות צריכים בתי  כדייכולת להיות משמעותי ולהשפיע. חוסר של ו

אנשים מכירים זה את זה ומאמינים זה בזה. מעורבות  ןהספר להיות קהילות קטנות שבה

עם תחושת חוסר האונים  בהתמודדותהרכיב המרכזי  םפיתוח פרויקטים הבבפתרון בעיות ו

גלים התנהגות אזרחית. בתי ספר קטנים מאפשרים ריצירת קהילה שבה התלמידים מַת בו

הם נדרשים לשימוש מופחת בסמכות  .בינאישיתהכרות יהומדגישים את היצירת קשר, 

לעסוק פחות  –ולמנהל  ,. הם מאפשרים למורים להתפנות לקשרים בינם לבין עצמםהיררכית

. בתי ספר קטנים במשמעת ויותר ביחסים בינאישיים, בתכנית לימודים ובמעורבות קהילתית

 התלמידים מלוות בתמיכה אישית. ן גבוהות מה הדרישותו ,תלמידיםב לתמוך יטיביםמ

עבור ביצירת הון חברתי חשובות לפעילויות מסוג זה - קוריקולריות-שילוב פעילויות חוץ .2

המתחנכים. בפעילויות אלו הם פוגשים מכרים פנים אל פנים, ברמה שוויונית, בשיתוף 

 ,יצירת סולידריות ומחויבות בפעילויות מסוג זה לעים משותפים. נוסף וביצירת ערכ

מתפתחות מיומנויות מרכזיות בחיים האזרחיים: דיבור בציבור, עבודה בצוות וכישורי ארגון. 

. עצמואת היתרון של הון חברתי המעצים את פעולות מעין אלה מממשות את העיקרון ו

מבססות  המנבאת מבוגר אקטיבי ופעיל. פעילויות אלממצאים מוכיחים כי פעילות בגיל צעיר 

 קשר שוויוני בין המשתתפים ללא מעורבות בהכרח של מבוגר מקצועי. 
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 ברמת הפעילות הבלתי מאורגנת יש להתייחס לנקודות הבאות: 

עם חברים. אלו הן קבוצות בחירה. רך כלל בדהם מבלים  ,נמצאים בבתי הספראינם כשהצעירים 

קיימת  ,הופכים ליותר עצמאיים צעיריםין מראה לעולם המבוגרים. ככל שההם משמשים מע

לאלו מסגרות הם משתייכים ובאיזו מידה מכינות המסגרות הללו את הצעירים  לבדוקחשיבות 

מטפחת אחריות  תפורמאליוהאם ההכשרה של המסגרות הבלתי  להשתלבות בעולם המבוגרים:

לאנוכיות חומרית? מה מידת ההשפעה של  ר תבערהחוממספקת שמא של בניית הון חברתי או 

מגע פנים אל פנים? לצערנו אנו יודעים הרבה יותר על כמות ל בהשוואהוירטואליים והחברים ה

 (.Better Together 2000המסגרות מאשר על איכותן )

כמו כן יש להתייחס להמלצות לגבי חברותם של צעירים ומעורבותם בארגונים שונים בקהילה:  

עצמאיים יותר מאי פעם: הם נוהגים בגיל צעיר יותר, עובדים ופעילים, חשופים  םעירים כיום הצ

ככל ההורים.  לעזוב את ביתקיימת ציפייה חברתית סביבתית "להסתדר" ולמדיה הגלובלית, ו

. מכאן שארגונים םקבוצת בני גילעם כך הם מבלים יותר  ,שהם הופכים לעצמאיים יותר

מסגרת ללמידת אחריות ושותפות. להלן מספקים שילוב צעירים ובה מרכזית קהילתיים הם זיר

 כמה אפשרויות:

תרבות הפנאי מאפשרת ליותר ויותר פנסיונרים לקחת חלק  - דורית-עיצוב וקידום חונכות בין .1

בחונכות במגוון תחומים: מייעוץ כיצד להתחיל עסק קטן ועד מיומנויות של גישור. סוג כזה 

 גם את עקרון ההון המגשר. של קשרים מקדם

יש לשדרג את התכניות הלאומיות  - תמיכה בהרחבת המגמה של "שירות למען הקהילה" .2

  , מכינות קדם צבאיות וכדומה.של שנה בשירות הקהילה

מבוגרים צריכים להאמין בצעירים,  - צעירים בעמדות ניהול, חבר מנהלים ומועצות מחליטות .3

עמדות מפתח, או ליצור פורומים של צעירים העוסקים ל לראות בהם שותפים ולמנות אותם

בנושאים  ,כמו ראשי ערים ,צעירים. יש למנות צעירים כיועצים למקבלי החלטות ניייבענ

 הקשורים אליהם.

חשוב לתת פרסום  - הכרה ביכולתו של המתבגר ויצירת הזדמנויות לתמיכה בתרומתו .4

ם שהופכים לגיבורי תקשורת, במיוחד ותהודה לסיפורים על צעירים מפורסמים ומשפיעי

 לאור ההשפעה של אמצעי התקשורת ומרכזיותם. 

וכן מלגות והכרה  ,יש לתת קדימויות בקבלה לעבודה או ללימודים - עידוד ההתנדבות .5

ל"רקורד של התנדבות ותרומה" הן במסגרות האקדמאיות והן במסגרות  ,אקדמית וכספית

 הפרטיות. 

עידוד צעירים לא יתאפשר ללא תמיכתם של מבוגרים  - םהכרה במתנדבים ובתומכיה .6

והעמדת משאבים לעניין זה. יש להעלות את היוקרה של מקומות עבודה או ארגונים 

 המקדמים צעירים.

יש לעודד את ארגוני הביניים שבין הארגונים הלאומיים והמקומיים  - יזוק ארגוני הבינייםח .7

ליווי, בנדבות, בהכשרה, בתמיכה, בלימוד ושיתווכו בין בתי הספר למקומות ההתלכך 

 ארגוני צעירים וכו'. המקים: ארגון ארצי לטיפוח יוזמות של צעירים הלדוגמ

 

 דילמות והרהורים 
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ליווי הניסיונות השונים בשטח במציאות הישראלית, בזיקה בין החינוך כמערכת בונה קהילה, 

 הסוגיות הללו: חושף מספר דילמות אליהם יש להתייחס  בהתמודדות עם

דילמה זו מעמידה במרכז את ההשלכות   - ייחוד מול בדלנות, ממלכתיות מול פלורליזם .1

קהילות  מסגרות למידה שלשל הרצון לייחודיות של תכנים ון חברתיות הנובעות מ-הכלל

רב למנוף מרכזי לפלורליזם וכיצירת מגוון וייחודיות כביטוי ובחשיבות יש מצד אחד,  שונות.

בבדלנות וברצון להסתגרות מפני "הזר והאחר",  ,ייחודיותיש סכנות ב צד שנייות, ומתרבות

 הילות החזקות.בעיקר כביטוי של הק

ערכיות השפיעו ומשפיעות על  תאידיאולוגיוכיצד תפיסות   - יגיאוגרפמרחב חינוכי או מרחב  .2

השתייכות  קהילות לעצב את מערכות החינוך בתוכם: על פי קרבה גיאוגרפית או על פי

דילמה זו מעמידה במרכז את שאלת העיקרון המנחה: על מה צריך  תרבותית ערכית מובחנת?

של כל  תגיאוגרפייצירת המסגרות החינוכיות: על קרבה  לשלהתבסס העיקרון המנחה 

חינוכי: -יאידיאהמנחה להיות שעל העיקרון או  ,יהודים/ערבים, קיבוצים/עירונים :השותפים

 יום, בתי ספר אנתרופוסופיים, בתי ספר תנועתיים קיבוציים. ק-בתי ספר לדו

דילמה זו מעמידה במרכז את שאלת המנדט לפעולה החינוכית - האידיאולוגימקצועיות מול  .3

מחד, קיימת תפיסת מערכת  .בכל רמותיה: תכני הפעולה, מסגרות הפעולה והמדדים להצלחה

בדומה  ,יסיון של אנשי החינוךמובהקת השמה במרכז את המקצועיות, רמת הידע והנ

מאידך  .בין כל האחריםללמקצועות אחרים. תפיסה זו שמה גבול ברור בין המומחים לחינוך 

עוסק  ,בניגוד למקצועות אחרים כמו רפואה או הנדסה ,התפיסה הקיימת, כי חינוךעומדת 

 ההחברה ב ולכן חייב להוות ביטוי של עולמות הרוח והערך של ,בעיצוב ערכי של הדור הבא

על מוסדותיה הפוליטיים  ,עניין מקצועי "נקי". לפיכך, הקהילה וא פועל ואינוה

 חייבת להביא את סדר יומה למערכת החינוכית. ,םוהאידיאולוגיי

דילמה זו מעמידה במרכז  .מצוי""ראוי" או ל"מערכת החינוך כביטוי ל  - יוזמה מול תגובה .4

או כמגיבה לסדר היום  ,ת את סדר היום בקהילהאת שאלת הפעולה של מערכת החינוך כיוזמ

קשורה קשר הדוק בהגדרת מטרתה של מערכת החינוך: דילמה זו שעוצב על ידי הקהילה. 

מצד אחד התפיסה הרואה את מערכת החינוך כמכשירה את הדור הבא ליצירת החברה 

החינוך  התפיסה כי מערכת שני,צד . מהראויה על ידי יוזמה וקביעת סדר היום הקהילתי

מגיבה אליו בתכנון , רכי "לקוחותיה", ונענית לסדר היום הקיים בקהילהומשקפת וקשובה לצ

 חינוכי ומכינה את המתלמד למציאות כפי שהינה קיימת.

 

 סיכום  

 

מאמר זה ביקש להבליט את תפקידה של מערכת החינוך בכלל ובית הספר בפרט כסוכן חיברות 

לממש את הפוטנציאל להוות גורם מרכזי ביצירת הזהות  קהילתי. על מנת שבית הספר יוכל

קהילה בפני כרק  לאהקהילתית ובקשר של דור העתיד לקהילתו על בית הספר לראות  את עצמו 

 .ואותה הוא משרת בה הוא חישקהילה בפועל ארגון הכאלא  ,עצמה
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 1פטריסיה שוורצר

 2ת ברומיגררו 

 3ד"ר מיכאל קיפניס 

 מבוא

  

 .תרבותי-ביןהלנו להתחמק מהמפגש  מאפשריםהחיים המודרניים לא 

ות" או "איים בודדים".               לא עוד "חוות נידחות" "אחוזות מבודד ,העולם הוא "כפר גלובלי"

ומושפעים  מתרחש בחברה האנושיתשהתהליך הגלובלי על עים יבלי יוצא מן הכלל, משפ ,כולנו

 אנשים. ומפגש בין עמים, חברות, תרבויות, קהילות של תהליך ,  ממנו

 את החברה החדשה להכיר, בדרכך  לא פשוטמשברי תהליך  אתה עומד בפניאתה עולה חדש? 

 .ולהסתגל אליה

את  איךמבין מילה בעברית?  אינוש שלך דור שלישי בישראל? ומה עם השכן החדש ?את ותיקה

מדברות בשפה לא ן  מחציתואינך מבינה את שפתן של האחיות,  ששאת בבית החולים, מרגישה כ

 ? לא מוכרת, מוזר

יוצרים  כיצד? אחרל הש תואת משפח כל אחד מכם מכיר אתם זוג צעיר ורוצים להתחתן? עד כמה 

 םתרבות ומההתפיסות  ןמשפחה השנייה? איך חוגגים )אם בכלל!( את החגים ביחד? מהעם הקשר 

 ?מחייכםהפוך להיות חלק תהערכים במשפחה שעוד מעט 

שימור נמצאת הגישה הגורסת שבני האדם "עומדים" והעולם סביבם -הקצה האחד על הרצף שינוי

ם אנו לא זזים, לא משתנים, א – תא אחריאמת ההלוונטית לימינו. גישה לא ר זוהי הוא שמשתנה,

 פה..תוקג אנו מתיישנים והופכים להיות כקופסת שימורים שפ -עדכניםתלא מ

 לאומיתהאישית, ההזהות על הרצף הוא אימוץ גמישות רבה )מדי( הגורמת לאיבוד  האחרהקצה 

תר על חשיבה אסרטיבית ולוואחרים  לרצות  ממהריםלמי ש ועלולה להפוך אותנותרבותית, וה

 "מי אני בעצם בעולם הזה?". :שאלה מהותיתל עבנוג

 לי? אד במינו לבין אוניברסחישביל הזהב בין שינוי ושימור, בין עצמי לאחר, בין י היכן

 תרבותיות.  -מנהיגי אירופה  על קריסת המדיניות של רב כתיבת המאמר  מדבריםבזמן 

תקשורת ופשוטי עם בסוגיה אנשי ופוליטיקאים,  םמנהיגידנים ה ובהולנד בצרפת ובאנגליה, בגרמני

צור של י"קו י לאומית,לוקאלית מול שמירת מסורת הבוערת של לאומיות לעומת "הכפר הגלובלי",

  .אוניברסאליתתרבות 

 לש חינוך ובהנחיית הורים לקדם ערכים פלורליסטיים חינוכייםב ה לעוסקיםהשעו שזנראה לנו 

  .  תרבותי-פלורליזם רבו גישה רגישת תרבות ולפתחאחר, ה קבלת

 
 מנחת קבוצות הורים ומשפחות במעבר תרבותי. -שוורצרפטריסיה  .1

 מנחת קבוצות הורים במעבר תרבותי ומורה לילדים עולים - ת ברומיגררו 2

 ומנחה הורים ומשפחות במעבר תרבותי ראש מרכז "מאיה" -ד"ר מיכאל קיפניס  3
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תרבותי, את -מאמר זה ברצוננו לחשוף  בפני מי שעוסקים בהגירה, בקליטה וביצירת דיאלוג ביןב

 .תכנית "על הגשר", אחת  מתכניות הדגל של מרכז "מאיה"

ח מודלים לסדנאות ובפיתו בהנחיית תכנית " על הגשר"עוסקות בשמונה השנים האחרונות אנחנו 

 . המיועדות להורים ומשפחות, לקולטים ונקלטים ולאנשי חינוך וקהילה

ביתן, שהדריכה אותנו  במסגרת -את ההשראה לעשייה שלנו קיבלנו מד"ר גרסיאלה ספקטור

תכנית במסגרת הכשרת מנחי הורים במרכז ההיום  מופעלת  הפיתוח הראשוני של מודל "על הגשר".

 השתלמות לאנשי מקצוע ולקהלים מגוונים אחרים.   "מאיה" ובתכניות

וד"ר  ת ברומיגר, רופטריסיה שוורצרבשלוש השנים האחרונות נוצר שיתוף פעולה אינטנסיבי בין   

העבודה המשותפת התגבשו ונכתבו ומנחה הורים ומשפחה. תוצרי  ראש מרכז מאיה מיכאל קיפניס,

, המיועד למנחי קבוצות, לעובדי קליטה "תרבותי-מהלם תרבות לשיח רב -כולנו על הגשר"בספר 

כולל, מלבד תכנים מקצועיים, גם חוויות וספורים אישיים של משתתפי  ולאנשי חינוך. הספר

 הסדנאות והמחברים. 

מאמר זה הוא חשיפה ראשונה של הספר ותכניו. נציג כאן את הרציונאל העומד בבסיס התכנית "על 

 מעשי שלה.  -ם את הפן המתודיהגשר", נמנה את מטרותיה ונדגי

 

 תכנית לעיבוד הלם תרבות   –"על הגשר" 

 

בשמונה השנים האחרונות נערכות ברחבי הארץ סדנאות רב תרבותיות בהן נפגשים מאות אנשים  

ילדים, בני נוער, אנשי חינוך, פעילים קהילתיים, מאוכלוסיות מגוונות: עולים מקהילות שונות, 

בעבודה עם התוכנית  אנו יודעים שלמרות הבדלי מין,  ןי שמונה שנות ניסיוצעירים ומבוגרים. אחר

כולם "עולים" וכולם  -גיל, ארץ מוצא, תרבות או השכלה, קיים בין המשתתפים מכנה משותף ברור 

 עוברים תהליך של "הלם תרבות" .

השתלמות  בעקבות הניסיון הרב שצברנו בהפעלת התכנית במסגרות השונות  )באקדמיה במערכות

חינוך וקהילה, בקרב מובילי תרבות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות, פעילים של ארגוני  ילאנש

העולים, עולים חדשים וותיקים( הגענו  לתובנות ולמסקנות מעניינות בתחום "רב תרבותיות 

 וקליטת העלייה".

-לילידי הארץ  העולים שעלו לארץ לפני שנים הופכים מהר מאוד להיות "קולטים" ומצטרפים   •

ה"צברים"! במדינה, קולטת עלייה  קשה להצביע היום על משהו, שנשאר בצד, שלא נמצא באחד 

 מהקצוות של הגשר!

ידוע לכל שעלייה, קליטה והגירה הינם תהליכים שמלווים במשברים רבים. מאחר שישראל היא   •

ר, במצבי משבר הנובעים חברת מהגרים )"עולים חדשים"(, חלק מאזרחיה נמצאים, בזמן זה או אח

מהמפגש עם "האחר", עם הלא מוכר והלא ידוע.  מצבים משבריים אלה מחייבים, ברמה הלאומית, 

קביעת מדיניות ופיתוח אסטרטגיות מקצועיות יעילות להתמודדות עם התופעה; וברמה האישית 

 רץ  תרבותיות שיעזור לעולים להשתלב ביעילות בא-הקניית ידע ומיומנויות חברתיות

קולטים ונקלטים כאחד מתמודדים עם חוויית הלם התרבות והגדרת הזהות, עם רכישת שפה   •

חדשה ולמידת ערכים משותפים. כולנו עומדים מול הדילמות של שימור מול שינוי, ורצוי מול 

גשר המחבר בין ארץ  –מצוי,הן הקולטים והן הנקלטים נמצאים, בנקודות שונות "על הגשר" 

החדשה, בין תרבות **ארץ המוצא  לבין התרבות החדשה , בין העבר וההווה, בין המוצא לארץ 

 חלום למציאות, בין הצפוי למצוי, ונעים הלוך ושוב על הגשר במשך כל חיינו.
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 ארץ המוצא ומדינת ישראל. –שני  קצוות לגשר 

 עולים וילידי הארץ.–שני קצוות לגשר 

 וילדים ילידי הארץ  -דים "דור שני" לעוליםילדים עולים חדשים ויל -שני קצוות לגשר

 המשפחה שנשארה "שם", והמשפחה שעלתה לארץ. –שני קצוות לגשר 

 הקולט והנקלט. –שני קצוות לגשר 

 

 תוכנית "על הגשר" 

התוכנית עונה על הצורך הלאומי בקידום משפחות העולים ובשילובן בחברה דמוקרטית מודרנית  

 משפחתי להשתלבות מעצימה בחברה הישראלית.-הצורך האישי תרבותיות, ועל-השואפת  לרב

  קהל היעד

 עולים חדשים וותיקים •

 תושבים חוזרים •

 קולטים •

 מורים בחדרי מורים •

 ועבודה סוציאלית ר, אנשי מקצוע בתחומי הגישוהתנהגותהצוותים מקצועיים בתחום מדעי  •

  מוסדות ציבור וקהילהבמשרדי ממשלה וציבור עובדים ב •

 כזייםצירים מר

 הלם תרבות  •

 זהות ורב תרבותית  •

 השפה כמחסום  •

 תפיסת עולם  •

 המשבר כהזדמנות •

  מטרות התוכנית

 להקנות ידע על הלם תרבות . •

-הורי שיח ולעודד   ה רגישת תרבות יראי, להנקלטיםוהקולטים לחשוף את המשתתפים,  •

  חינוכי-תרבותי

 לחזק את הדיאלוג בין הקולט והנקלט  •

 ות עם חוויות ההלם של המשתתפים.  לתת כלים להתמודד •

  תוך כדי שימור תרבות המוצא  -לעודד שילוב של תרבויות  •

 לתמוך בהורים עולים בתפקידם ההורי ולחזק את המודעות של ההורים לתפקידם המכריע    •

o של ילדיהם      סתגלותהבתהליך הקליטה וה 

הורים עולים בתהליך  חות של קולטים ונקלטים בתהליכי הקליטה של הצללתת במה  ל •

 .בו הם נמצאים תרבותיהמעבר ה

 .ם עולים שתסייע להם לצאת מבדידותם. הוריקבוצתית ל"רשת ביטחון"  ליצור •
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 הפן המתודולוגי

 בגישה של פסיכולוגיה הומניסטית עבודה קבוצתית •

 עבודה על פי תוכנית מודולארית המותאמת לצרכי הקבוצה. •

 ם של קבוצת העולים.שפת ההנחיה:  עברית או שפת הא •

 

ההשתתפות בעבודה הקבוצתית שאנו מציעים מאפשרת לחוות מפגש אמיתי של כל אחד עם עצמו 

ועם האחר, להכיר ערכים אחרים, התנהגויות שונות, קודים תרבותיים שונים ותפיסות עולם  אשר 

 לעתים נראות "מוזרות". 

"עדשות" שונות: המפגש שלהם הוא "אנשים שגדלו בתרבויות שונות רואים את המציאות דרך 

-לאי המפגש של "מובן מאליו" אחד עם "מובן מאליו" אחר, השונה ממנו...השוני הינו קרקע פוריי

" , כותבות ד"ר ריטה סבר ויעל גור מאוניברסיטה העברית בירושלים ).ר.סבר הבנות עד כדי נתק

 (. 2001וגור יעל 

שות לתרבות האחרת ועוזרת להפוך את המפגש בין ההתנסות בתכנית "על הגשר" מחדדת את הרגי

התרבויות לדיאלוג. המפגשים הקבוצתיים והתרגילים הרבים מעודדים פתיחות, גמישות וקבלת 

תרבותית.  אנו מאמינים שאפשר להגיע -האחר, ומכוונים לשיפור התקשורת הבינאישית והבין

זהות האישית, הלאומית למטרות אלה באמצעות עבודה על מודעות עצמית ועל חיזוק ה

 והתרבותית, ובאמצעות זיהוי עמדות, דעות ואמונות ובחינתן בעין ביקורתית ומנקודות מבט שונות.   

התהליך שעוברים המשתתפים אינו פשוט והוא כרוך בחוויה רגשית הנוגעת בעברם של האנשים 

לב בחייהם אלמנטים  ובקשיי ההווה שלהם, ומעמתת אותם עם ציפיותיהם לעתיד ועם נכונותם לש

 חשובים משתי התרבויות בהן הם חיים. 

 

 שאלת מפתח  -"מי אני?" 

אילו הטרגדיה של שקספיר הייתה נכתבת היום, המלט היה צריך להחליף את השאלה הקלאסית 

 "מי להיות"? -שלו. במקום "להיות או לא להיות" 

 שאלת "מי אני?" מבחינת הזהות הדבר הטבעי ביותר, בעינינו, הוא להתייחס בתחילת התהליך ל

איך תופס האדם את עצמו ואיך תופסת אותו  מונח סוציולוגי ופסיכולוגי המתאר הניה "זהות"

 .החברה

אנו העלייה מחוללת שינויים רבים באקולוגיה של העצמי ולכן היא משפיעה על זהותו. כבני אדם 

 ת. אנו מחפשים משמעות ולא מקריו ,שואלים את עצמנו מי אנחנו

 "מי אנחנושל ", לכן ההגדרה האדם מורכב מיותר מזהות אחתמודרניות -פוסטעל פי התפיסה ה

 אינה פשוטה.

 להיות יותר מדבר אחד. לאדם מותר, ויום מדברים על זהויות מרובות ועל חוסר הרמוניה ביניהןכ 

ים את עמידתנו ריבוי הזהויות נותן לגיטימציה להתלבטויות, ל"נישות", ל"אולי", למתחים שמלוו

  מול  המציאות החדשה ומול הגדרות  חד משמעיות.

 פסיכולוגיים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים ותרבותיים. םזהותו של אדם היא  מכלול של היבטי

ויש לנו צורך בהשתייכות חברתית, דתית, לאומית, משפחתית  יצורים חברתיים,  בני אדם הם

בריאים יותר, שמחים ויעילים. יותר,  ת לנו להרגיש טוביכויות אלה מאפשרויקהילתית. השתו
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על ידי  אנו פוגשים מציאות חיצונית ועולם פנימי שמוכתב  ,כשאנו שואלים את עצמנו "מי אני?"

 המציאות. 

מראה חיצוני, מצב  כאמור, זהות היא הדרך בה תופס האדם את עצמו, , והיא כוללת מרכיבים כמו:

, ערכים ואמונות. זה הדפוס עמדות ותפיסותשייכות תרבותית ולאומית,  פיזיולוגי, הגדרה מינית,

 דפוס זה קובע את סוג תגובות שלו התפיסתי החזק ביותר שיש לאדם על עצמו ועל המצב סביבו.

 ים.או טרגי יםמאושרלגירויים חיצוניים , את היכולות וההתנהגויות שלו ואת תפיסתו את חייו כ

  (,Burns, 1982) הפסיכולוג הבריטי רוברט ברנסחשובים בחיי אדם.   לזהות העצמית יש תפקידים

  מונה את הפונקציות של הזהות העצמית:

לבני אדם יש נטייה חזקה  .הפרט למציאות ולחייו עצמית קובעת את הפרשנות של התפיסה ( ה1

ה דרככסוג של פריזמה ש תמשמשלפרש את ניסיונם האישי  על פי תפיסת העצמי שלהם. הזהות 

כנס, עשוי להסביר את הצלחתו  "ביש מזל",אדם אשר רואה את עצמו כ .המציאות מפרש אדם את

", הכ"שערוריישלו  לוןהכיש מי שרגיל להתייחס לעצמו כאל "כל יכול" יפרש אתו כמתנה מהשמים;

 "גזר דין לא מוצדק".

או שהוא נגרר  אחרי התפיסה העצמית עוזרת לאדם להחליט אם הוא כותב לעצמו את תסריט חייו, 

 מי  שמחליטים בשבילו..

 תחזיתעל ה המשפיע היא .של האדם מעצמו ומסביבתו ציפיותלעצמית היא המקור התפיסה ( ה2

על הצלחה או כישלון: "אני  בנויהה עצמית סתפילכך,  מה צריך לקרות לו בהתאם לגבישל האדם 

תפיסה , שלווה. בכי, דאת תגובתו: פחת לחזו לו תמאפשר תפיסה זוצליח." מכרגיל נכשל" או "אני 

 עצמית הופכת לנבואה שמגשימה את עצמה

 :הוא עונה על שאלות מהותיות כאשר אדם בונה את הזהות העצמית שלו

 , לאום, מגדר(.סמי אני? )תפקיד, סטאטו

 איזה מין אדם אני? )מראה חיצוני, תכונות פיזיולוגיות ותכונות אופי(.

 חיים ומהסביבה? )ערכים, מוטיבציה, רצונות, צרכים, אינטרסים(.,     מה אני רוצה מעצמי, מה

 מה אני יכול? )תפיסת יכולת, תחושת ביטחון עצמי(.

 מהם הדברים החומריים שברשותי ומהם הערכים הרוחניים שמכוונים את חיי? 

מקצועי,  אנו רואים את הזהות כתפיסה עצמית שיש בה רבדים רבים ) רובד אישי, לאומי, תרבותי,

פוליטי, תפקודי( והיא משתנה בזמן ובמקום, נבנית ומתפתחת לאורך כל החיים. האדם המודרני 

תרבותי.   ומכאן משתמע ש"שוני" נמצא לא כקטגוריה חיצונית, כמפגש עם  -הוא מכלול רב

אחר, אלה גם כדיאלוג פנימי של אדם עם עצמו . מעבר תרבותי הצטרפות לחברה אחרת,  טהסובייק

את ההרגשה של "איבוד הצפון" ואת קושי לתפקד במציאות לה מגבירים את עוצמת ה"בלבול", א

 .החדשה

 

 הורות רב תרבותית –הורות ישראלית 

-סוגיית הזהות במעבר התרבותי מביאה אותנו להתייחסות לזהות ההורית ולתפקיד של ההורה

 העולה בתהליכי העלייה והקליטה.

בשרנו את  עוצמת החיפוש הזה אחרי הזהות העצמית, ושלושתנו  כאשר עלינו לארץ הרגשנו  על

 התפקיד ההורי.   –המשכנו ושאלנו את עצמנו "מי אני" גם ביחס לתפקיד הכל כך טבעי לאדם 

החוויות האישיות הן שהובילו אותנו לעסוק בהורות ישראלית ורב תרבותית; אך מעבר לכך ידענו 

 מהגרים בכל מדינה.  -ומאפיינות הוריםשהתופעות שחווינו הן אוניברסאליות 
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עולים או מהגרים בבואם -ד"ר גרסיאלה ספקטור מתארת את ההלם והבלבול בו שרויים הורים

 לתפקד כהורים בחברה חדשה ובחברה הישראלית במיוחד. 

הוא תפקודם של העולים  ,אחד התפקודים החשובים ביותר שנפגע כתוצאה מהלם התרבות"

זמן לא רב, הייתה מדיניות הקליטה לפני ייה ההמונית שלאחר קום המדינה, ועד מאז העל.  כהורים

את תרבותם  לזנוחפיה אמורים היו העולים לשל ישראל מבוססת על גישת "כור ההיתוך", 

ולסגל לעצמם במהירות את שהכתיבה את הרגלי ההורות שלהם / דרך תפקודם ההורי  -המקורית

עדה   הישראליתת של החברה החדשה. עד היום החברה המשפחתיו -התרבותיות הנורמות 

התעלמות מהאפקט המבלבל של הלמשברים עמוקים בתפקוד ההורי בקרב העולים החדשים. 

מחיר גובים  תרבותי,  מעבר  קשיים המאפיינים לעדר מודעות ורגישות יה" והערפל שעל פני הגשר"

המלוות עדיין חלק ניכר מילדי כבד המתבטא בשסע אתני, בתחושות של התמרמרות ואפליה 

 העולים של שנות החמישים, וכן בהוצאות אדירות הקשורות למפעל הטיפוח כולו. 

נראה אפוא, כי השקעת מאמצים במבוגרים כדאית ביותר. סיוע בעיבוד הלם התרבות ובשיקום 

" םהמסוגלות ההורית  מחזקים את ההורים ומאפשרים להם לחזור ולהיות מקור תמיכה לילדיה

 (2007)ספקטור, 

 

ראש תחום הורים בשפ"י במשרד החינוך, , אישה שהקדישה  עשרות שנים מחייה   –גב' רינה כהן 

תפקידם של ההורים... לקשור את הילד "לפיתוח נושאים הקשורים להורים ומשפחה, כותבת: 

 ( 2009)כהן ,  "לעצמו, לעולם בו הוא חי ולשרשרת הדורות. –בשלושה קשרים 

עולה יכול להתמודד עם המשימה הזאת?                                                         -איך הורה -ת השאלהנשאל 

מהרגע שעלה לארץ נמצא בסביבה חדשה וזה משפיע על זהותו האישית,  -"לחבר את הילד לעצמו" 

ת ברמה המסוימת, האזרחית, התרבותית והלאומית. כדי להבהיר את הזהות העצמית צריך, לפחו

ישראלי / יהודי דובר רוסית/  -ישראלי / רוסי-לדעת לענות על שאלות כמו מי אני? האם אני יהודי

 -צבר או ותיק -או ישראלי? ולהיות מסוגל  לתת הגדרה ברורה ומספקת לסוגיה, שלא כל ישראלי 

 יודע להתמודד איתה, מה זה אומר להיות ישראלי.   

העולם  -"עולם בו הוא חי"לחבר את הילד לעולה לעשות: -מצופה מהורהנתייחס לחיבור השני ש

חסר היגיון וחמלה, לא מקבל  -החדש הוא אחר, לא מוכר, זר, לא תמיד ידידותי, משונה, לפעמים 

 ואטום...

מה לשמר ומה לשנות,  -"שרשרת הדורותל"אותה בעיה קיימת ביחס  למורשת הרוחנית, למסורת, 

, ומה, בזמן העלייה, איבד את  ערכו, והפך להיות לא יה רלוונטי ואותנטמה עדיין "שלי", מ

 אקטואלי, סמל של האתמול? 

אנשים בעלי  הםעולים -הוריםההכרה בכך ש עולים הוא-הרעיון המרכזי של עבודה עם הורים

 םיערכוחיפוש אחרי משמעות אנשים המצויים בהורית, ו אישית התפתחותל םאוניברסאלייצרכים 

אדם וכמשפחה ראש הורה כהחיזוק . עקרון נוסף שחשוב להנחיל הוא שחברה החדשהב תייםתרבו

 .ההורי שלובהצלחת המשפחה כיחידה נקלטת  ובתפקוד  השקעה ישירה  , הואמשפיע, 

-בגלל חשיבותו המכרעת של הנושא,  אנו מקדישים בספר פרק מיוחד לתהליך ההעצמה של ההורה

 העולה כמנהיג במשפחה .

נית "על הגשר", במקביל ל בירור וליבון נושא הזהות האישית, הלאומית והתרבותית, של כל ובתכ

 עולה". -אחד מהמשתתפים, הוא בדיקת  "הזהות שלי כהורה
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צרכים בשילוב של הקניית ידע על ה תבטא"על הגשר" בתחום זה מת הייחודיות של הסדנאות

יצירת קשרים ורות בתרבות החדשה, עם ועל תהליכי שינוי של הה עולים-המיוחדים של הורים

במסגרת הקבוצה במטרה לחזק את תחושת השייכות החדשה שלהם ולשפר את חיי  ושותפויות

 המשפחה שלהם בישראל. 

לתיאור ניסיון החיים  תרמיל לדרך"אחד התרגילים בקבוצת ההורים משתמש במטפורה הידועה "

 של ההורה, הכלים וכישורי החיים שלו.

 ים  את התרגיל כדוגמה לפעילות סדנאית. אנו  מביא

 בעקבות הפעולה והתייחסותם לחוויה. -אחרי התרגיל יובאו תגובות אותנטיות של ההורים

 

 " התרמיל ההורי שלי"

 חומרים

 בסגנונות שונים תרמילים  ✓

 להניח עליה את התרמילים  כדיפעמית -מפה חד ✓

 התרגילמהלך 

 את הדברים ולהכניס לתוכו )באופן וירטואלי( המנחה יזמין את המשתתפים לבחור תרמיל .א

 .  בתקופה הראשונה שלהם בארץבמיוחד ו ,בישראל בהורות שלהם  "טוב הםלשים עו"ש

 ,בתהליך העלייה/הקליטה, חשבו על משהו נעים, טוב, שבו הצלחתם ": מנחה יאמרה .ב

 ים". כהור

 .את הקבוצה בבחירתם ושתפיאת תרמיליהם ו יבחרוהקבוצה חברי  .ג

 עה לשאלות מנחותהצ

 בחרת בגודל זה? מדועגודל התרמיל שבחרת?  ומה

 האם נוח לך עם התרמיל שהכנת?

 האם אתה מוכן לקחת בתרמיל גם סוגיות, התלבטויות, דברים קשים?

 ?ידגב או בעל האת התרמיל  נושאהאם אתה 

   ?נושא אותו על הגבאו  תאתה מחזיק אותו בשתי ידיים, ביד אחהאם 

 כבד? האם התרמיל

 מה יש בתרמיל?

 מהדברים שיש לך בתרמיל, מה עוזר לך בהורות שלך?

 להצליח? מה גרם לך , האם אתה מרגיש הצלחה בהורות שלך כאן בארץ? אם כן

 האם יש בתרמיל מקום לדברים נוספים?

 האם אתה רוצה להכניס/להוציא משהו?

 משם" כהורה? "מה הבאת  

ל או מוציאים תרמילהם היו מוסיפים  ,לו דברים, לדעתךלך, אי שיעזרוך יאם היית מבקש מילד

 ?ממנו

התרמיל לבין הפער בין התרמיל האידיאלי ודמיין לך תרמיל אידיאלי. עכשיו נסה לחשוב מה

 ?המציאותי  שלך

 ?אותולצמצם , לדעתך, איך אפשר ,אם קיים פער

 האם אתה רוצה להשאיל מחבר בקבוצה משהו שנחוץ לך ושאין לך?
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 רו המשתתפים ?ומה אמ

מספרי טלפון,  התרמיל שלי הוא גדול, קצת מבולגן, מלא פתקים הכתובים בכתב יד. יש בו  -

 .לפתוח אותו בקלות שאוכלכדי זרוע על הכתובות, שמות, יש לי מילון כיס קטן, אני לוקח אותו 

שלי והוא  ותבמחשבה שנייה, יש לי את כיס התרב ,ועכשיו ,התרמיל שלי קטן, הוא מלא כיסים  - 

 סגור, יש לי את כיס התרבות החדשה והוא פתוח, יש לי כיס מלא שאלות.

 בארנק יש לי תמונות הילדים שלי, ובכיס הקדמי יש לי מפתחות שיעזרו לי לפתוח  דלתות חדשות  -

 דלתות גמישות, דלתות ההשתלבות... -

 ת הילדים.את הגעגועים, א אני לוקח בתרמיל שלי את הערכים בהם גדלתי,  -

 גב, הוא כבד לי מאוד, לא תמיד מוצאת מקום להניח אותו...על האני לוקחת אותו   -

 ,מצחיק לחשוב על "תרמיל ההורה"! בתרמיל שלי יש מקום "לגבולות" ששם היו לי ברורים מאוד  -

 ופה אני כל הזמן מתלבט...

אבל שרדתי, הלכתי  ,לי פשוט יהישר לפנימייה. גדלתי ללא דמות הורית, לא ה ,עליתי לארץ לבד  -

מתלבט בין הנכון והלא נכון, לא אני הזמן  כל ,כהורה לשלושה ילדים ,לפי האינטואיציה שלי. היום

לא מתייחסים אליי באותו "הכבוד" שאני התייחסתי  . ילדייממש מבין את משמעות המילה "גבול"

  .להורים שלי באתיופיה

 ,לילדים שלי נולדו לי שלושה ילדים וידעתי היטב מה טוב אני אימא "מוסקבאית", במוסקבה  - 

וקשה לי מאוד אתו,  ,הרביעי ל הצטיינות בלימודים. בארץ נולד לי הבןוולהם היה ברור שקודם כ

הוא לא מבין אותי ואני לא מבינה אותו, מה לא  הוא לא אוהב ללמוד, מחובר למחשב רוב הזמן,

 החדש? האם זה עניין תרבותי? הדורשל   ברור במסר? האם זאת תופעה

נמצא, "כבוד  בתרמיל שלי: אני חייבת להכיר את החברים של בני, אני חייבת לדעת איפה הוא  -

אני שיעורים ואחר כך בילויים, כש אסור לשכוח אותן, קודם - ערך עליון", "תודה ובבקשה" הוא

 אין על מה להתווכח...  ,אומרת "לא"

נרדף ל"עכשיו",  התשובות. "אחר כך" נראה לו כשם ףא אלווה -"למה"? בתרמיל שלו )של בני(:   -

 "רק את לא"... הוא כלי סחיטה מקסים. הייתי רוצה לשלב בין שני התרמילים. האם זה אפשרי?

 ".תרמיל ההורות שלי מלא דרכים "למשא ומתן  -

הילדים שלי  בין אתלי לה יםעוזרוהםתרמיל ההורה שלי מלא זיכרונות מהעבר, כשהייתי צעיר,  -

  .למרות שלא גדלתי כאן ,היום

 

דיונים, תרגילים, חוויות וזיכרונות בונים למשתתף את התשתית הרעיונית של ההורות הישראלית 

 החדשה שלו. ביחד אנחנו מתחילים להבין:

עלייה  ,"הורות מגויסת", "הורות רכה". באתגרים רביםורדות מושהורות מלווה בעליות ו •

המתמודדת עם המרחב החדש, זה  עבר בין תרבותי מהווים אתגר למשפחה כולהוהגירה ומ

 .שימורלחדש, בין שינוי לבין ישן שנע  

לוקחים עולים לא מתחילים מאפס, הם  -הוריםמקום ו תפקיד תלוי זמןהינה שהורות  •

שפה, שירים, , לא רק מזוודות ותמונות, אלא גם הצלחות וערכים, הישגים, יחסים ,מהעבר

 ... זיכרונות.פרים, נופים, סיפוריםס
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הורות "או ארגנטינאית", ורות "ה ,שפות. הורות "רוסית"פנים ו שלהורות יש הרבה •

 היאהורות עולה" "הן לא טובות יותר ולא גרועות יותר מהורות "ישראלית".  אתיופית" 

 פשוט הורות קצת אחרת. 

 .מחזקים את המשפחה בני זוג   בין ם טוביםיחסיש •

פחה היא הבסיס עליו בנויה החברה ועל כן משפחות מתפקדות וחזקות מעצימות את שהמש •

 הקהילה ואת החברה כולה.

-הורהה"עומד  בראש החץ , כאשר ווההעתיד דרך הה לאהעבר ן מ העוברהקו היא שהורות  •

 מנהיג".ה

רית מפגישה לפגישה גוברת הפתיחות בין המשתתפים והיא "פותחת את הדיבור" על החוויה ההו

 שלהם בישראל.

 

 וכך הם אומרים

 בני נולד בארץ ולפעמים יש לנו תקלות   בתקשורת. .למנטאליות אני לא יכול להתרגל •

 ?קשה לי להבין למה כל כך קשה לי? איפה אני טועה •

 ?הוא נולד בתרבות אחרתלעובדה שזה אופייני לגיל או  אני שואל את עצמי: •

לא קל לי להתמודד עם התרבות החדשה  אבל ברור  אצלי ברור מאוד, אני ההורה והוא בני, •

 .לי שלא אוותר על הערכים שלי

 אני משתדל לשלב בין העקרונות שלי והמציאות החדשה •

 פה אני מוותר בקלות, שם הייתי יותר נוקשה •

   בני  דור ראשון בארץ ועל אף שבבית אנו מדברים רוסית, פעם בשבוע הוא לומד רוסית עם  •

 מורה פרטית •

 ושים כשהבן בא ואומר: אתם היחידים שלא מרשים, כולם הולכים ורק אני  לא!מה ע •

 . בני יודע שאסור לו להתייחס למורה בחוסר כבוד אפילו אם הוא צודק. •

 אני תושבת חוזרת, ילדיי נולדו בארצות הברית ואני אמרתי לבתי:     אל תהיי פראיירית  •

לא להביע את  .לכן חונכתי על השתיקה י,רוב השנים המשטר היה צבא נולדתי במדינה בה •

 שלטון דמוקרטישל שנים  23 , אחריחוקי המשחק כמו שהם דעתי, לא להתערב, לקבל את

הילדים שלי חונכו במסגרת אחרת לגמרי בה מקובל  להביע דעה או  ו, חוקי המשחק השתנ

צמי לחולשה. לא פעם מצאתי את ע סימן א ההתערבות חיונית והשתיקה הי כאן עמדה,

 .בין שני העולמות מתלבטת ,בצומת

 לא אוהבת להיכשל כהורה! נקודה!. •

כשעליתי לארץ הייתי רווקה. הכל היה חדש. פתחתי פרק חדש בספר חיי בו השילוב  בין  •

המוכר והחדש היה נחוץ כדי להתאים את עצמי למציאות החדשה ולהרגיש  שייכות. היום 

תחת השטיח  את  להחביא לא רוצה "אני אני נשואה לישראלי, ילדיי נולדו בארץ ו

בישראל זה  עזבי אימא-"קשה לי לשמוע : ולכן גדלתי כילדה, עליהםשורשיי", את הערכים 

 אחרת".
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דוגמא נוספת לתרגיל שמטרתו לאפשר למשתתפים להביע את רגשותיהם לגבי  לגבי  התיפקוד 

 ההורי שלהם  בתרבות החדשה.

 

 "דייג משפחתי"

 חומרים 

 רשום משפט אחד מהן ת שעל כל אחתכרטיסיו •

 שולחן גדול •

 כיסא לכל משתתף •

 

 כרטיסיותמשפטים הרשומים על הל אותדוגמ •
 

 לילד כי... העלייה טובה •

 הוא... שנתתי לילד שלי הכי טובהדבר  •

 מהילד בן אדם הוא החינוך!מה שעושה  •

 משפחה!הגדול להורה לחנך את הילד על פי הערכים של  זה תענוג •

 שיהיה שקט! ,צעקותו היו בבית מריבותהעיקר שלא י •

 בתנאי ש...-שיאהבו אותואני חושב שמגיע לילד  •

 תחזיר!  הרביצו לך? •

 מבוגרים אומרים לך!המה שלתקשיב  •

 החברים של הילד שלי הם... •

 "אסור!" -לילד  ביותר המילה החשובה •

 לא הצלחתי לתת לילד שלי... •

 צרות קטנות. ילדים גדולים... - ילדים קטנים •

 דבר הגדול שלמדתי מהילד שלי...ה •

 ל...התחצף הוא מה פתאום  •

 בזמן הארוחה המשפחתית... •

 טלוויזיה רק... •

 מחשב לפני או אחרי ה.... •

 תעמוד על המילה שלך ואל תוותר... •

 רק פעם אחת מספיקה כדי... •

 "הורה טוב הוא הורה שטוב לו"? •

 התרגילמהלך 

וצה לפתוח נושאים רבים לדיון, לתת לגיטימציה הזדמנות למנחה ולחברי הקב נתנות אתהסדנה הז

 סגנונות הורות שונים.ללתפיסות הוריות שונות, לקודים תרבותיים ו

 . ות בזה אחר זה" את הכרטיסיידוגוחברי הקבוצה " .א

    הורי שלו, הבהתאם לניסיון  לאמירהתייחס ויכתוב את הבקול יקרא  ייהכרטיס שלקחמי  .ב

 .מותפיסת עולול ייםמשפחתה וערכיל             
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לדעתם היה דומיננטי בהתייחסויות של  ל את המשתתפים מהאוכדאי לשלסיכום התרגיל 

 ?ליות של הורותאשל עולים או סוגיות אוניברס ייחודיות תפיסות הוריות המשתתפים:

 

 דוגמאות להתייחסויות של הורים עולים לאמירות בכרטיסיות שדגו:

 

 שלי הדבר הטוב ביותר שנתתי לילד

 .אפילו שעכשיו קשה לו מאוד ,העלייה הוא           

  אותו בתנאי  שיאהבואני חושב, שמגיע לילד 

 יפנים שחילוקי דעות מעשירים את היחסים...וש אהבה, יבין שהמילה "לא" משמעותהש            

 !הרביצו לך?! תחזיר

 .שלא תפגין חולשהכדי            

  .ספר לנו ונעזור לך.  ת אלימותרמות גוראל תחזיר, אלי           

 תתרחק ממנו.              

                                                                                                            מבוגרים אומרים לך!המה שלתקשיב 

 .להם יותר ניסיון יש           

  .בעצמךתשמע ותחליט           

  ...צרות קטנות. ילדים גדולים - ילדים קטנים

 יש לי ילדים בגיל ההתבגרות...  .אל תשאלו אותי           

 בכה רציתי שיתחיל לדבר, עכשיו אני רוצה שישתוק... וכשהיה תינוק            

 החוגים האלו

 הם רק בזבוז כסף.          

 ת היחסים.טובים לו כדי להרחיב את מסגר          

 ות.ויטובים לפיתוח מיומנ           

 בזמן הארוחה המשפחתית

 .אין טלוויזיה           

 .אנו מדברים על היום שהיה לנו            

 ם.אוהביאנו כולנו ביחד צופים בתכנית טלוויזיה ש            

 .בדרך כלל מסיימים בריב            

 .לא עונים לטלפונים            

  .לאכול גמרולא עוזבים את השולחן עד שכולם             

 

 מחשב לפני או אחרי

 .שיעוריםה            

  .שינהה            

  .רוצההוא אין לפני או אחרי, כש            

 

  תעמוד על המילה שלך ואל תוותר

 .קל להגיד, קשה ליישם           
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 .מחיר זה משלמים על           

 .רצוי לחשוב פעמיים לפני ההחלטה           

 "הורה טוב הוא הורה שטוב לו"

 .לפעמים הייתי רוצה קצת אחרת            

 .אני מסכים            

 .טוב לילד שלילא לפעמים אני מרגיש שמה שטוב לי             

 כי זה מה שאני יכול.  ,אני משלים עם זה            

 

 הוא תחום הסמכות ההורית. -עולים -יותר בסדנאות עם הוריםאחד הנושאים החמים ב

על פי רוב הדיונים עוסקים בהורה הנמצא בסביבתו הטבעית וחווה את משבר הסמכות ההורית "

כך  –. "כחלק מהשינויים התרבותיים, הערכיים והחינוכיים שעוברים על החברה שבה הוא חיי

ראש  - דוד מהרט",  אתיופיה ודרכים לתיקונו משבר הסמכות ההורית אצל עולי"כותב במאמרו 

אולם כאשר אנו מתבוננים בשבר של הסמכות " מרכז ההיגוי לעולי אתיופיה במערכת החינוך.

המהגרים, המצב חמור בהרבה, וההבדלים בנם לבין ההורים הוותיקים או -וליםעההורית בקרב 

עצם היותם מהגרים הם עוברים מש ילידי הארץ גדולים. איבוד הסמכות אצל העולים שונה, משום

תהליכי קליטה בחברה ובסביבה חדשה השונה לגמרי מזו שגדלו התחנכו וצמחו בהן. לכן השינויים 

אצלם הם חדים, פתאומיים. הם מתרחשים ללא הכנה נפשית, חברתית, תרבותית וחינוכית. יתר על 

אופי הסמכות שהם הפעילו  על לעגכן, החברה הקולטת מביטה לא אחת בביקורתיות או אפילו ב

 .( 2006, מהרט" ).בארץ המוצא

זה קול ?,  –כך או אחרת, כל  משתתף בסדנאות מביא למפגש את הקול האישי ההורי שלו. לפעמים 

נסער,  כועס, חסר  אונים. בכל מקרה,  בעבודה עם הורים חשוב לנו להשמיע  -אוהב, דואג, לפעמים

את הקול –את הקול של הילד הפנימי שלהם. מצד אחר  –גם  את קולו של הילד. מצד אחד 

הסוד הגדול של  כתב פעם: " הרבי מלובאביץ'האותנטי של הילד העולה, הנמצא במעבר משם לפה. 

 "אלא שלנו יש הרבה מה ללמוד מהם.  הילדות אינו שלילדינו יש מה ללמוד מאתנו,

 

 הורים בעיני הילדיםה

 ההפרנסמאבא שלי מודאג רק  •

 שלי מוכנים לעבוד בכל עבודה. ההורים •

 והוא רק רוצה לעבוד כמהנדס. ,אבא שלי מהנדס •

 ופה היא הראשונה שיצאה לחפש עבודה. ,אימא שלי אף פעם לא עבדה •

 ההורים שלי חושבים שבלי שפה אי אפשר להתקדם. •

 מאוד מרגש אותי לראות את אבא שלי לומד באולפן ועושה שיעורי בית כמוני. •

 ששכחו אותי. , עדעצמםמך מודאגים ההורים שלי כל כ •

 הם לא מבינים שגם לי קשה. •

 ה/... עם השפה... עם העבודה ... ללכת  לרופא לבד, זקוקה/אבא שלי/אימא שלי לא יכול •

הלי בית הספר... לעזור לי... ואת נ ,את התכנים נה/לא מבין ...לתרגום... עם בית הספר

 ...ה/עם עצמו ה/יכול... לא ה/שהמחנכת לא מבינה אותו ה/נמאס לו
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 כל מצב, כאן קשה להם מאוד.עם שם הם יכלו להתמודד  •

 ל היה להם ברור.ולא ברור להם מה מותר ומה אסור? מה קרה להם? שם הכ •

 לא מבינים מילה. הם שם עזרו לי בשיעורי בית, כאן •

כי מלמדים בצורה  ,לא יכולה היא וכאן ,הסבירה לי היא אימא שלי מורה למתמטיקה. שם •

 אחרת.

 ל רוצה חברים.וואני קודם כ ,הם רק חושבים על הלימודים שלי •

 הם מתלוננים על כל דבר. •

 מבולבלים.הם  •

 ואני צריך אותם חזקים. ,חסרי אוניםהם  •

 אני מרגיש לבד. •

 עובדים קשה מאוד.הם  •

 הם הרבה שעות מחוץ לבית. •

 מאוד מתאמצים ללכת קדימה.הם  •

 .לכל מקום מלווים אותי הם אבל ,כמוני ,קשה להם •

 .מקבליםהם הם אסירי תודה על כל עזרה ש •

 

 איך אתה מרגיש בארץ? •

 להשתרש...  וופה קשה ל ועקרו אותשאני מרגיש כמו צמח  •

לומד  , ואניחברה וגם חברים ייש ל, אחרי שנתיים ,היום ., מארגנטינה16ו אני דניאל, ב •

לא  היא כי ,ודה בתחוםעדיין לא מצאה עב . היאמורה לאמנות א שליבתיכון עיוני. אימ

 .שולטת בשפה

עבדתי כדי לעזור  13באוקראינה גרנו עם אימא בחדר קטן, בגיל  .אני מרגישה טוב מאוד  •

ב אותי לראות אותה עובדת ילה. כאן אנו גרות בדירה, יש לי חדר, יש לנו כסף. קצת מעצ

תי משהו אחר אלא שרצי בגללה,לא מתביישת אני רזה ושברירית...  ל כךבניקיון, היא כ

 ואני גאה בה. ,בשבילה. היום התחילה ללמוד מניקור

רוצה בשבילי משהו אחר לחיים. יש לי מורה פרטית במתמטיקה  אני אני חייבת ללמוד כי •

אבל אני לא אוהבת  ,ב'(-קבצה א' )עכשיו אני בהאימא רוצה שאני אלמד ב .פעמיים בשבוע

 מתמטיקה... 

באוקראינה. קודם מאוד  ,שנשארו שם, אח שלימאוד מתגעגעת לסבתא אנה ולאני  •

 יש לי חברות טובות שעוזרות לי בלימודים. ,אחרי שנה וחצי ,התגעגעתי לחברות שלי, היום

מצווה. עליתי לארץ עם הוריי ושני אחים, -עוד מעט יש לי בר .13ומי, אני בן טקוראים לי   •

 .שש בן ,ואנדי ,11בת  ,אסול

 ל היה חדש: והכ .בין איפה אניבהתחלה היה לי מאוד קשה לה •

 ווילה ופה בדירה. בשם גרתי  •

 שם היו לנו שני כלבים ופה אין סיכוי. •
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  המאמן עדיין לא כי ,בקושי נכנס למגרש לשחק אני ופה ,שם הייתי ראש קבוצת כדורגל •

 מספיק מכיר אותי.

                הכול בעברית. ופה לומדים ,עברית– ספרדית ,לשוני-שם למדתי בבית ספר דו •

 

 לסיכום

תרבותי מתרחש כשאין צורך לשכנע או להצדיק התנהגות; כאשר כל אחד מכיר בזולת, -השיח הרב

ולא רק מכיר את הזולת; כשהכרה זו היא אמיתית וכנה; כשמבינים שהנכון בעיניי לא חייב להיות 

 הנכון בעיני הזולת. 

יל עם העולה המשתתף בסדנאות, הפנמת תהליך הקליטה מתרחש כ"אפקט הדומינו",הוא מתח

ממשיך בבית, עם בן/בת הזוג ועם הילדים, ולאט לאט מתפשט למסגרות אחרות. מתן לגיטימציה 

 לתהליך האישי וההבנה ש"אפשר גם אחרת" מעודדים את השיח הרב תרבותי.  

תרבותי מאפשר סלילת דרך חדשה שבה גם הקולט וגם הנקלט תורמים לבניית חברה -המפגש הרב

 סובלנית.

תרבותי הלכה למעשה. ההליכה ביחד "על הגשר" -הודות לעבודה הקבוצתית מתקיים השיח הרב

 מסירה מחסומים, סטריאוטיפים וסטיגמות. 

תהליך המעבר התרבותי לא מתחיל עם הנחיתה בארץ, הוא מתחיל כבר בהחלטת המשפחה לעלות 

ופה הזו תגבר, וככל שההכנות יהיו  עלייה. ככל שהמודעות לחשיבות התק-ובהכנות בתקופת טרום

רלוונטיות יותר, כך תהיה הקליטה רכה יותר, וכתוצאה מכך ההשתלבות בחברה הקולטת תהיה  

 מוצלחת יותר

קליטה טובה יכולה ליצור חברה מבינה, חברה סובלנית ובוגרת,  שתכיל תחת כנפיה את כל צבעי 

 הקשת המרכיבים את החברה החדשה המרתקת שלנו. 

 

 יים  בציטוט   מדבריה של גב' רינה כהן:נס

להתפתחות האנושית ולהמשכיות האנושית.  ,שאין לו תחליף ,"הורות היא המנגנון הוותיק ביותר

 תרבותיות. בככזה היא מוגדרת כתפקיד תלוי זמן ומקום ולכן מאופיינת בר

מנהיגות  העברה תרבותית, הנחלת ערכים, אורחות חיים ואמונות נעשית באמצעות תהליכי

מנהיגות הורית. נשאלת השאלה מה קורה להורים, להורות ולמנהיגות הורית  –ולענייננו כאן 

 בסביבה הרב תרבותית בחברה הישראלית?

כדי לענות על שאלה זו נבהיר מהי לדעתנו מנהיגות בכלל ומנהיגות הורית בפרט ונבדוק מהו מצבה 

 בעברה הישראלית המוגדרת כרב תרבותית.

 תופעה פסיכולוגית של השפעה. – מנהיגות

 מה דרוש כדי להשפיע? כדי להפעיל מנהיגות?

-י להשפיע יש צורך בשפע ובשיפוע. שפע הוא החומרדשימוש בשפה העברית מבהיר זאת במדויק. כ

האסטרטגיה בה השפע עובר ממקום למקום, מאדם  -האנרגיה המשפיעים. השיפוע הוא הדרך

 (.2011הן, כ) לאדם כדי ליצור השפעה..."

 

 

 מקורות
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 , משרד החינוך והתרבות.מאתיופיה לירושלים, יהודי אתיופיה בעת החדשה(. 1991ולדמן מנחם, )

 

שני עולמות, קובץ מאמרים להעשרת מנחי הורים בנושא קליטת  בין(. 1992ולר רבקה. )עורכת(, )

 שליםמשרד החינוך והתרבות, אגף לחנוך מבוגרים, ירוהורים מברית המועצות, 

 

, משרד החינוך,  משפחה ודעת, מבט עכשווי על המשפחה(. 1997)עורכות(. ) ולר רבקה, כהן רינה

 התרבות ובספורט, האגף לחינוך מבוגרים 

 

. הד האולפן החדש, "(, "יחסי משפחה ושימור שפת אם בקרב ילדי מהגרים2002טננבאום מיכל, )

 משרד החינוך.

העצמת הורים מאתיופיה במפגש  –גישור תרבותי (. 2003כהן רינה וד"ר ספקטור גרסיאלה. )

 1999-1998תשנ"ט -תש"ןלימודי -סיפורו של פרויקט הנחייתי -תרבותי

 

 . משרד החינוך.משימות ואתגרים בהנחיית הורים –הורות  .(1992. )ינהכהן ר

 

  וך.. משרד החינהורות רב תרבותית .(2006. )ינהכהן ר

 

, "אקטואליה-בפסיכו –והנחיית הורים: מנהיגות ולמידה לאורך החיים. הורים "(. 2011כהן רינה )

 33-38, עם' 2011. ינואר רבעון ההסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 

 משרד החינוך, ירושלים. .זהות הורית יהודית  הנחיית הורים ככלי לפיתוח( 1999. )כהן רינה

-, כתבעט השדה. "כון לילדים ובני נוערדרך המלך למניעת סי –העצמת הורים "(. 2009כהן רינה. )

 . 2גיליון  –העת של מרכז ידע אשלים. 

 

מקומה של המשפחה בתהליכי הקליטה וההסתגלות של נוער עולה לחברה "(.  2006שרה. ) כהן

. משרד החינוך, מינהל כא"ב תיאום ובקרה "גדיש" שנתון לחינוך מבוגרים.  בתוך "הישראלית

 ירושלים.  -האגף לחינוך מבוגרים.

 אח. -.תרפיה באמנות לקבוצות. משחקים, תיאוריה, תרגילי הפעלה .(1990ליבמן  מ. )

 

מחקר תשתית רב  2005 -1990 ",השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר. "( 2009לשם אליעזר. )

 . ג'וינט ישראל,  ירושלים.תחומי

 

 "גדיש"בתוך  –. "דרכים לתיקונומשבר הסמכות ההורית אצל עולי אתיופיה ו"( 2006 .)מהרט דויד

 -שנתון לחינוך מבוגרים. משרד החינוך, מינהל כא"ב תיאום ובקרה האגף לחינוך מבוגרים. –

 ירושלים.

 . סיפורי הגירה -ישראלים (. 2005מירסקי יוליה ) 



124 

 

 http://kodesh.snunit.k12.il/b/h/h49.htm מצוטט ע"פ מאגר ספרי הקודש: –. מסכת אבות א' י"ג

"להיות זר: שפה וזהות לאומית בקרב עולים ארגנטינאים ( 1993 רסיאלה,)ג ביתן - פקטורס

האוניברסיטה העברית בירושלים.  מדריך: פרופסור ר. תואר דוקטור,  חיבור לשם קבלתלישראל" .

 קופר. 

 
  "בעיות ברכישת השפה העברית בקרב יהודי אתיופיה . ניתוח (1997) .רסיאלהג ביתן -ספקטור

 .1997::.66:  הד האולפןאקונומי" בתוך: -רקע  הסוציוה

 

    ."מבטא וזהות לאומית בקרב עולי ארגנטינאים  לישראל".( 1993 ).רסיאלהג ביתן -ספקטור

האוניברסיטה העברית -מדריך: פרופסור ר. קופר. בית הספר לחינוך  עבודת גמר ללימודי  המוסמך.

 .בירושלים

 
.  המעשה בהנחיית הורים. משפחה ודעתבתוך: .  "על הגשר". (2007. )ביתן גרסיאלה -ספקטור

   משרד החינוך. –. דליה הופשטטר, עורכות: רינה כהן . כרך ג' , דגמים שיטות מענים

 .2009, יולי 3, גיליון עבודה בחברה רב תרבותית . עט השדה 

 מצדה -. בימה יצירתית .(2004. )יכאלקיפניס מ

 

 הוצאה לאור בית נלי. ,נהיה בקשר ( 2006קנבסקי מאיה )
 

התבגרות, זוגיות ומיניות  -"גשר לקשר"  (. 2008) .,אלה ,גיא , בר.זהבה ,, שמעון.רוני ,שטרקשל

 .תרבותי של עולי אתיופיה וברית המועצות לשעבר בישראל-הבין תהליכי המעבר והמפגשב

 

1. Burns, R. B. (1982). Self-Concept Development and Education. Holt, Rinehart & 

Winston. – London, 1982.)_ 

2. Goldberg, F. and Rozen, I. (1988). Latin Americans in Israel. Anthology of an 

Aliyah. Buenos Aires: Contexto. (In Spanish). 

3. Oberg, K.(1960). “Culture Shock: Adjustment to a new cultural environment”, 

Practical Anthropology. 

4. Spector-Bitan, G. (1977).“Ser extranjero: idioma e identidad nacional entre los 

inmigrantes  latinoamericanos a Israel” Tesis doctoral para la obtención del Doctorado 

en Filosofía. Universidad Hebrea de Jerusalem. La tesis fue escrita bajo la supervisión 

del profesor Robert L. Cooper.  

  
 ביבליוגרפיה ברוסית

 

http://www.shatil.org.il/sites/noar-oleh/library/1295857832
http://www.shatil.org.il/sites/noar-oleh/library/1295857832
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коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. А. Садохина.). -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2002 

2. Кипнис М. (2002)   Драмотерапия. Театр как инструмент решения 

конфликтов и   способ самовыражения. - М.: Ось-89, 2002. 

3. Кипнис М. (2004)   Тренинг коммуникации, серия «Действенный 

тренинг».-  М.:  Ось-89, 2004 г. 

4. Кипнис М. (2004)  Тренинг семейных отношений, серия «Действенный 

тренинг». -  М.: Ось-89, 2004. 

5. Кочетков В., (2004). Психология в международных отношениях. - 
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социальные изменения в современном мире". Том №2. – М."МАКСпресс". -2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים בחברה הערביתטיפוח הקשר בין הגננת להור

 השתלמות מעצימה לגננות

 1רג'דה מסאלחה 

 
 ז ארצי להורים, משפחה וקהילה בחברה הערבית, מכללת אלקאסמי.עבודה סוציאלית, מנהלת מרכ, MAרג'דה מסאלחה,  1

      ריפוי בעיסוק, רכזת תוכניות חינוכיות במרכז בידאיאת הירש, מרכז הירש, יפו,  MAחולוד זבאנה טנאס, . 2

ידאיאת מרגלית זיו, ראש המועצה הפדגוגית במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי ומנהלת אקדמית של רשת מרכזי ב "ר. ד3

http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&a=d&c=lomon&cl=CL1&d=HASH012253c0a241e99fa5702d4c.7
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&a=d&cl=CL1
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0lomon--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&a=d&cl=CL1
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 1חולוד זבאנה טנאס

 ד"ר מרגלית זיו 

 

(. הגננת 2001אשרת, ), בו הגננת היא המנהלת מנהלית עצמאית -הוא יחידה פדגוגית גן הילדים

על יצירת סביבה התומכת ברווחתם ובצמיחה מיטבית של ילדים הבאים ממשפחות אחראית 

כלכלי שונה. היבט מרכזי בעבודת הגננת הוא יצירת קשר שוטף וחיובי בין -תי וחברתימרקע תרבו

(. בשל המורכבות הכרוכה ביצירת  קשר כזה, חשוב  2010צוות הגן להורים )משרד החינוך, 

להעשיר את הידע וההבנה של הגננות בנושא, וכן ללוות אותן בתהליך יצירת קשר חיובי 

    ובהתנסויות חדשות בגן.  

המאמר הנוכחי יתאר תוכנית ייחודית שמטרתה המרכזית הייתה להכשיר גננות ערביות לחזק 

ולהעשיר את הקשר בינן לבין הורי הגן. היבט חדשני בתוכנית היה הכשרה של גננות להנחות 

מוטורית, -התפתחות סנסו –קבוצות הורים בנושאים  מרכזיים בהתפתחות ובלמידה של ילדים 

ת של ספרי ילדים ושלב המעבר מהגן לכיתה א'. תיאור התוכנית עשוי לסייע קריאה שיתופי

הורים" וכן לתכנן -למומחים בתחומים של הגיל הרך והכשרת גננות לקדם את הנושא "קשר גננת

 תרבות, יעילות ומעצימות.  -השתלמויות תואמות

 

 הורים-תפקיד הגננת וחשיבות הקשר גננת

בין הגננת לבין הורי הילדים בגן תורם שיתוף פורה מת הסכמה שקיי בקרב חוקרים ואנשי מקצוע

; טל, 1997גבריאלי,   Powell, 1996; Sanders, 2009 ;)לרווחתם ולהתפתחותם של הילדים 

והקשה  ורכבמרכיב המלמרות חשיבות הקשר של גננות עם הורים, גננות תופסות אותו כ .(2010

 עם באינטראקציה קשיים מתלוננות על גננות .(Shimoni & Baxter,1996) ן ביותר בתפקיד

. גם הורים מביעים לעתים קרובות חוסר שביעות אונים חוסרו תסכול של חוויות לע וכן ,הורים

 (. Holloway, 2000a; Shimoni & Baxter,1996)רצון מהקשר עם הגננות 

ת כאחד  שהאחריות שיתוף חיובי בין גננות להורים מבוסס, ראשית, על הבנה של ההורים והגננ

האחריות של (. 2008העיקרית לחינוך ולגידול הילדים הנתונה בידי ההורים )קליין ויעקוב, 

וכוללת דאגה לרווחתם הפיזית  חסרת גבולות של זמן ומקום ,ילדיהם היא מוחלטתלההורים 

  )גננות, מורים,. להורים הסמכות לקבל החלטות גורליות לגבי ילדיהם. המחנכים והנפשית

כסוכני החברה בשליחותם  םממלאים את תפקידו מהווים מעין "מיופי כוח" של ההוריםמטפלות( 

עם גבולות ברורים של זמן ומקום לטפל בחלק למחנכים של ההורים. ההורים נותנים הרשאה 

 . (2011; גרינבאום ופריד,2010)טל ובר,  מהתפקודים של ילדיהם

חברתית של -רי הילדים תורם  הן להתפתחותם הרגשיתשיתוף פעולה חיובי בין צוות הגן  להו

ילדים והן להישגיהם הלימודיים.  מחקרים מצביעים על קשר בין מעורבות הורים לבין קידום 

בנוסף, (. Bates, 2005; cox, 2005חברתית והפחתת בעיות התנהגות בקרב ילדים )-התנהגות פרו

 
  לקידום הגיל הרך. 
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ות של הורים בקידום הלמידה של ילדיהם שותפות נכונה בין ההורים לצוות החינוכי ומעורב

 ,Ginzburg- Block)נמצאו במתאם חיובי עם הישגי הילדים בתחומי האוריינות והמתמטיקה.     

mans & Mc Wayne, 2010; Nye Turner & Schwartz, 2007; Magnuson & Waldfogel, 2005) 

 

 הורים -גישות  ואפיונים של קשר גננת

גישת ההפרדה וגישת  –ריות בהתייחס לקשר בין צוות הגן להורים קיימות שתי גישות עיק

השיתוף.  גישת ההפרדה מגדירה את סביבת הבית וסביבת המערכת החינוכית כשתי סביבות  

אוטונומיות, נפרדות לחלוטין. ההפרדה  מתבטאת בחלוקה ברורה של סמכות ואחריות. בבית 

במסגרת החינוכית, האחריות והסמכות הן של ההורים הם האחראים ובעלי הסמכות הבלעדית, ו

הבחירה בהפרדה נובעת  (.New, Mallory& Mantovani,2000 ;2004המחנכים בלבד )דיין, 

ממספר גורמים: לעתים הורים אינם מעוניינים בקשר עמוק עם המחנכים, מאחר שהם מפרשים 

האפשרות לקונפליקט ) את התעניינות הגננת במתרחש בבית  כחדירה לפרטיותם  וכמגבירה את 

(. גורם אפשרי נוסף להפרדה בין צוות הגן להורים הוא מדיניות של הרחקת 2003משרד החינוך, 

(. לבסוף, ייתכנו 2010הורים מהמסגרות החינוכיות המוכתבת על ידי הממסד החינוכי )פרידמן, 

נים של השיתוף, ציפיות שונות ובלתי מותאמות בין ההורים לבין המחנכים בנוגע לנושאים ותכ

 (.2004דיין  ;2003, החינוך משרד)  המונעים יצירה של קשר חיובי 

הגישה הדוגלת בשיתוף בין צוות הגן להורים גורסת שיש הכרח לקיים קשר בין המשפחה לבין 

(. על פי גישה זו, ניתוק בין העבודה החינוכית בגן לבין סביבתם הטבעית 2010המחנכים )טל ובר, 

ול ליצור פער בין שני העולמות. שיתוף ותקשורת בין ההורים לצוות הגן יוצרים של ילדים על

המשכיות ומעניקים לילדים תחושה של ביטחון ותמיכה החיוניים ללמידה והתפתחות תקינות. 

קשר זה מתואר בספרות המקצועית באמצעות מילים רבות: שותפות, מעורבות, התערבות, 

וי מושגים זה מבטא את העושר של קשר זה, אך גם משקף קושי שיתוף, שילוב, העצמה ועוד. ריב

 (Mapp, 2003.מאפ ) (Coleman & Churchill, 1997)בהבנת המשמעות האמיתית של המושג 

הציגה ארבע תפיסות מרכזיות של מעורבות הורים במסגרת החינוכית: התפיסה הראשונה  

שות המסייעות להורים להרגיש רצויים מדגישה נוכחות הורית בגן, ומבוססת על אסטרטגיות וגי

הורים כמשתתפים, מורים והורים ותיקים הופכים  -במערכת החינוכית. בתפיסה השנייה 

למנהיגים ומעודדים משפחות חדשות לקחת חלק בפעולות ספציפיות, שיובילו למעורבות רבה 

ורים בהוראה יותר. התפיסה השלישית רואה בהורים שותפים ומעודדת  מעורבות ישירה של ה

ובלמידה. התפיסה הרביעית שמה במרכז הורים מועצמים  היוזמים ומפעילים פרויקטים  

 במסגרת החינוכית.  

 

 מימוש הקשר בין הגננת להורים 

עם כלל  --מרכזים בשני מישוריםמשרד החינוך בישראל מעודד גננות לקיים תקשורת עם ההורים 

פי רוב בדיווח של גננות -המפגשים הפרטניים עוסקים על .הורי הגן ועם הורי כל ילד באופן פרטני

חברתי והקוגניטיבי של ילדיהם, ולעתים קרובות מתמקדים בקשיים -להורים על תפקודם הרגשי

באמצעות  מתקיימתהתקשורת עם כלל הורי הגן (. 2008תפקודיים של ילדים )פנינה ויעקוב, 

רועים ודיווחים שוטפים, ובדרכים שונות, לפי אסיפות הורים, חגיגות ואי -פעילויות מגוונות 
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בחירת הגננת ולנוחיות ההורים, כגון: לוח הורים, דפי מידע, דואר אלקטרוני ואתר אינטרנט         

 (.  2010) משרד החינוך, 

לאחרונה גדלה ההבנה בקרב מומחים בתחום הגיל הרך באשר לחשיבות הדרכת ההורים על ידי 

(. Smith, Lapin & Finn-Stevenson ,2008ם להתפתחות של ילדים )הגננת בנושאים הנוגעי

הורים המקבלים מהגננת מענה אמפאתי ומקצועי להתלבטויות ושאלות המתעוררות אצלם, 

(.  היבט מרכזי 2009מקיימים עימה קשר המבוסס על הערכה וכבוד ומיישמים את עצותיה )הרפז, 

לקיים עם ילדיהם אינטראקציה עשירה המבוססת  בהדרכת הורים הוא טיפוח יכולתם של הורים

על שיח משותף ותיווך המותאם לתחומי העניין והצרכים הייחודיים של הילד/ה שלהם )טל ובר, 

(. הדרכה זו מעמיקה את מעורבותם של הורים בלמידה של ילדיהם ומחזקת את תפקודם 2010

 (.   2004ההורי ואת תחושתם החיובית כהורים )שושני, 

 נוך לגיל הרך ויחסי הורים גננות בחברה הערבית בישראל החי

כלכליים,   -חברתיים בתחומים שינויים ועוברת שמתפתחת חברה הינה בישראל הערבית החברה

שינויים אלה  .(2006,חאג יחיא)האישה  המשפחה ובמעמד הבאים לידי ביטוי בחינוך, במבנה

יך של אינדיבידואציה. בתהליך זה יש גורמים  להחלשה מסוימת של המבנה החמולתי ולתהל

לפרט, מצד אחד, יותר אוטונומיה, והוא תלוי פחות במסגרת ובדפוסים המסורתיים המקובלים, 

ומצד שני רובצת עליו אחריות רבה יותר, כי עליו לדאוג לעצמו ולמשפחתו הגרעינית, ללא עזרת 

 (.1997המשפחה המורחבת )כהן, סויה ונאטור, 

תרבותיים הללו באים לידי ביטוי גם בהתייחסותן של משפחות ערביות -ייםהשינויים החברת

 גדלה, מודעות האוכלוסייה הערבית לחשיבותו של החינוך הפורמאלי בגיל הרךלחינוך בגיל הרך. 

של שוק העבודה )בעיקר עולה מספר המשתתפים  בככל שעולה רמת ההשכלה של ההורים וו

 . (2005)הכנסת,  הביקוש למסגרות חינוכיות ראויות לילדיהםעולה המודעות ו הנשים(, כך מעמיק

 גידול חל 2007 -ל     1980השנים  בין , 2007 משנת בישראל לילדים הסטטיסטי נתוני השנתון לפי

כמו כן, הנתונים מצביעים על כך שעם  .ילדים בגני הערבים שלמדו הילדים במספר 435.2% של

מבני השנתיים נמצאים  10.3%השתלבות במסגרות חינוכיות. העלייה בגיל הילדים, עולה אחוז ה

 (.   2007מבני ארבע שנים )למ"ס,  78%מבני שלוש ו 67.2%במסגרות חינוכיות לעומת 

לצד ההכרה הגדלה בחשיבותן של מסגרות חינוכיות פורמאליות ומקצועיות לילדים בגיל הרך, 

מסורתיים,  וערכים ן, במידה רבה, עמדותהחינוך שמעניקים הורים לילדים בגיל הרך משקף עדיי

תפקיד האם הוא לתמוך, לחנך, לגדל ולהיות מסורה, ותפקיד  הילד הוא לציית, להיכנע לפיהם 

(. גם הורים צעירים, המתרחקים בהדרגה ממבנה המשפחה 2004ולממש ציפיות )עומרי, 

ל בחברות מערביות  עדיין לא נותנים לילד אפשרויות ביטוי ובחירה, כמקוב ,הפטריארכאלי

 (.                                             2001)מנאע, 

במסגרות החינוכיות, גננות ותיקות פועלות גם הן, בדומה להורים, בהתאם לערכים המסורתיים, 

אותן למדו במסגרת הכשרתן ולצדן עובדות, גננות צעירות המביאות  גישות חינוכיות שונות, 

 הדוגלת המערבית התרבות מערכי ת מורים וגננות. הגישות הללו נגזרותבמכללות להכשר

עצמי. כתוצאה מכך, קיים לעתים פער בין הגישה החינוכית  וביטוי עצמאות באינדיבידואליזם,

(. לפיכך, חשוב להתאים את תוכניות הלימודים 2004של הגננת לבין גישת ההורים )עומרי, 
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ו גננות פועלות, וכן להדריך גננות כיצד להנחות הורים תרבותי שב-במכללות להקשר החברתי

 (.  2001תרבות  )מנאע,  -באופן רגיש

 

 הכשרת גננות לבניית שותפות עם הורים

על בסיס ההכרה בחשיבות של קשר חיובי בין הורים לבין מסגרות חינוכיות בגיל הרך, וההכרה 

יה הלאומית הישראלית למדעים במורכבות ובקושי ביצירת קשר כזה, פרסמה לאחרונה האקדמ

דו"ח מקיף בנושא. הדוח ממליץ לשפר ולהעשיר היבט זה בעבודתן של הגננות ולהכשירן ליצירת 

(. אולם מחקרים שעסקו 2011קשר עם הורים בהשתלמויות המיועדות לכך ) גרינבאום ופריד, 

בין לימודיהם קשר בהשתלמויות מורים, הצביעו על כך שלעתים קרובות מורים אינם רואים 

ולכן השפעת ההשתלמויות על שינוי בפועל של  ה שלהם,הוראדרכי ה שינויבהשתלמות לבין 

(.  2007; הרטף, גנור ושלטון, 2000; צבר ודונשיק, 2001העשייה החינוכית היא מוגבלת )גלעד, 

גישה אלטרנטיבית להשתלמויות המקובלות, המתמקדות בהעברה של ידע, היא זו השמה במרכז 

ההשתלמות חוויה של העצמה אישית ומקצועית למשתתפות ומדגישה את הקשר בין הנלמד לבין 

(. השתלמויות המשלבות בין למידה של חומר 2011היישום במסגרת החינוכית )גרינבאום ופריד, 

עיוני לבין הדרכה של המשתתפות בעבודתן בכיתות, נתפסות כמשמעותיות ורלוונטיות יותר 

; הרטף ועמיתים, 2000; צבר ודונשיק, 2001)גלעד,  במערכת ותדרכה המקובלמההשתלמויות והה

(. השתלמויות שמטרתן היא העצמה של גננות כתנאי להשפעה על העשייה החינוכית שלהן, 2007

מעבירות לגננות מסר של אמון ביכולתן להתמודד באופן מקצועי ויעיל עם האתגרים המורכבים 

תפיסת העצמה כתהליך המחזק את תחושת היכולת של האדם  של המקצוע. מסר זה מבוסס על

(.  על פי תפיסה זו, אנשים זקוקים להתנסויות 1996ואת האופן בו האדם מנהל את חייו )סדן, 

ולהזדמנויות מלוות בתמיכה, על מנת להביא לידי ביטוי את כישוריהם ולבצע שינויים, בהם הם 

 ביטחוןה תחושת לשיפור מה של אנשי חינוך מסייע (. תהליך ההעצ2006עצמם מעוניינים )יהב, 

מהעבודה, מחזק את הזהות המקצועית, מאפשר   סיפוקהו רצוןה שביעות תחושת ,עצמיה

–התנסות בדרכי פעולה חדשות ומשפר את הדיאלוג בין הדמות החינוכית לבין אנשים אחרים 

 (.2008הורים ואנשי מקצוע ) קוזמינסקי, 

 

 יתמטרות התוכנית הנוכח

הורים" היא להעשיר את יכולתן של גננות -מטרתה המרכזית של התוכנית "טיפוח קשר גננת

 ליצור קשר חיובי עם הורים.  השתלמות הגננות  נמשכה שנתיים ושילבה בין מספר היבטים:

 העצמה אישית ומקצועית של הגננת •

כת הורים יצירת המשכיות בין העשייה החינוכית בתחומי דעת מרכזיים בגן לבין הדר •

 בתחומים אלה .

הורים( -הקפדה על קשר בין החומר העיוני שנלמד )בתחומי הדעת בגן ובנושא הקשר גננת •

 לבין יישומו בעשייה החינוכית של הגננות. 

מתן אפשרות לגננות להנחות קבוצות של הורים בסדנא של שמונה מפגשים סדנאיים  •

 בתחומי דעת הנלמדים בגן הילדים. 

ות שנבחנו באמצעות ההשתלמות הן: האם וכיצד יכולות גננות לשפר את הקשר השאלות העיקרי

בינן לבין ההורים של ילדי הגן? האם וכיצד יכולות גננות להיות מנחות של סדנאות להורים 
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העוסקות בקידום ילדיהם בתחומי דעת מרכזיים בגיל הרך, ומהי החוויה של הגננות בהתנסותן 

  בתפקיד החדש כמנחות הורים?

 

 תאור התוכנית

 השותפים בהפעלת התוכנית 

התוכנית פעלה ביפו במהלך שתי שנות לימודים, בשיתוף פעולה בין המרכז הארצי להורים, 

משפחה וקהילה בחברה הערבית למרכזי בדאיאת )התחלות( לקידום הגיל הרך בחברה הערבית.  

משרד החינוך, האחראית על תכני התוכנית תואמו עם המפקחת מטעם האגף לחינוך קדם יסודי ב

הגנים ביפו. התכנית התקיימה במרכז הירש לקידום הגיל הרך ביפו, כחלק מהשירותים שהמרכז 

 מעניק לקהילת יפו.  

במכללת אלקאסמי  2004המרכז הארצי להורים ומשפחה בחברה הערבית החל לפעול בסוף שנת  

פועל באחריות אגף שפ"י )שרות ביוזמת משרד החינוך ובתמיכתו, ובשנתיים האחרונות הוא 

 םלסוגיות בתחומי הורות ומשפחה המותא הקם כדי לתת מענהוהמרכז פסיכולוגי ייעוצי(. 

כתובת לאנשי מקצוע   וותחזון המרכז הוא לה למאפיינים הייחודיים  של  החברה הערבית בישראל.

מקצועית בתחומים  להורים בנושאי הורות, משפחה וקהילתיות; להיות מוקד ללמידה ולעשייהו

פעילויות המרכז כוללות  .אלה ולחזק את המודעות הציבורית לחשיבות ולצורך בלימודי הורות

 הכשרת מנחי הורים, השתלמויות למורים בכלל ולגננות בפרט והדרכת קבוצות הורים.

קהילתיים )בבאקה אלע'רביה, יפו ורמלה( -"בדאיאת" הינה רשת של שלושה מרכזים אקדמיים

ום הגיל הרך בחברה הערבית, הפועלים בלווי אקדמי של המכללה האקדמית אלקאסמי לקיד

להכשרת מורים בבאקה אלע'רביה. החזון של מרכזי בדאיאת הוא לתרום לקידום החינוך לגיל 

הרך בחברה הערבית. מרכזי בידאיאת חותרים לטפח ולהעצים את המבוגרים המשמעותיים 

ד שמונה, להכשיר אנשי מקצוע מובילים בגיל הרך ולהעמיק את בעולמם של ילדים בגילאי לידה ע

הקשר בין אנשי מקצוע לבין הקהילה. מרכזי בידאיאת מציעים מגוון רחב של פעילויות, כגון: 

קורסים לאנשי מקצוע, טיולי משפחות, הדרכה להורים בנושאי משחק, קריאת ספרים, מעבר 

 לכיתה א', חשיבה מדעית בגיל הרך ועוד. 

רע'דה מסאלחה, מומחית בנושא הורות  –משותפת שתי מנחות -התוכנית הנחו בהנחיה את

 והדרכת הורים בחברה הערבית, וחולוד זבאנה טנאס, מומחית בנושא התפתחות וחינוך בגיל הרך.

 המשתתפות

גננות ערביות ממסגרות חינוכיות פרטיות ועירוניות ביפו,   23בשנה הראשונה  השתתפו בתוכנית 

חובה וחובה.  רוב המשתתפות הן תושבות יפו, שש -טרום חובה, טרום-דות בגני טרוםהעוב

מתגוררות באזור המשולש. כל הגננות הן בעלות תואר ראשון, גננת אחת היא בעלת תואר שני. 

 22 -טווח גילאי הגננות נע מ (שנים 9שנים )ממוצע   27הוותק המקצועי של הגננות נע משנתיים עד 

                                   (.    48עד 

שהשתתפו בשנה הראשונה,   וגננת אחת   11גננות, מתוכן  12בשנה השנייה השתתפו בתוכנית 

ה. שלוש מהגננות שהמשיכו החלו ללמוד לתואר שני, ואחת החלה יהצטרפה לקבוצה בשנה השני

 כלכלי מגוון. -יההורים שהשתתפו בקבוצות ההורים באו מרקע חברתבלימודי דוקטורט. 

 עקרונות מנחים של ההשתלמות  

החידוש המרכזי בתוכנית הוא ההכשרה של גננות להנחות קבוצות הורים, ובמסגרת זו, להדריכם 

ולהקנות  להם ידע בתחום התפתחות הילד ובתחומי דעת הנלמדים בגן. כדי ליצור תנאים 
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ובסיפוק, התבססה ההשתלמות על שיאפשרו לגננות לקחת על עצמן תפקיד זה ולעשותו בהצלחה 

 מספר עקרונות: 

                                          מעמיקים בתחומי דעת מרכזיים הגננות המשתתפות צריכות להפגין ידע והבנה  .1

 .                                                 הכלולים בנושאי הליבה שבתוכנית הלימודים של משרד החינוך

זאת, כדי שהגננות יוכלו להביא לידי ביטוי ידע ויכולת מקצועיים גבוהים במפגשים עם 

ההורים. הגננות השתתפו בהשתלמויות מקיפות  מוקדמות, ולמדו נושאים כמו  קריאת 

ספרים שיתופית  של הורים עם ילדים, והכנה לקראת המעבר לכיתה א'. במהלך השנה 

מוטוריות של -ך למידה מעמיק של התפתחות סנסוהראשונה של ההשתלמות התקיים תהלי

 ילדים, תוך יישום של הנלמד בגנים.

                                                                        הדרגתיות בתהליך הרחבת הקשר עם הורים .2

ר במהלך השנה הראשונה התנסו המשתתפות במגוון פעילויות מקובלות בגנים לחיזוק הקש

עם ההורים, כגון: אסיפות הורים, לוח הורים ופגישות פרטניות . רק בשנה השנייה, על בסיס 

שיפור העשייה בתחום התחזקות הביטחון העצמי והעמקת האמון בינן לבין מנחות, התנסו 

 גננות שבחרו בכך, בתכנון ובהנחיה של סדרת מפגשים עם הורים.  

                ליווי שוטף של המנחות                     העצמה אישית ומקצועית של הגננות תוך  .3

היבט מרכזי בהשתלמות היה מתן הזדמנות למשתתפות לחדד את הזהות המקצועית 

הייחודית שלהן ולהביא לידי ביטוי את הצדדים החזקים שלהן. זאת, תוך כדי  שיתוף 

הזמן במפגשים הוקדש  בהתלבטויות ובקשיים וקבלת הדרכה, ליווי ותמיכה שוטפים. רוב

 יתית. ילפעילות סדנאית חוו

 תכנים ומהלך העבודה

 היבטים תיאורטיים והיבטים יישומיים 

 שנה א'

 של שלוש שעות אקדמיות כל אחד.מפגשים  20 התקיימו

, בזיקה לתוכנית גננת והתפתחות סנסומוטורית של ילדים -שני עולמות תוכן: קשר הורים נלמדו 

  .(2007גופני )משרד החינוך,  הליבה בנושא חינוך

נושאי הלימוד כללו חשיבות הקשר עם ההורים, חשיבות התחום הסנסומוטורי בגן, תפיסת תפקיד 

היבטים ניהוליים והיבטים מנהיגותיים והביטוי שלהם בעבודה עם הילדים ובניהול הקשר  -הגננת 

 רים. עם ההורים,  כלים ורעיונות לניהול קשר ותקשורת חיוביים עם הו

הגננות הונחו לשלב את החומר הנלמד בקורס בעבודתן בגן  במהלך סדר היום הרגיל:בעבודה 

 בקבלת הילדים בבוקר,  -מוטורי -הישירה עם הילדים על טיפוח התחום הסנסו

 במפגש הבוקר, במעברים, בשעת האוכל ובעבודה בקבוצות קטנות, ובעיקר בטיפוח חצר הגן  -

 ת כרטיס ביקור מקצועי של הגננת, בעיצוב והשקעה בלוחבהכנ -בעבודה עם ההורים  -

 הורים, בניהול שיחות פרטניות ובאסיפות כלליות.                        

 שנה ב'

גננות מתוך הקבוצה המקורית )וגננת נוספת שהצטרפה בשנה זו(, והן   11בשנה השנייה השתתפו 

תן ולהתנסות בהנחיה ובהדרכה של קבוצות הביעו רצון ומוטיבציה לעשות שינוי משמעותי בעבוד
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שני ימי לימוד  -מפגשים של שלוש שעות כל מפגש, ובנוסף  15הורים. במהלך שנה זו התקיימו 

בנוסף לשכלול יכולתן של הגננות לקיים שיחות פרטניות עם  מרוכזים )שמונה שעות לימוד כל אחד(.

ם בשנה זו דגש על הדרכה בקבוצת הורים, הורים ואסיפות כלליות מקצועיות בשיתוף ההורים, הוש

תוך ליווי של המנחות בעבודתן. המפגשים עסקו בהכרת מודלים ואפיונים של קשר חיובי בין גננות 

כל גננת התבקשה לבחור נושא מתוך  ם להנחיית קבוצות ולהדרכת הורים.   מתן כלילהורים וכן ב

חינה מקצועית, ושבו היא מעוניינת שלושת נושאי ההשתלמות,  שבו היא מרגישה  בטוחה מב

מוטורית, קריאת ספרים שיתופית -להדריך הורים )כזכור, שלושת הנושאים היו התפתחות סנסו

ומעבר לכיתה א'(. בשיתוף פעולה בין מנחות ההשתלמות לגננות, נבנו מערכים לשמונה מפגשים עם 

 הורים בכל אחד מהנושאים הללו. 

וטורית כללו העמקת הידע וההבנה של ההורים לחשיבות המפגשים בנושא התפתחות סנסומ

התחום ודרכים לקדמו בגיל הרך. הושם דגש על מתן רעיונות לפעילויות ומשחקים שההורים 

יכולים לעשות עם ילדיהם בתחומי המוטוריקה הגסה והעדינה בבית  ובמרחבים מחוץ לבית, כמו 

 חוף הים ביפו. 

ילדים הושם דגש על החשיבות של קריאת ספרים מהנה במפגשים בנושא קריאה שיתופית עם 

וחווייתית מגיל צעיר להעשרת השפה של ילדים ולקידום הלמידה ואהבת הספר. הורים הונחו כיצד 

 לבחור ספרים איכותיים, וכיצד לקרוא ולשוחח עם ילדיהם. 

לצד במפגשים בנושא המעבר לכיתה א' הושם דגש על החשיבות של בשלות חברתית ורגשית 

חשיבותן של יכולות קוגניטיביות ועל דרכים שבהן יכולים הורים לעזור לילדיהם  במעבר משמעותי 

 זה.  

 

 תוצאות 

 הערכת התוכנית בוצעה במספר אמצעים, כפי שמפורט להלן: 

 הערכה בשנה ראשונה

תצפיות של מדריכה שליוותה את התוכנית בגנים ודו"חות תצפית שמסרה באופן שוטף  .1

 התוכנית. למנחות 

שאלות פתוחות שהתייחסו  10שאלוני משוב שהועברו לגננות בסיום השנה. השאלון כלל  .2

מוטורי בגן, לעדכון שוטף של ההורים באמצעות לוחות -להעשרת פעילויות בתחום הסנסו

 הורים בגן, לשיחות פרטניות של הגננת עם הורים ולתחושת היכולת המקצועית של הגננות.   

 

 שנייה הערכה בשנה ה

 תצפיות שוטפות של המדריכה, בדומה לשנה הראשונה. .1

שאלון משוב שהועבר לגננות בסיום השנה. בנוסף לנושאים שנכללו בשאלון המשוב של השנה  .2

הראשונה, כלל השאלון בשנה השנייה גם שאלות שהתייחסו לתכנים ולחוויה של הדרכת 

 ההורים. 

נו. המנחות בדקו את המערכים, והעריכו בדיקת האיכות של מערכי המפגשים שהגננות הכי .1

 את איכותם, בהתייחס הן לתכנים והן לדרכי ההנחיה וההדרכה.  

 דיווחים שהגננות כתבו לאחר כל מפגש שקיימו עם ההורים.  .2
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שאלון משוב להורים שהשתתפו בקבוצות ההורים. שאלון זה כלל חמש שאלות פתוחות  .3

שלהם עם ילדיהם וכן לחוויה שלהם במהלך שהתייחסו למה שההורים למדו ויישמו בקשר 

 המפגשים. 

ים העיקריים יוצגו בנפרד לכל אחת ממצאי ההערכה קודדו על ידי מנחות התוכנית. הממצא     

 משנות ההשתלמות. 

 

 ממצאים  לשנת ההשתלמות הראשונה 

                           מוטורי בגן                                        -העשרת פעילויות בתחום הסנסו .1

חל שינוי משמעותי בתחום הפעילויות לטיפוח התחום הסנסומוטורי. מתצפיות של המדריכה        

מהגננות  העשירו את הפעילויות לפיתוח המוטוריקה הגסה בחצר הגן וכן  90% -בגנים עלה ש

. בתשובה לשאלון המשוב  מוטוריות בנושאי לימוד בגן, כמו חשבון ותזונה-שילבו התנסויות סנסו

ציינו גננות פעילויות ספציפיות מגוונות וממוקדות לשיפור התחום וציינו שבמהלך ההשתלמות 

 קיבלו רעיונות והדרכה להעשרת הפעילות עם ילדים בחצר הגן. 

 עבודה עם הורים   .2

גן לוח הורים, מהגננות שהשתתפו בהשתלמות הציגו ב 80%-מדווחי המדריכה עלה ש - לוח הורים        

בו עדכנו את ההורים באופן שוטף, במלים ובתמונות, באירועים ופעילויות מרכזיים בגן. הושם 

מהגננות ציינו  53%מוטורי. בשאלון המשוב, -דגש מיוחד על פעילויות חדשות בגן בתחום הסנסו

 .שהן עשו שינוי משמעותי בלוח ההורים בגן בעקבות ההשתלמות 

 כל הגננות קיימו לפחות אסיפת הורים אחת לכלל הורי הגן בנושא של     - יםאסיפות הור        

 מוטורית ומשחקים תנועתיים בגיל הרך. אסיפת ההורים כללה -התפתחות סנסו        

 סדנא בהשתתפות הורים, בה הם התנסו במשחקים ובפעילויות לקידום היכולת           

 אסיפת ההורים מתן הדרכה ורעיונות להורים על מוטוריות. בנוסף כללה-הסנסו        

 משחקים ופעילויות שהם יכולים לעשות עם ילדיהם, כמו  הליכה על חוף הים, פעילויות          

 חצר, משחק בגן שעשועים, משחק בחול ורכיבה על אופניים.        

                                                           חיזוק תחושת היכולת והזהות המקצועית של גננות .    3

במהלך ההשתלמות הכינו הגננות  כרטיס ביקור מקצועי אישי, בו בטאו את האני המאמין 

החינוכי שלהן,  מטרות חינוכיות שהן מציבות לעצמן, ודרכי תקשורת שלהן עם הורי הגן. 

ושת הערך והמקצועיות  בתשובותיהן לשאלות המשוב בסיום השנה, הן ציינו במיוחד את תח

 מוטוריות בגן.-שחשו בהכנת כרטיס הביקור וכן סיפוק בעקבות העשרת הפעילויות הסנסו

 קשיים ביישום הנלמד                                                                                                             .  4

במתחם של בית ספר, דיווחו על קושי בהארכת זמן הפעילות  שלוש גננות שהגן שלהן ממוקם

-בחצר כפי שהיו רוצות ועל תסכול מסוים שחשו כתוצאה מכך. גננת אחת אמרה שהתחום הסנסו

מוטורי מעניין אותה פחות מתחומים אחרים, שהיא איננה אוהבת בעצמה התנסות עם חומרים 

 דד התנסויות כאלה אצל ילדים. מסוימים, כגון חול ומים ולכן היא גם מתקשה לעו

 

 ממצאים לשנת ההשתלמות השנייה 

        שיחות פרטניות עם הורים                                                                                                        .1

ים, בהן יישמו את מהגננות דיווחו על כך שקיימו לפחות שתי שיחות פרטניות עם הור 80%-כ

העקרונות והגישה שלמדו. הגננות דיווחו על קושי במפגשים הראשונים, ועל שיפור בתפקוד שלהן 
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ובתחושתן במפגשים עם ההורים במהלך השנה. בהדרגה הן כללו במפגשים אלה יותר הקשבה 

 ושיתוף של הורים וכן הדרכה מקצועית להורים כיצד לסייע לילדיהם להתמודד עם קשיים.

                                                                                                                           גיוס קבוצות הורים .2

משתתפים. מרבית  16-ל  6כל הגננות הצליחו לגייס קבוצת הורים. גודל הקבוצות נע בין  

צות נכחו שני אבות. באחד הגנים השתתפו חמישה המשתתפות היו אימהות, אם כי בשתי קבו

 הורים יהודים לצד עמיתיהם הערבים.  

 הכנת מערכים .3

כל הגננות שהשתתפו בתוכנית הכינו מערכים לשמונת מפגשי ההורים בנושא שבחרו מתוך שלושת 

הנושאים. המערכים שילבו בין העשרת הידע של ההורים בתחום הדעת הנבחר לפעילויות 

שמטרתן לרכוש כלים להעשרת הפעילויות המשותפת שלהם עם ילדיהם. המנחות סייעו סדנאיות, 

לגננות לשפר את המערכים בהיבטים שדרשו זאת )דוגמא למערך בנושא טיפוח מוטוריקה גסה 

 . 2מוטורי מופיעה בנספח -ם הסנסובמסגרת הסדנא שעסקה בתחו

 של גננות דיווחי גננות : הרחבת הזהות המקצועית ותחושת היכולת  .4

בדיווחים השוטפים וכן בתשובות לשאלון בסוף השנה דיווחו הגננות על חששות משמעותיים 

בתחילת השנה ועל חוויה של סיפוק ותחושת הצלחה במהלך השנה ובסופה. הגננות ציינו שגילו 

בעצמן יכולות חדשות, הן בגיוס של קבוצת הורים והן ביכולת להנחות קבוצה ולהדריך הורים. 

ופן ספציפי יותר, גננות דיווחו על שיפור ביכולתן להקשיב להורים, לשאול אותם שאלות בא

 ולקיים איתם דיאלוג, וכן בתפקוד שלהן כדמות סמכותית  ומקצועית. 

 חיזוק הקשר בין הגננת להורים .5

כל הגננות ציינו שיפור משמעותי בקשר שלהן עם הורי הגן. הן דיווחו על שינוי בהתייחסות 

ם אליהן כדמות מקצועית, על התקשורת עם ההורים שהפכה לפתוחה ונינוחה יותר ועל  ההורי

 האווירה החיובית באסיפות ההורים הכלליות בגן. 

 משוב של משתתפים בקבוצות ההורים .6

כל ההורים שהשתתפו דיווחו על רמת שביעות רצון גבוהה עד גבוהה מאוד   -שביעות רצון

 מת הארגון, מההנחיה ומהמפגש עם הורים אחרים.מהנושאים שהועלו בקבוצות, מר

 כל ההורים דיווחו שהסדנה הוסיפה להם ידע חדש במידה גבוהה עד גבוהה מאוד. -ידע 

כל ההורים דיווחו שהם יישמו דברים חדשים שלמדו בסדנה בקשר שלהם עם ילדיהם  - יישום

ראקציה שלהם עם ילדיהם, במידה גבוהה עד גבוהה מאוד. דווח על שינויים משמעותיים באינט

משחק משותף  במשחקים המתאימים לרמה ההתפתחותית של הילדים, הקניית מיומנויות  –כמו 

 חשובות לילדים שעולים לכיתה א', קריאת סיפורים.

ההורים הבינו את תפקידם ביצירת הזדמנויות להתנסויות של ילדיהם בתחומי  - תפקוד הורי

אותם לנצל את הכוחות והכלים שרכשו לפעילות משותפת עם ההתפתחות השונים, והדבר עודד 

ילדיהם בבית.  ההורים דיווחו על שיפור בקשר ובאיכות האינטראקציה עם ילדיהם, על עלייה 

ברמת ההקשבה, הסובלנות והאמפתיה שלהם כלפי ילדיהם. הם למדו להכיר ולהבין את ילדיהם 

 ולהתנהג איתם ברגישות רבה יותר.
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חלק גדול מההורים ציינו את חשיבות "זמן האיכות" לקשר ביניהם לבין הילדים   - זמן איכות

שלהם, וציינו את חשיבות המשחק ככלי להקניית ידע, לפיתוח כישורים  שונים, וככלי מהנה 

 לשיפור הקשר שלהם ילדים.

ץ מספר גדול יותר של הורים פנה במהלך השנה לגננות לצורך ייעו -  פנייה של הורים לגננת

 והדרכה בנושאים הקשורים לחינוך ילדיהם מאשר בשנים קודמות. 

 

 דיון

גננות הלהעשיר את יכולתן של התוכנית עסקה ביחסי גננות והורים, ומטרתה המרכזית הייתה 

הממצאים העיקריים מצביעים על כך שבמהלך השנתיים של  הורים.הלטפח קשר חיובי עם 

ועיות שלהן, שיכללו בהדרגה את יכולתן לטפח קשר התוכנית, הגננות חיזקו את תחושת המקצ

חיובי עם הורי הגן,  ובמקביל העשירו את העשייה החינוכית בגן. הדיון יעסוק תחילה בשינוי שחל 

בעבודת הגננות במהלך השנה הראשונה, ולאחר מכן ידון בהתמודדות של הגננות עם התכנון 

מהלך השנה השנייה של התוכנית, ולבסוף וההנחיה של מפגשים סדנאיים לקבוצות של הורים ב

יידונו התנאים שאפשרו את הצלחת התוכנית, מגבלות התוכנית והמלצות הנוגעות להשתלמויות 

 גננות.  

והקניית דרכים ליישום הידע  מוטורי-בשנה הראשונה כללה התוכנית   למידה  בתחום הסנסו

וחינוך גופני. תחום זה נבחר מאחר בעבודת הגננות, בהתאם לתוכנית הליבה בתחום של תנועה 

והוא מרכזי בהתפתחותם של ילדים בגיל הרך ובעל השפעה על התפתחות ולמידה של נושאים 

(.  חוקרים מדגישים את החשיבות של שילוב תחום 2000; הנפורד, 2003קוגניטיביים )ג'ינסן, 

(. למרות חשיבות הנושא, 2004התנועה בתוכניות חינוכיות ובתוכניות התערבות  בגיל הרך )רביב, 

לגננות לא היה ידע קודם מעמיק עליו.  בעקבות השתתפותן בהשתלמות, גננות העשירו את 

הפעילויות בגן בתחום זה, ואף שילבו דיווחים על הפעילויות החדשות בלוח ההורים ובאסיפות 

ת הבילוי הורים. בנוסף, באסיפות ההורים הגננות הדריכו את ההורים כיצד להעשיר את שעו

 המשותף שלהם עם ילדיהם בפעילויות תנועה, משחק וספורט.  

עיקרון חשוב בתוכנית היה שילוב בין הידע והעשייה החינוכית של גננות בתחומי הליבה לבין 

העשרת עבודתן עם הורים. הידע החדש שהן רכשו היווה בסיס ליכולתן לשלב הדרכה בתחומים 

ההמשכיות בין העשייה החינוכית בגן לפעילויות של ההורים אלה באסיפות ההורים  וחיזק את  

בבית. המשכיות כזו מקדמת את התפתחותם ורווחתם של ילדים ומסייעת לילדים להתמודד 

 (.Reynolds & Shlafer, 2010בהצלחה עם דרישות המסגרת החינוכית והביתית ) 

יקור המקצועי שהכינו.       חיזוק תחושת המקצועיות של גננות בא לידי ביטוי גם בכרטיס הב

גננות מתבקשות על ידי משרד החינוך לשתף את ההורים בתפיסות חינוכיות ודרכי הוראה 

המקובלים בגן, ודרך זה לאפשר להורים להכיר את תהליכי הלמידה של ילדיהם וללוות את 

יסי (. הכנת כרט2010המשך רכישת המיומנויות גם במרחב הבית והמשפחה ) משרד החינוך, 

הביקור אפשרה לגננות להעמיק בחשיבה על האני מאמין החינוכי שלהן ועל המטרות החינוכיות 

שהן שואפות לקדם בגן, כמו גם על אופן התקשרותן עם ההורים. עבור חלק גדול מהגננות, גם 

הוותיקות ביניהן, הייתה הכנת הכרטיס חוויה ראשונה מסוגה בכל שנות עבודתן כגננות. ניתנה 

הזדמנות ייחודית להביא לידי ביטוי את יכולתן המקצועית ואת אישיותן . להלן שתי להן 

אני מאמינה כי ילד מאושר גדל להיות אדם " דוגמאות לדברים שגננות כתבו בכרטיס הביקור: 
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לגרום להם כדי  מה  שאנו יכולותעושים כל  , צוות הגן,ולכן אנו  טוב מועיל וחיובי לעצמו ולחברה

נתייחס לילד כאל  .חייו ילד היום ישמשו אותו כלל שניתן הכלים ה. אני מאמינה כיאושר ושמח

גננת נוספת מתארת כך את דרכי . "ונכבד אותו נאהב ;אדם שווה זכויות, חושב, בעל רצונות משלו

 בתחומים ונושאים שונים יתיתיאנו משלבים בין הדרכה, לימוד והתנסות חוו"הפעולה שלה 

ועצמאות כאדם  עצמי ןלביטחו להעשיר את עולמם, לקנות ידע, ולהגיעהמאפשרים לילדים 

 ."חושב

המטרה המרכזית של התוכנית בשנתה השנייה הייתה חיזוק הקשר השוטף של הגננת עם הורים 

והעמקתו. זאת, על בסיס גישה חינוכית המדגישה את חשיבות הקשר ההדדי בין הגננת להורים 

Sphancer, 2002),)   ווים המנחים של משרד החינוך . לפי הנחיות המשרד,  על הגננת לקובהתאם

עם קבוצת כלל הורי הגן ועם הורי כל ילד  --מקבילים בשני מישורים עם הורים תקשורת לקיים 

בחרנו להתחיל בנושא של שיחות פרטניות, מפני  שזיהינו פער  .(2010) משרד החינוך,  באופן פרטני

ורות לעשות לבין  היישום בשטח. בשיחות של המנחות עם הגננות בין מה שהגננות מתבקשות ואמ

התברר  שהן מתקשות לנהל שיחות פרטניות עם הורי הילדים בגן, למרות שהן מודעות  לדרישת 

משרד החינוך לקיים  שלוש שיחות עם כל זוג הורים במהלך שנת הלימודים.  בעקבות השתתפותן 

ות ובאיכות השיחות הפרטניות שהן קיימו עם הורים.  של הגננות בתוכנית נצפו שינויים בכמ

( קיימו במהלך השנה  לפחות שתי שיחות פרטניות בהתאם לעקרונות שנלמדו 80%מרבית הגננות )

במהלך ההשתלמות,  תוך שימוש במיומנויות תקשורת שרכשו. מיומנויות אלה כללו הקשבה 

ים של ילדים מתקשים.   ממצאי מחקרים ושיתוף  ההורים בתפקוד ילדיהם בגן, וכן הדרכה להור

מורים בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה מוכנים יותר לאמץ ש שבוצעו בארה"ב מראים

השינוי בכמות  (, ואכן, Ergur, 2009; Godderd, goy & Woolfolk, 2004) שינויים וחידושים

ת המקצועית של ובאיכות של השיחות של הגננות עם ההורים משקף חיזוק של תחושת היכול

שעודדה אותן להתמודד גם עם האתגר של הדרכת קבוצות הורים בסדרה של מפגשים הגננת, 

 סדנאיים.  

במהלך מפגשי ההשתלמות רכשו המשתתפות ידע והבנה לגבי עקרונות ודרכים להדרכה 

 קבוצתית. כל גננת בחרה תחום דעת שבו היא מרגישה חזקה, וכולן קיבלו לווי והדרכה שוטפים

מהמנחות בתכנון מפגשי ההדרכה ובהפקת לקחים מכל מפגש לקראת המפגש הבא. למרות 

החששות והספיקות הרבים של הגננות לגבי יכולתן לגייס הורים ולתת הדרכה קבוצתית להורים, 

המפגשים שילבו הרצאות קצרות להורים, פעילות סדנאית,  כל הגננות הצליחו בשתי המשימות. 

הגננות, בתפקידן כמנחות, יישמו בקבוצות את שלמדו בנושאי  הקשבה ים. שיחות וייעוץ להור

פעילה, הידברות וניהול דיאלוג, ניסוח ושאילת שאלות, ניהול ומיקוד של דיון שליטה ברגשות 

 ובמחשבות ושימוש מושכל בסמכות. 

תן במהלך ההתנסות החדשה בהדרכת קבוצות הורים העמיקה תחושת הביטחון של הגננות ביכול

להתמודד עם המשימה המורכבת. הן הגיעו למפגשים לאחר עבודת הכנה מאומצת, מוכנות 

ומצוידות בכל שנדרש למפגש מוצלח )חומרי הפעלה, דפי הדרכה להורים ועוד(, ודיווחו בסיפוק על 

שיתוף הפעולה ושביעות הרצון של ההורים.  יתרה מזאת, הקשר עם ההורים התרחב מעבר 

לידי ביטוי בקשר היומיומי איתם  וכן בהתעניינות רבה יותר ובמעורבות  של  לשעות הסדנא ובא

ההורים בנעשה בגן.  הגננות העידו שיכולתן המקצועית התרחבה, והיא כוללת עתה לא רק יכולת 

לעבוד עם הילדים בגן אלא גם יכולת לעבוד במקצועיות עם ההורים. מחקרים מראים שזהות 
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ושה של מסוגלות עצמית ומשפרת את התפקוד המקצועי בכללותו מקצועית חיובית משקפת תח

(Beijaard, Vermunt & Vermunt, 2000) נראה שהזהות המקצועית החדשה של הגננות אכן .

באה לידי ביטוי בשיפור העשייה החינוכית בגן בכללותה, והשתקפה בהעשרת הפעילויות בגן, 

 כן בערוצים הרבים של קשר עם הורים. בעיקר בתחומי הדעת שנכללו בתוכנית להורים,  ו

חיזוק היכולת של הגננות לעבוד עם ההורים הן באופן פרטני הן במפגשים היומיומיים בגן והן 

בקבוצות ההדרכה, אפשר להן להיענות לצרכים מגוונים של הורים ולהתאים את אופי התקשורת 

וטף על תפקוד ילדם בגן, לכל הורה והורה. מחקרים מציינים שיש הורים הזקוקים למידע ש

אחרים מחפשים עצות לשיפור האינטראקציה עם ילדיהם ויש כאלה המעדיפים סדנאות 

במהלך השנתיים של ההשתלמות,  (.(Smith, Lapin & Finn-Stevenson, 2008מתמשכות 

הגננות רכשו יכולת וכלים להשתמש באופני תקשורת שונים ושילבו בעבודתן דרכים שהתאימו 

 השונים של הורי הגן.  לצרכיהם

המשוב החיובי שהתקבל מההורים שהשתתפו בתוכנית תמך בדיווחי הגננות באשר לאיכותם 

והצלחתם של המפגשים ושיפור הקשר בין הגננת להורים. המפגשים העניקו להורים חוויה שלא 

ר הייתה מוכרת להם וכללה למידה, שיח וקבלת רעיונות ליישום בבית. הם דיווחו על שיפו

באינטראקציה עם ילדיהם ועל כך שהם רואים בגננת דמות מקצועית שהם יכולים לפנות אליה 

לקבלת ייעוץ והדרכה. ראייה זו מבוססת על החוויה שהורים חוו כשפנו לגננת וקיבלו מענה 

(. התחזקות תחושת המסוגלות המקצועית של הגננות אפשרה להן 2009אמפאתי ומקצועי )הרפז, 

את התפקיד של הדרכת הורים ולהעניק גם להורים חוויה של מסוגלות לגבי  לקחת על עצמן

  (.Epstein & Salinas, 2004)  תחושת ההורות שלהם

את הצלחת התוכנית ניתן לייחס לעקרונות המנחים שעמדו בבסיסה. ראשית, ההתבססות על 

מדו במהלך שנת תחומי דעת הנכללים בתחומי הליבה של משרד החינוך ושגננות מכירות )או ל

ההשתלמות הראשונה(, נתנה להן עוגן להתנסויות החדשות והמאתגרות.  מתן הבחירה לגננת 

לבחור את התחום המועדף עליה העביר להן כבר בשלב מוקדם מסר של  אמון ביכולתן לקבל 

החלטה נכונה ומתאימה להן. בנוסף, המעבר ההדרגתי מהתנסויות קלות יותר למשימות 

רכבות אפשר לגננות לבנות בהדרגה הן את האמון במנחות והן את ביטחונן העצמי.  מאתגרות ומו

הסיפוק שהן שאבו מההתמודדות המוצלחת עם ניהול של אסיפות הורים ושיחות פרטניות עודד 

אותן להתנסות גם בהדרכה של קבוצות הורים. לבסוף, גישת ההעצמה והלווי השוטף של הגננות 

ט מרכזי בתוכנית ותרמו באופן ניכר להצלחתה.  נראה שהתיאור של יהב על ידי המנחות היו היב

( לתהליך של העצמה תואם את התהליך שמנחות התוכנית הובילו ושהמשתתפות חוו. על פי 2006)

העצמה היא תהליך של זיהוי משאבים אישיים ומקצועיים, ופיתוח היכולת להשתמש בהם יהב,  

הגננות כן כדי לגרום לשינויים מכוונים בסביבה הקרובה. כדי להתפתח ולצמוח באופן אישי ו

שהשתתפו בתוכנית השתנו בעצמן וגרמו לשינויים בגן שלהן, בקשר שלהן עם ההורים ובתפקודם 

 של הורים עם ילדיהם.  

גורמים נוספים שתרמו להצלחת ההשתלמות, בנוסף לעקרונות שעמדו בבסיסה, היו  הרמה 

המרכז הארצי להורות ומשפחה בחברה  ם שהיו אחראים לתוכניתהמקצועית הגבוהה של הגופי

הערבית, ומרכז בידאיאת לקידום הגיל הרך הפועל במרכז הירש ביפו,  וכן שיתוף הפעולה בין 

גופים אלה. שיתוף פעולה זה אפשר לכל אחד מהשותפים לתרום תרומה ייחודית בתחום 
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חינוך קדם יסודי במשרד החינוך הייתה המומחיות שלו. בנוסף, המפקחת המחוזית של האגף ל

שותפה פעילה בתכנון ההשתלמות. השותפות עם משרד החינוך היא חשובה, מאחר והיא מבטיחה 

שהתוכנית פועלת בהתאם לקווים המנחים לעשייה חינוכית מיטבית של משרד החינוך וזוכה 

אמה להקשר בהכרת המשרד. חשוב לציין, שההשתלמות התקיימה בשפה הערבית,  תוך הת

תרבותי של הגננות והמשפחות. השילוב בין גופים מקצועיים המשתייכים לחברה -החברתי

תרבותי בו פעלה התוכנית הבטיחו שהיה -הערבית והתאמת השפה והתכנים להקשר החברתי

 תהיה רלוונטית ומשמעותית לגננות ולמשפחות. 

ית דורשת משאבים רבים יותר לצד הצלחת התוכנית, יש לתת את הדעת גם למגבלותיה. התוכנ

אחת מומחית לגיל הרך והשנייה מומחית  –מהשתלמויות רגילות, הן בשל השילוב בין שתי מנחות 

להנחיה ולהורות, והן בשל הלווי האינטנסיבי שמוענק לגננות. בנוסף, רובם המכריע של 

כים לשלב יותר המשתתפים בקבוצות ההורים  היו אימהות. בתוכניות המשך מומלץ לחשוב על דר

אבות על מנת שהשינוי בתפקוד ההורי יהיה מעמיק ורחב יותר. כמו כן, חשוב לבדוק את מידת 

הורים לאחר סיום ההשתלמות והליווי. -ההטמעה והיישום של הדרכים החדשות לקשר גננת

, חשוב לשלב בהערכת התוכנית כלי מחקר שנעשה בהם שימוש במחקרים קודמים בעתידלבסוף, 

 , בנוסף לכלים הייחודיים שפותחו עבור התוכנית הנוכחית. בתחום

לסיכום, לאור הצלחת התוכנית ובשל התאמתה לקווים המנחים לעשייה חינוכית מיטבית של 

האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, מומלץ להציג את עקרונות התכנית בפני  אנשי מקצוע 

קו  אפשרות לשלבם בהשתלמויות אחרות. ומקבלי ההחלטות במשרד החינוך  כדי שאלה יבד

תוכנית "אופק חדש" מהווה הזדמנות חשובה להכנסת חידושים  ברוח זו, כך שההשתלמויות 

לגננות ישפרו את תחושתן וזהותן המקצועית של הגננות ואת תפקודן המקצועי, ובמקביל יסייעו  

סייע במימוש מטרות בשיפור התפתחותם ורווחתם של הילדים. התוכנית הנוכחית יכולה ל

 חשובות אלה. 
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 נספחים

 

 ש הוריםמערך למפג –1נספח 

 פעילויות ורעיונות לשיפור המוטוריקה הגסה בבית

 

 דק' 40 –שבירת הקרח פעילות ראשונה: 

 המנחה מחלקת לכל משתתף בלון וכרטיסיה קטנה עם הוראות לפעילות תנועתית. -

המנחה מבקשת מכל משתתף לקרוא את ההוראה הכתובה בכרטיסייה בשקט מבלי  -

ל את הכרטיסייה ולהכניסה לבלון ולאחר מכן ליידע את השאר בתוכן הכרטיסייה, לקפ

 לנפח את הבלון ולקשור אותו.

המנחה מבקשת מהמשתתפים לעמוד במעגל ולפעול לפי ההוראות הבאות: להעיף את  -

 לתוך המעגל ולהקפיד שכל הבלונים יהיו באוויר ולא יפלו ויגעו  ברצפה.  הבלון

http://www.yale.edu/21c/documents/2008_full
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יל אותו לפוצצו, לקרוא את אם נפל אחד הבלונים ונגע ברצפה, נבקש מהמשתתף שהפ -

 ההוראות שבו ולפעול על פיהן. לאחר מכן עליו לצאת מהמעגל. 

 שאר המשתתפים חוזרים למעגל וממשיכים להעיף את הבלונים עד שאחד מהם נופל. -

   במליאהשיחה 

                                                                                                              איך הייתה חווית המשחק ? 

אילו מיומנויות דרשה פעילות זו? )ריכוז, יכולות תנועתיות  שימוש בידיים, קשר עין יד, 

                                                                                                                                     מהירות תנועה.....(

           איך הרגשתם כשנתבקשתם למלא אחר ההוראות השונות? מה אהבתם? מה פחות? 

איזה רעיונות נוספים למשחקי תנועה יש לכם?> הצעה: ניתן לתרגל הליכות שונות 

 שנמצאות בכרטיסיות דרך תמונות של חיות.

 דוגמאות להוראות בכרטיסיות

 לקפוץ על רגל אחת -

 שתי הרגליים  בתוך המשבצת על לקפוץ   -

 לעמוד על רגל אחת בעיניים עצומות  -

 הליכת עקב  אגודל  -

 ללכת לאחור -

 ללכת עם שקית על הראש -

 קפיצות אחת אחר השנייה לגובה 5לקפוץ  -

 ללכת על הקו המפריד של המרצפות  עם הידיים מורמות לצדדים -

 לרוץ באיטיות בתוך החדר -

 לרוץ במהירות בתוך החדר -

 

 

 

 דק' 40 –ות שנייה:  מצבים   פעיל

 

מטרת הפעילות היא להעמיק את מודעותם של ההורים לחשיבותן של יציבה נכונה ושל פעילות 

יום של ילדים, וכן להעמיק את הבנתם באשר לנזק שעלול להיגרם משעות -מוטורית בשגרת היום

 ארוכות ללא פעילות מוטורית.  

משך( על גבי כרטיסיות ותפזר את בה-המנחה תכתוב אמירות שונות )דוגמאות -

הכרטיסיות על השולחן /על הרצפה/ בחדר. חלק מהכרטיסיות מתארות מצב רצוי וחלקן 

 מצב לא רצוי.

 הקבוצה תתחלק לחמש קבוצות קטנות  -

כל קבוצה תבחר כרטיסיה ותדון בשאלות: האם הרעיון שכתוב על הכרטיסייה הוא נכון?   -

 ן או האמירה?  מדוע?, מה דעתם על האמירה הרעיו
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חזרה למליאה, נציג של כל קבוצה יקרא את המשפט שדנו בו והקבוצה תשתף את שאר  -

 המשתתפים במסקנותיה .

דיון על כל משפט: מהן ההשלכות של המצבים המתוארים בכרטיסיות על התפתחות  -

 המוטוריקה הגסה ותפקיד ההורים.

 

 דוגמאות למשפטים 

 ה והמחשב, לכן הוא לומד הרבה דברים.הילד שלי יושב הרבה מול הטלוויזי -

 הישיבה מול המחשב והטלוויזיה מחזקת את היציבה של הילדים. -

 מומלץ לעודד משחק מוטורי של הילדים בחוץ. -

 משחק מוטורי או השתתפות בחוג התעמלות משפרת את היציבה של הילדים. -

 חשוב להקפיד על שעות צפייה מוגבלות מול הטלוויזיה והמחשב. -

 לי אוהבת לשחק כדורגל. המשחק לא מתאים לבנות. הילדה ש -

 לילדים היום יש קשיי יציבה בשל מיעוט הזדמנויות למשחק ולהתנסויות מוטוריות .   -

 ישיבה נכונה קשורה בשרירים חזקים.  -
 

היום אנו חיים בעולם של טכנולוגיה שבו לטלוויזיה ולמחשב יש מקום מרכזי סיכום המנחה: 

דים. ילדים מבלים שעות ארוכות מול המחשב והטלוויזיה ומשחקים בחוץ בחיי  המבוגרים והיל

הרבה פחות מאשר בעבר. כתוצאה מכך .יותר ילדים מראים קשיים ביציבה ובתחומי המוטוריקה 

העדינה והגסה. להורים יש תפקיד חשוב בפיתוח ושכלול המוטוריקה הגסה של ילדיהם. עליהם 

ן הצפייה בטלוויזיה וזמן הישיבה מול המחשב, וכן, לחשיבות להיות מודעים לצורך להגביל את זמ

הרבה של פעילות גופנית של ילדיהם. עליהם לעודד משחק מוטורי בחוץ והצטרפות לחוגי ספורט 

והתעמלות וליזום בילוי בגני שעשועים ומשחק עם הילדים בכדור ותנועה. בבית יש להקפיד על 

 תיד.ישיבה נכונה שתתרום לפיתוח היציבה בע

 

 דק' 30 –פעילות שלישית: נשחק ונבלה בבית 

 

קב' קטנות. כל קבוצה תציע משחקים שילדים נהנים מהם, ומשחקים  3 -הקבוצה תתחלק ל

 שהורים וילדים יכולים לשחק יחד. 

 תציע פעילויות ומשחקים בכדור. 1קבוצה מספר  •

 תציע פעילויות ומשחקים בחבל. 2קבוצה מספר  •

 פעילויות מגוונות אחרות.תציע  3קבוצה מספר  •

 

  רעיונות למשחקים מוטוריים -המנחה מסכמת  

 משחק חופשי: תופסת, מחבואים, דג מלוח.

 משחקי כדור
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מסמנים שערים שעומדים אחד מול השני באמצעות חפצים )כגון: דליים, בקבוקים( ועל  -כדורגל  

 רו.כל ילד בתורו להגן על השער שלו כשחברו/ הורה בועט בכדור לעב

 לקלוע לסל, לדלי, לחישוק או לקופסה שנמצאת בגובה. -כדור סל 

 : ספוג, גומי, קוצים.משחקי כדור בגדלים ובמרקמים שונים

 מסירות בידיים, ברגליים, הקפצה, זריקה באוויר ותפיסה. תפיסה ומסירה של כדור:

 משיכות בחבל, קפיצות.  - משחק בחבל

כריות, כסאות, ללכת על הקווים  –ים הקיימים בבית לבנות מאמצע –משחקי מסלול פשוטים  

 של המרצפות, על מנת לעודד שווי משקל.

ליכה צידית, הליכה לאחור, הליכה עקב בצד אגודל, הליכה עם שקית על הראש, הליכה  -הליכות

 לפנים ומעבר מעל שקיות הפזורות לאורך הקורה.

 ממדרגה נמוכה או כיסא קטן.ועל רגל אחת ברצף, קפיצות  על שתי רגליים -קפיצות

 אפשר להכין ע"י מילוי בקבוקי שתייה בנוזלים או בחול  -משחק באולינג

 קפיצות מעל במגוון דרכים. – משחק בגומי

 

 דק'  10 –פעילות סיכום וסיום 

 מה הוסיף לי מפגש זה? 

 

 

 

 

 

 

 קורס חלוץ למנחים בדואים בתחום הורות ומשפחה

 1יהודית זמיר

A good part of the human predicament is always to be unaware of the mind's own 

generative powers and to be limited by concepts of the mind's own fashioning. 

Mary Douglas' Implicit Meanings. 

 

 רקע

"תרבויות מייצרות את המציאות החברתית של עצמן", ו"הילדות היא אחת מאותן 

ת.במזרח התיכון" אחרי מאות שנים של יציבות יחסית, המבנה השתנה וממשיך להשתנות מציאו

(. השינויים שחלו בעולם במערבי במאה השנים האחרונות Warnock Fernea, 3:1995במהירות"  )

 
 ד"ר יהודית זמיר, מנהלת לשעבר של המרכז להורות ומשפחה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. 1
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מית. כאן היחידה החברתית אהשפיעו רק לאחרונה על תפיסת מקומו של הילד בחברה האסל

איש.הסיבות להתרחשות האיטית  200עד  20 –גודלה עשוי לנוע מ  הבסיסית היא המשפחה אשר

ם כי "אין דבר רע אכל כך של השינויים בתרבות זו נעוצות בין היתר באמונה הבסיסית של האיסל

מחידוש או התחדשות, שכן כל פרקטיקה חדשה היא בגדר סטייה, וכל סטייה מובילה לגיהינום" 

(30:1995 :Muhammad Abdelkebir Alaoui M'Daghri זהו הבסיס לפרקטיקות השמרניות .)

המקובלות במציאות חברתית שנוצרה לפני זמן רב והמתקשה או מסרבת להשתנות. למשל, 

הבעל מנהלת את הבית ומחליטה החלטות משמעותיות כמו מה יאכל -במשפחות הגדולות, אם

לאם הילדים אין יכולת  הילד, מתי הוא זקוק לרופא, כיצד לטפל בו כאשר הוא חולה, וכו'.

להשפיע או להחליט, וככל שהבית גדול יותר מבחינת מספר תושביו, כך שליטתה של האם פוחתת. 

האם אינה יכולה לקבוע חוקים בביתה המפרים או נוגדים את קצב הבית והמשפחה. אמהות 

שויות שנים(, או כאלה העובדות מחוץ לבית ותורמות לפרנסה, ע 12משכילות )שלמדו לפחות 

לזכות בהשפעה רבה יותר על גידול ילדיהן. עם זאת, גם הן אינן רשאיות להיות ביקורתיות מדי, 

 Seteney Shami and Lucineשכן הן גרות בבית משפחת הבעל והן תלויות לחלוטין במשפחתו)

Taminian, 1995: 68) תופעה זו מאפיינת בעיקר משפחות בדוויות, אך שליטתו של גבר מבוגר .

 כל חלקי המשפחה האחרים היא תופעה שכיחה בקרב משפחות מוסלמיות בכלל.ב

תופעה מעניינת אחרת, המשקפת רתיעה משינויים, קשורה להתייחסות ההורים הבדווים לבית 

 –הספר. חלק מכריע מהורים אלה רואה בבית הספר "מוסד משחית" שבו נפגשים בנים ובנות 

פשרויות לשינויים "חדשניים" ברוח מערב. בית הספר דבר הנוגד את המסורת, ובו נפתחות א

מסמל בעיניהם  אפשרות של התפתחות והתחדשות הטבעות בחותם ה"קדמה" בגרסת המערב, 

בעוד "קדמה" במסורת האיסלם משמעה בעיקר שמירה על ה"טוב" כפי שהיה. זו אחת הסיבות 

דיהם בבית הספר ולרוב גם לכך שבחברה הבדווית הורים רבים אינם מתעניינים בהתקדמות יל

 אינם מגיעים ל"ימי הורים". לעיתים הם אינם יודעים באיזו כיתה הילד לומד.

יש עוד סיבות להעדר מעורבות של ההורים, והבולטות בהן: אדישות כלפי חינוך פורמאלי, 

והתייחסות לענייני המשפחה השוטפים כמרכז שהכול טפל לו. מצב זה מוביל את הילדים להרגיש 

פי רוב הורים -שהם  חופשיים מהשגחת ההורים, והדבר מביא לירידה בהישגים בבית הספר. על

מתעניינים  בילדיהם בבית הספר רק כאשר אלה מעורבים בבעיות של אלימות קשה, כתוקפנים 

או כקורבנות. כאן יש למסורת  תפקיד משמעתי, בשל החשש לרצח וההשלכות של סכנה לנקמה. 

ם לכך שהורים מחליטים להוציא את בנותיהן מבית הספר מיד עם תחילת למסורת יש קשר ג

בגירתן, בשל החשש שמא יפגעו בכבוד המשפחה. אי לכך הן נישאות בגיל צעיר מאוד. בעיה נוספת 

היא העוני והצורך של המשפחה להיעזר בחלק מהילדים כדי לשפר את מצב הפרנסה )עארף אבו 

 (.102-99: 2001רביע, 

 

 המעשה

אור כל האמור לעיל ולאור העובדה שהמרכז להורות ומשפחה שבמכללת קיי יושב בלב הנגב ל

ומחויב קהילתית וחברתית לכל אוכלוסיות האזור, פתחנו בשנת תשס"ג תכנית חלוצית 

 באוכלוסייה הבדואית, לשם הסמכת מנחים בתחום הורות ומשפחה.

(. 22ות ומשפחה בארץ )כיום יש כאלו לכאורה מדובר בתכנית ככל התכניות להכשרה בתחום הור

אלא שזו הציבה בפנינו מספר אתגרים מרכזיים הנובעים מהתרבות הבדואית הייחודית:                

. היה עלינו לקחת בחשבון את האופי המסורתי של החברה וההפרדה המינית שבתוכה. הפרדה זו 1
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השתתף בפעילויות משותפות עם גברים; נוגעת גם לתחום ההורות. נשים בדואיות אינן נוהגות ל

אפילו ישיבה באותו מרחב אינה מקובלת. ביקור בבית הספר של הילדים ישעה רק על ידי אבות, 

ואילו הקשר עם הגן )השכונתי( מנוהל דווקא על ידי אמהות. לכן, חשוב לפתח מנהיגות הורית גם 

                                                                                                      .                                                            בקרב גברים וגם בקרב נשים.                            

. הוחלט על הכשרה בקבוצה מעורבת של נשים וגברים. החלטה זו מפרה את האיזון הנזכר לעיל, 2

להכניס את הגברים למעגל השיח. עד לא מזמן רוב הקבוצות שהופעלו בתחום  אך מאפשרת

הורות היו מכוונות לנשים בלבד. התוצאה הייתה: העדר סימטריה במודעות ההורית של גברים 

ושל נשים, התוודעות של נשים למעמדן החברה ומרד שהביא להגברת האלימות נגד נשים  בתוך 

 ל שמטרתו להקטין את הפער ולהכיל בשיח את הגברים.              הבית. לכן הוחלט על הצבת מוד

. ההצעה לקורס הפונה גם לגברים וגם לנשים נעשתה מתוך ציפייה שבפרקטיקה, גברים יעבדו 3

 כמנהיגים בתחום ההורות עם אבות, ונשים עם אמהות.

צמו. הקורס . העובדה שגברים ונשים לומדים יחד בקורס מהווה צעד מקדם ומתקדם לכשע4

שנתיים תיאוריה וסדנאות וכמעט שנה של פרקטיקה )לפי המסגרת  -נמשך קרוב לשלוש שנים

המחלקה להורים משפחה וקהילה, כתנאי -שהציב משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים

 להסמכה(.

-בסיום הקורס הבוגרים יקבלו תעודות מנחה מוסמך בתחום הורות ומשפחה ל משרד החינוך

המאפשרת להם לעבוד בתחום בכל -נוך מבוגרים, המחלקה להורים משפחה וקהילההאגף לחי

 מיני מסגרות: רווחה, משרד הבריאות, טיפת חלב, מתנ"סים ועוד.

 

 רציונל, עקרונות מנחים והשלכות של הפרויקט

 רציונל

תרבותיות כמו אלה שבישראל, קהילה -הרציונל של התכנית מבוסס על הרעיון שבמערכות רב

)או לכל מושג  "family well-beingלא אמורה "להשליט" או "לכפות" את הגרסה שלה ל " אחת

אחר( על קהילה אחרת. ברוח זו תכנן המרכז להורות ומשפחה את הקורס כך שיעודד יצירת 

תיאוריות ופרקטיקות המבוססות על ההוויות וההתנסויות של המשתתפים. האתגר המרכזי הוא 

המבוססים על המסורת הבדואית, תוך כדי הכלה של הכלים הדרושים שימור הערכים והזהות 

להשתתפות מלאה בחברה הישראלית המודרנית. הנחת היסוד שלנו הייתה כי נקודת ההתחלה של 

 תמורה זו היא המשפחה.

 

 עקרונות מנחים

הצוות שהוקם "אד הוק" לביצוע המשימה קיים  מפגשי שיח עם קבוצת הלומדים, שבהם "ניסוי 

טעייה" הובילו לפורמליזציה של העקרונות שצמחו מתוך השיח. עקרונות אלה, שהיו חבויים ו

(implicit)  תחילה, גובשו על ידי הצוות לרמת המשגה חדשה שאפשרה להופכם למפורשים

 עקרונות אלה הם: (.explicit) ונהירים

ן עבר, העמקת ההבנה של המשתתפים את המסורת של עצמם בקישור שבי  -רלוונטיות .1

הווה ועתיד. במהלך הקורס נחשפו המשתתפים ללימודי חוק הנוגעים למשפחה: החוק 

השרעי )מוסלמי(, החוק הבדווי )מסורת( וחוקי המדינה. לימודים אלו היו טעונים מאוד, 

התנהלו בשפה הערבית וגרמו לסערות לא מעטות. הסתבר שחלק גדול מהמשתתפים לא 

יו בקיאים במהותם של חוקים אלו, ועצם העלאתם ידעו לעשות את ההבחנות, לא ה
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לשיחה אפשרה דיון פורה תוך הבעת עמדות שונות. השיח בסוגיות הנוגעות למבנה 

המשפחה הבדוויות, זכויות הילד וזכויות האישה בחוק המוסלמי, ההבחנה בין החוק 

לימודים המוסלמי וחוקי המסורת הבדוויות והחשיפה לחוקי המדינה היו בעלי ערך רב. ה

גוריון וקאדי -מרצה באוניברסיטת בן-עצמם התקיימו הודות לקאדי ד"ר חליל אבורביע

 בבית הדין לענייני משפחה מוסלמיים.

חשיבה ועיבוד משותפים על ידי הצוות והמשתתפים הובילו ליצירת דפוס   - שותפות .2

ים, פתוחים שונה וייחודי של הורות בקהילה הבדואית. הרעיון המנחה היה שמרצים יהוד

ונאורים ככל שיהיו, זקוקים להבנות התרבותיות הנמצאות בקבוצה כדי ליצור תפיסה 

חדשה של תפקוד משפחתי בקרב האוכלוסייה הבדוויות. לכן, במהלך העבודה העלה 

 הצוות את התלבטויותיו בפני אנשי הקבוצה וליבן יחד איתם את דרכי העבודה.

תיים שונים ומתן לגיטימציה לקיומם. אחד הבנה של דפוסים תרבו -תרבותיות-רב .3

זהות מחד, והמאפשרים השתלבות מאידך, -הגורמים החשובים ליצירת דפוסים משמרי

הוא פיתוח מודעות וגאווה ביחס לנכסי צאן ברזל של החברה שבה אדם גדל. ללא הערכה 

ן עצמית לא ייתכן שינוי, ובוודאי שלא השתלבות חברתית שמקורה בתחושה של שוויו

 ערך.

אחת הבעיות המרכזיות  –)בעזרת מנהיגות הורית(  –פיתוח מודעות משפחתית וחברתית  .4

שאנו נתקלים בה בחברה הבדוויות היא העובדה שילדים אינם גדלים ומתחנכים בעזרת 

ההורים דווקא, כי אם על ידי המשפחה המורחבת במרחב השכונה. תהליכי 

ם יש יחסית מעט מקום למעורבות הישירה הסוציאליזציה הם תהליכים חמולתיים, שבה

או לשיח של הילד עם ההורה. חשנו שיש צורך להדגיש את תפקידו הכמעט בלעדי של 

 ההורה בתרומה להתפתחותו הקוגניטיווית, התנהגותית, חברתית ורגשית של הילד.

כפי  –פיתוח נקודת ראות קהילתית המדגישה את התפקיד המרכזי של המשפחה  .5

הקודם, התפיסה בחברה הבדווית היא תפיסה בחברה חמולתית ולא  שנאמר בסעיף

משפחתית או קהילתית. לעיתים משפחה מורחבת אחת מאכלסת בית ספר שכונתי שלם. 

אם לומדים באותו בית ספר ילדים ממשפחה קטנה אחרת, הם בגדר בני חסות, 

זה עם השיח  וההתייחסות אליהם איננה שווה. חשוב לנו מאוד להתמודד בהקשר חברתי

העוסק במשפחה וקהילה כחלופה למבנה החמולתי. עקרונות פעולה אלה הובילו למשוב 

 חיובי ביותר מצד המשתתפים בקורס, משתתפים פוטנציאליים נוספים וחברי קהילה.

 השלכות

 ,מנחים בתחום הורות ומשפחה אמורים לעבוד 12-חשוב לציין שבתום הפעלת התכנית, כ

הורים.  15-20צות במהלך השנה )בתכנית אופטימאלית(. כל קבוצה תכלול קבו 3עם  , כל אחד

ילדים יושפעו כך מהתכנית  7,200הורים בשנה, ולפחות  720התוצאה הצפויה היא עבודה עם 

במישרין ובעקיפין. ייתכן ששני ההורים באותה משפחה ישתתפו בקבוצות נפרדות )לנשים 

 יה חזקה עוד יותר.ולגברים(, וההשפעה על התא המשפחתי תה

 

 על התכנית עצמה

 

 השנה הראשונה 
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השלימה הקבוצה את שנתה הראשונה ללימודים. התכנית כללה לימודים  2003ליוני  26 –ב 

 בטווח רחב של תחומים רלוונטיים במיוחד לאוכלוסייה הבדווית:

 פסיכולוגיה של המשפחה הבדווית; .1

 גיל חמש עד התבגרות; פסיכולוגיה התפתחותית: מלידה עד גיל חמש; מ .2

 מודעות עצמית, תקשורת, מנהיגות בחברה הבדוויות;  –דינאמיקה קבוצתית  .3

 חוקים הנוגעים למשפחה, לנשים ולילדים: .4

 במסורת הבדווית .א

 בחוק המוסלמי .ב

 בחוקי המדינה. .ג

 מניעת שימוש בסמים בקרב הנוער הבדווי .5

 מניעת אלימות בקהילה ובמשפחה .6

 משפחה. מושגי יסוד אדלריאנים בנושא .7

מושגים יסוד. )יש לציין שבסיס מושגי הגישור היה ועדיין בשימוש בחברה -גישור .8

 הבדווית כחלק ממסורתה(.

 השנה השנייה

 

ללימודים נפתחה בראייה ספירלית של התכנית. אחרי שהונחו מושגי היסוד ולובנו כיווני העשייה 

הנוגע לפיתוח דפוסים של  המשותפים, עסקה הקבוצה בהעמקה והרחבה של הידע שנבנה, בכל

 עבודה בקהילה לקראת היציאה לשדה וכן בכל הנוגע לשפה המקצועית בערבית.

המרצים בתכנית חלקם יהודים וחלקם בדווים. מקצת המפגשים  התנהלו בעברית וקצתם 

בערבית. כל המרצים היו בעלי תואר שני ושלישי. הם יצרו שיח משותף בינם לבין עצמם ובינם 

תתפים, לשם יצירת דפוסים המקדמים תחושת הורות ומשפחה טובים במונחים לבין המש

המכבדים  את החברה הבדווית ומקדמים את השתלבותה האזרחית בחברה הרחבה יותר כאזרחי 

 המדינה.

 

 לקראת הפרקטיקום

 

המשתתפים שותפו בחשיבה על תכנון הפרקטיקום, תוך חשיפה לדרישות הפורמאליות.            

יקשו לבצע את העבודה המעשית במהלך הקיץ ולא בחורף של השנה השלישית. הבדווים הם ב

נרתעים באופן טבעי מיציאה לפעילויות שונות במהלך החורף. מגוריהם מפוזרים לעיתים בשטח 

 גדול, והקור והגשם לא מוסיפים לרצון לצאת מהבית.

. הקבוצה חדורת מוטיבציה מנחה הפרקטיקום נבחר בהסכמה עם משרד החינוך ועם המשתתפים

 ומצפה להתנסות שגם מבחינת המארגנים תהיה בגדר המבחן האמיתי של התכנית כולה.

 

 הערכת התכנית 
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התכנית תוערך בהערכה משתפת ומשתתפת, שבה ראיונות עומק עם המשתתפים של המחזור 

ו לבניית הראשון יאפשרו לגזור את הפרמטרים שישמשו בבסיס המעקב. פרמטרים אלו יוביל

  1מערך ההכרה במהלך הפרקטיקום ובמהלך פתיחתו של המחזור השני.

הצלחתה העיקרית של התכנית תימדד, בסופו של דבר, בשלב הפרקטיקה. העשייה של המנהיגות 

החדשה בתחום הורות ומשפחה תיתן את אותותיה, אם נוכל להראות שיש בכוחה להשפיע ולעבוד 

 רה צמאה לתמורות בתוך עצמה לטובת עתיד ילדיה.כמניפה )כמודל התערבותי( בחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מקורות

 

 

. ירושלים: מכון ירושלים 1992-1967 מדיניות ומציאות – יישוב הבדווים בנגב(. 1993דוד י', )-בן

 לחקר ישראל.

 

. ירושלים: מכון מערכת החינוך הבדווית בנגב: המציאות והצורך בקידומה(. 1994דוד י', )-בן

 רסהיימר למחקרי מדיניות.פלו

 

Abu-Rabi'a, A. (2001).Bebouin Century – Education and Development among the 

Negev Tribes in the Twentieth Century. N.Y: Berghahn Books.  

 

Douglas M. (1999). Implicit Meanings. N.Y: Routledge. 

 

Muhammd Abdelkebir Alaoui M'Daghri (1995). The Code of Children's Rights in 

Islam. In E. Warnock Fernea (Ed), Children in the Muslim Middle East.  

 
ן ליר שהכירה בתכנית, ראתה בה פוטנציאל אמיתי לתרומה לחברה הבדווית איש לציין שהמחזור השני ייפתח הודות לתמיכה של קרן ו 1

 .ליתוכעט תומכת בה כלכ
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 הנחית  הורים חרדית מול מציאות משתנה

 1גיטה לויפר 

 

 דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת" )קהלת("

 מבוא

ו רבת הפנים. לעיתים קרובות היא קוראת תגר " מציאות משתנה" היא כותרת מאפיינת לתקופתנ

 בוודאי משליכה עליהם מתנודותיה.ועל תפיסות ואורחות חיים  ,על נורמות ומוסכמות

מושפעת ביותר מתמורות אלו. בכל רובד ותחום,  -המשפחה, ההורות כתא חיים קיומי ראשוני 

לתוכן וכלים המותאמים הסוגיות והדילמות אתן היא מתמודדת : ג"כ משתנות, והיא מזדקקת 

 לו.הלללבטים 

ג'(   שואל רש"י: מי הם ,אמר קהלת: "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת". )קהלת א'

המתקיימים בעולם של הולך ובא? ועונה: "הענווים המגיעים עצמם עד לארץ", כנאמר: "ענווים 

אכי: "כי תהיו לי  ארץ ירשו ארץ", ומדרש תנחומא מדבר על צדיקי ישראל שנאמר עליהם במל

 ב("י', חפץ")מלאכי ג

 א"א ליפול )תרגום חופשי(. -ידוע פתגם אידישאי עסיסי שאומר: מהארץ 

 
 ראש המרכז להורות ומשפחה בחברה החרדית, בני ברק.גיטה לויפר,  .1
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לעניננו נאמר כי המשפחה כמוה "כארץ חפץ". למרות שדור הולך ודור בא. למרות הטלטלות 

יא לכל, בסיס איתן ה -הסערות והתמורות. ואם יש בה ענווה ומהות, כמוה כצדיקי ישראל 

 משפחה יסוד עולם, ארץ חפץ ממנה לא נופלים, רק מתייצבים מתחזקים והולכים הלאה.

במאמרנו זה נתייחס למשפחה בקהילה החרדית, ולהשפעות "המציאות המשתנה", בתחומים 

 הבאים:

 המשפחה והחברה החרדית בעולם משתנה. .א

 הנחית הורים חרדית, במציאות משתנה. .ב

 ע"י הנחית הורים.זיהוי התחומים המושפעים  .ג

 "מציאות משתנה" והשלכותיה על תכני ואמצעי ההנחיה. .ד

 זהות המנחה ותפקודה במציאות זו. .ה

כל אלו ועוד יוצגו ע"י סקירת מושגי יסוד, הנחות ותהליכים עכשוויים מעולם המשפחה והקהילה 

 ,חרונותהשנים הא 35במשך  משפחהה פותחה עבורש ,הורים  הייחודית ההחרדית. כמובן  הנחית 

כות החיים ברמת פרט משפחה וקהילה מאפיינת אותה כמהפכה יאשר פרותיה והשפעותיה על א

 שקטה ועמוקה.

המכון להכשרת מנחות הורים נוסד בשנת תשל"ח בהוראת גדולי התורה ובראשם מרן הרב שך 

ות המנח .זצוק"ל. המה הורו ופסקו, כי יש לפתח ולבסס מערכת הכשרה למנחות קבוצות  הורים

תתנה מענה לצורכי השעה של הפרט והמשפחה בקהילה החרדית, כל זאת מתוך תאום מרבי עם 

 ההלכה ושמירת מצוות ורמה מקצועית גבוהה. )לויפר , תשנ"ח(.

"הנחית הורים חרדית" הנה מושג חדשני לכאורה. אולם הוא מבטא חשיבה ודרך של התאמה 

על מצבים משפחתיים בקבוצה כדרך לצרכים בגין מציאות משתנה. עצם ההחלטה לדון 

מקורה  -להתמודדות טובה יותר עם לבטים וקשיים, וכהזדמנות לצמיחה להעצמה, ולשינוי 

 בתובנה זו.

חשוב שננסה להטיל אלומת אור ממקדת על התהליך הרגיש, ורב האיזון. תהליך העובר כחוט 

ובין התחומים  -ין בהם שינוי, השני בין מהויות נצחיות, עולמות תוכן, העוברות מדור לדור, וא

 והדברים המשתנים.

ההלימה בין הניגודים לכאורה, יצירת איזון מתואם ביניהם היא סוד ההצלחה של הנחית הורים 

חרדית עבור הקהילה. יכולותיה הנדירות לפגוש ולשקף את עולם אורח החיים, מול צרכי השעה 

 ולרווחתה. ולבטיה יוצרות מסוגלות להעצמת המשפחה לתמיכה בה

 

 "כי אתם תהיו לי ארץ חפץ". )מלאכי ג', יב'(

 המשפחה והחברה החרדית בעולם משתנה.

 אפיונה הבולט של המשפחה והחברה החרדית מתבטא באורחות חייה כשומרת תורה ומצוות.

, ע"פ דרך חיים קיומיתדת ישראל היא מושג רחב מאד. "אין זו אמונה באלוקים" בלבד, אלא 

המדריכה את האדם כל רגע מחייו. קימת הרמוניה בין עולמות התוכן, הערכים  תורה ומצוות

והמעשים. המצוות קובעות את מערכת היחסים שבין אדם לבוראו, בין אדם לחברו ובין אדם 

 לעצמו, והיא מועברת מדור לדור. )לויפר תשנ"ח(

ת יהות הערכתקופתנו זו מתאפיינת בתמורות וטלטלות המשליכות על המשפחה, למרות הז

הדתית מדורי דורות. מערכת החיים של שמירת מצוות נותנת מסגרת ברורה של "מותר ואסור" 

ואידיאלים אליהם יש לשאוף. אולם עדין המשפחה מתמודדת עם שינויים במעגל חייה, עם 
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ניסיונות הצלחות וכישלונות, ע"מ לממש את אותה תכלית אידיאלית. תהליכיה ומשבריה הנם 

אך הן מקבלים אופי ייחודי של אורחות חייה. משפחות צעירות אינן חיות כיום  -ים אונברסלי

בחיק "המשפחה המורחבת", הן אינן מקבלות ממנה מודלים התנהגותיים להזדהות ופתרון בעיות 

בחיי היום יום. המושג "משפחות בפרויקטים", אותן נכיר בהמשך הדיון מהווה ייצוג רוב, לזוגות 

 ם עתה, גרים בעירים חדשות רחוקות מאד ממשפחות המוצא.הצעירים נשאי

אל נשכח כי רבים מזוגות אלו, הנם בנים להורים יוצאי שואה, החסרים "מודל של בית", כמקור 

להזדהות וללמידה. משפחות מעדות מזרח, שהיו רגילות ל"שבט" ול"חמולה" ונופלות לניכור 

עולים חדשים,  -משפחות במעבר תרבותי המערבית שכה זרה להם.  מנטאליותסביבתי של ה

הבאים מתרבות אחרת ממסורת של מנהגים ודפוסי התנהגות שונים. משפחות של "חוזרים 

בתשובה", המחפשות מודל של "בית חרדי", הצומחות מעבר כה שונה להווה כה חדש, ועליהן 

 לגלותו ולהתאקלם בו. ועוד כהנה.

ה, תוחלת חיים גדולה המפגישה אותנו עם משפחות מציאות החיים: התמודדות אחרת עם תחלוא

 -לל קשיי הקיום הכלכליים במשפחות ברוכות ילדים כהרב דוריות, ילדים מיוחדים וצורכיהם, וב

 המשפחה והקהילה.,לכל אלו השפעות ותוצרים, המטביעים חותמן על הפרט 

 היבט נוסף להתבוננות:

 ?כיצד משפיעה "המודרניזציה" על המשפחה החרדית

המודרניזציה מייצגת טשטוש גבולות, ריבוי ציפיות, טכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר, וחודרת 

 כל תחום. תקשורת ומדיה מציפות והשפעות תרבותיות מגוונות.ל

למכלול תהליכים אלו השפעה מורגשת הגורמת ליצירת דפוסי חיים סביבתיים. הקהילה החרדית 

י שמירה והתבדלות מסוימת. בפרט, במערכות חינוך נאבקת על האוטנטיות הסגולית שלה, ע"

 ויעוץ, ואפילו במקומות מגורים. קימת רתיעה מהמחיר של שינוי תרבותי. )לויפר תשנ"ח(

 כל אלו מבקשים מענים ייחודיים, עם כל אלו אמורה להתמודד הנחית הורים.

 הנחית הורים חרדית במציאות משתנה

ים וחמש השנים האחרונות היא ניסתה להבין שלושב"הנחית הורים חרדית" פותחה וגובשה 

למהות הייחודית של המשפחה  לצמוח מתוכה ולהשתמש באורחות חייה ובכוחותיה כמשאב 

 לרווחת המשפחה והפרט.

מאמרי: הנחית הורים חרדית והשפעותיה על הקהילה )לויפר תשמ"ט( מרחיב דברים באשר ב

יננו גישות יהחשיבה המקצועית טיפולית. או לענלמפגש בין גישת היהדות, החשיבה האמונית ו

מוארים  -ההנחיה השונות, כל מושגי המשפחה, חינוך ילדים וגידולם, תקשורת בין אישית ועוד 

כיעוד אלוקי המצפה להגשמתו. שורשם באורחות החיים של שמירת תורה ומצוות. ממלא נוצר 

 הצורך בגישות הנחיה וטיפול ההולמות הבנות אלו.

ררכי של המשפחה נתמך בהלכה, ההורה בר הסמכא, מעמד הילדים, "זכויות יהה המבנה

 וחובות", כל אחד ומקומו המיוחד לו, המה יוצרים את הזרימה ההרמונית במשפחה.

העיקרון: התחברות לאורחות החיים, התאמת ההנחיה אליהן, אלו התפתחויות שההנחיה 

 יצור שינוי.מושפעת ומשתנה בגינם, ע"מ להשפיע ולהעצים ול

ממילא מתבקשות גישות הנחיה המשמרות את מעמד ההורה, ובכלל את המבנה ההיררכי 

המאפשרות לראות במנחה  .במשפחה, התואמות ככל האפשר את עולמות התוכן ואורח החיים

 מונעות התנגדות ואי קבלה מחשש לפגיעה בעולם הערכים.ודמות להזדהות 
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של יהודית הילדסהימר, פסיכותרפיסטית. בנושא: "עמדת התיחסות מקיפה נוכל לראות בעבודה 

חוגים חרדיים כלפי פסיכותרפיה" )חשוון תשמ"ג( ואחת ממסקנותיה מתייחסת לצורך "בהקמת 

 מסגרות בהם יעבדו מטפלים דתיים עם ערכים זהים לאוכלוסיית המטופלים".

 

ישות מקצועיות. היא עונה בו הנחית הורים חרדית מתבססת על חבור ייחודי בין גישות תורניות לג

 זמנית על שלושה צרכים חשובים:

 התחברות אל עולמות התוכן  ואורח החיים. .א

 יצירת כלים להתמודדות ופתרון בעיות. .ב

 מודל מעשי לשימוש בחיי היום יום. .ג

וועדה תורנית, המלווה את המכון קבעה כללים ברורים לגבי מהותה של תוכנית הלימודים וסגל 

ו גישות מקצועיות שאינן מתנגשות עם ההשקפה החרדית ונמצאו מתקרבות המרצים, נבחר

 ליות שלה.אלמנט

ננו : יחסות למאפייני המשפחה החרדית, ובוודאי לענייבספרות המקצועית כמעט ולא מופיעה התי

 מאפיינה הבלתי משתנים מצריכים הבנות יסוד, בגישות לפתרון בעיות: -במציאות משתנה 

"שתורתו אומנותו", לאו דווקא כמפרנס.  מעמדו ההיררכי ייחודי,  - תפקיד האב במשפחה .א

אשתו תצפה שבעלה ילמד תורה ויוביל את הבית מבחינה רוחנית חינוכית. הבעל יצפה 

 תהא יראת שמים, וביחד אתו תחנך ילדים ברוח זו.אשתו ש

בד כמצווה ובאידיאל. אי לכך משקיע הזוג ומקבל חלק נכ -המשפחה ברוכת הילדים  .ב

ממשמעות חייו "במשפחתיות" שלו בחינוך ילדיו, הן במסגרת הבית והן במסגרות חינוך 

 תואמות צרכיו.

דור הביניים, עדיין מגדל תינוקות, אך גם משיא את ילדיו, מקבל  -המשפחה הרב דורית  .ג

נכדיו ובו זמנית מטפל בהורים קשישים. עדיין עובד לממש מגוון רחב של יעודים. מרקם 

 אד אליו נתייחס בתחומי ההשפעה.מורכב מ

כמלווה, יועץ ומטפל, אשר המשפחה נועצת בו, באשר ללבטיה   -דמות הרב כמנהיג  .ד

 דמות הרב הנה מאד משמעותית למשפחה ולקהילה. .הקיומיים

 דוגמאות אלו ועוד הנן כה ייחודיות לאוכלוסיה זו.

וא הדעת למבנים משפחתיים האתגר שעמד אפוא בפני הנחית הורים לצבור זה, היה נתינת מל

מענים ודרכי  ,מיוחדים אלו, הן מבחינת אתור מקורות כוח וצמיחה,  והן במובן של בעיות

 התמודדות.

בעיקר מהחשש שמא  .השפעות "המציאות המשתנה", עושים נתונים אלו למורכבים עוד יותר

יוכבד אלטמן תביא ההנחיה לחדירת "רוחות זרות", העשויות לפגוע בערכיה של המשפחה. 

)בירנבוים( עו"ס ופסיכותרפיסטית בחבורה:  "התרומה של טפול משפחתי להנחית הורים" )סיוון 

תשמ"ו( ערה "לרגישות הרבה הקיימת בצבור החרדי לגבי רעיונות שאינם מתיישבים עם התפיסה 

ה ההלכתית. רגישות רבה לדרכי עבודת המנחה, לשמירה על שלמות המשפחה, קיימים פסקי הלכ

יחסות בקבוצה יהתוחמים את התחומים האפשריים להת,ברורים המכוונים את עבודת  המנחה 

ואת דרכי ההתייחסות. הואיל ולעבודת המנחה והקבוצה יש השפעה על המשפחה דרך האם 

 המשתתפת בקבוצה )עיין שם(.
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של לפיכך בכל פרקי הלמידה שבהכשרה ובפרט בתחומים המעשיים : קיימים דגשים חוזרים  

 שילוב אורח חיי המשפחה, הן כמקור של כוח ומשמעות והן כמסייע לפתרון מעשי.

 

אני מאמין של תוכנית הכשרת מנחות הורים, אבני היסוד שלה ועקרונותיה התפרסמו במאמרי 

 ( 9למנחה" העוסקת באתיקה של התוכניות )מס מנחה בחוברת "

כאן "אני מקצועי" אחד, אמונתנו היא אי לכך גישתנו המקצועית הנה אקלקטית מובהקת, אין 

תן מירב נובתכנים, ובמשמעות הנגזרת מהם, המקצוענות הנה כלי חשוב  שחייב להיות רב גווני ו

 נגישות ואפשרויות לשיטות שונות  במצבים שונים.

הפוגשת את המשפחות בכל שלב משלבי החיים ,חסות רב תחומית יהתוכנית במהותה הנה התי

 השייכים ל:

 פתרון בעיות                                                               

 

 רכי התמודדות וקבלהד                                 מניעה                                                                           

 

 

 כות חיים, צמיחה  אישית ומשפחתית.ישינוי א

 

 "כ אמר בחכמתו החכם מכל אדם במשלי: "ורוח איש יכלכל מחלהו".וע

כסכום בינים נאמר שהמפגש בין המבנה המשפחתי הייחודי, אורח החים וגישות הנחיה תואמות, 

 "הנחית הורים חרדית במרחב החיים של הקהילה".כל אלו עצבו וגבשו את 

 

 

 פחתית:זיהוי התחומים המושפעים ע"י הנחית הורים קבוצתית ומש

ים וחמש שנים לקיומה של הנחית הורים בקהילה, נתן לזהות  ולהעריך השפעות שלושעם חלוף 

 ישירות ועקיפות בתחומים רבים.

ההשפעות הישירות מתייחסות בעיקר לתלמידות ההכשרה, לאמהות בקבוצת אמהות הרבות 

 שפעלו ופועלות עד היום.

בעלי הזיקה לקבוצות הנ"ל, ולכל מי שבא  ם,המשיקי ההשפעות העקיפות מואצלות לכל המעגלים

 עימהן במגע.

    נראה זאת ע"פ הדגם הבא:

 השפעות וזיקות גומלין

 

 אם                                                                                    מנחה 

 

 

 משפחה

 

 ילדים                                                          בעל                                       
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                                                                                                                                  לימודים            

 חינוך

 משפחה מורחבת

 חברה             מערכת                                   עבודה           חברה

 

 קהילה

 

המשותף לכל אלו: מודעות הולכת ומתרחבת באשר לתועלת שבייעוץ, ובהנחיה כאמצעי לפתרון 

 בן.ימודעות לכדאיות בטפול בבעיות בעודן בא -העיקר בעיות חינוכיות ומשפחתיות. 

השוקדת על פתוח חוסנה של המשפחה, ,ישה מניעתית מודעות זו אפשרה במשך הזמן מעבר לג

לבוא  -עול תפקודה. גישה זו מזמינה את השוקדים על הורות טובה יותר יהעצמתה וי ה,צמיחת

 ולהצטרף.

 כללית, נחלק את תחומי ההשפעה לשלשה תחומים עיקריים:

 התחומים הנורמטיביים בהתפתחות הפרט והמשפחה בקהילה. .א

 וחדים במערכות החינוך.התחומים הרגילים והמי .ב

 בעיות ודילמות ייחודיות לתקופה. .ג

השפעות הגומלין נוצרות בין מנחות ואמהות ולכל הבאים עמם במגע, החל במשפחה מורחבת 

התפתחה הסתכלות בכל הקשור ,לו הלמעגלים הוכלה במערכות חינוך, קהילה עבודה ועוד. בכל 

על הגיל הרך ועל הגלום בהתבגרות, הגנים  ליחסים ותקשורת בין הורים וילדים. עם שימת דגש

כן פעילות שכונתית. כל אלו חברו  ובתי הספר מהווים גורם מזמן לערבי הורים פתוחים, כמו

 לתובנה המאפשרת מניעת בעיות או התערבות באיבן.

מורות או גננות שהוכשרו כמנחות מעבירות לבתי הספר או למערכות החינוך השונות בהן הן 

הרעיונות, ההסתכלות והגישה. היותן מעין יועצות לביה"ס, לצוות ולהורי התלמידות, עובדות את 

מרחיב את מעגלי ההשפעה של ההנחיה לתוך מערכות החינוך באורח משמעותי. משביח את מעשה 

 החינוך: הבנת הילד ושפת התנהגויותיו, באיתור מוקדם של בעיות ומציאת דרכי פתרון.

ית לשינוי המתחולל כיום בתחומי חריגות של ילדים, והחינוך הנחית הורים תרמה משמעות

חוללה שינוי בגישה אל "הסוד"  -המיוחד. ההבנה ההולכת וגדלה באשר לתועלת שבייעוץ וטפול 

והוצאתו מחוץ למשפחה. קבוצות אמהות של ילדים מיוחדים היושבות בצוותא ומתמשכות ע"פ 

 .שנים, הנן הראיה הטובה ביותר

 

וצות הורים לילדים מיוחדים בקהילה החרדית )לויפר, משפחה ודעת, תשנ"ז( סוקר המאמר: קב

בבסיס המודל מספר  .ים בקהילהאתגרבהרחבה מודל מאד ייחודי של קבוצות אמהות לילדים מ

ככלי קבול למצוקות, כמענה לצרכים  -הנחות יסוד, בין השאר השימוש בעולם התוכן של הקבוצה 

 ובה יותר ולנתינת תקווה.וכהזדמנות להתמודדות ט

 השינוי ביחס אל "השונה" קיבל ביטוי שנתן להגדירו על רצף התפתחותי:

 ב. --------------------------------------------------------------------------------------    א.

 קבלה ושינוי חיים                       (        ת)בעיה אינה נפתר                      פתרון בעיה               
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להבנה,  כי כדאי לטפל מוקדם ככל האפשר, בטפול וההשפעה הבולטת ביותר, הייתה למודעות 

לי וכי חשוב לעגנו באורח החיים של הקהילה. השפעה זו הביאה להתפתחות של אמקצועי אופטימ

 מסגרות שונות בקהילה, בתחומי החינוך המיוחד.

 

 מות המיוחדות של התקופהבעיות ודיל

 אנו מבחינים ברמה הכוללנית בשני סוגים של בעיות האופייניות דווקא לתקופתנו:

ה, כגון: ידילמות בגין השינויים המתחוללים במבנה המשפחה ומשפיעים על הגדרת תפקיד .א

 "המשפחה הרב דורית", או "משפחות הפרויקטים".

וודאות הביטחונית וסכנותיה. קשיים שהם בעיות המתעוררות בשל חרדת הקיום, עקב אי ה .ב

 נה במצבי לחץ ומשבר מתמשכים.יייחודיים לתקופה רבת הסכנות שאופי

דור ביניים של היום, חי את השינוי המואץ בתהליכים החברתיים, המשליך על מבנה  .1

המשפחה והגדרת התפקידים של חבריה. מחד הוא עדין חווה תפיסה של אמהות ופעמים 

של פעם! שונה ממה שהוא מהווה עתה עבור ילדיו הנשואים. מאידך, הוא  סבתאות, בטעם

 14משמש מטפל ומשען להוריו הקשישים הנזקקים לעזרתו. תמונה שכיחה במשפחות בנות 

ן האם מטפלת בתינוק רק שעתה נולד. היא סבתא לנכדיה משני ילדים נשואים הנפשות, ב

ש את עצמה בדרכים נוספות.                                                                          מטפלת בהורים חולים ועדין עובדת ורוצה לממ,

משפחות צעירות הגרות בפרויקטים: ערים חדשות כביתר, קרית   -"משפחות הפרויקטים" 

ספר אשדוד וכו'. ללא חסות וגיבוי של משפחות המוצא, ילדינו יהיו זקוקים למקורות תמיכה 

 נוספים, ובעיקר להעצמה בין זוגית בניגוד להרגל להישען על ההורים.

משפיעים כאחד על הגרים במקומות מסוכנים ועל  -מצבי הלחץ והמשבר המתמשכים  .2

הוריהם ומשפחותיהם, שלפעמים רואים זאת מרחוק, אך הדאגה וההשתתפות עם ילדיהם, 

 מטלטלת כהוגן את כל המשפחות.

פחה, עם רוב כובעיה בהגדרת התפקידים ובמימושם בתוך נסיבותיה בתוך כל אלה עסוקה המש

 שלה.

על כל אלו ועוד אמורה הנחית הורים לענות, והיא מחפשת ביטוי וחיזוק ליכולותיה של המשפחה 

 יתה.ימתוך הוו

 

 

 מציאות משתנה והשלכותיה על תכנים ואמצעי ההנחיה

בולט תהליך התפתחותי  -ת מונחות בפרט, כשאנו מביטים לאחור על ראשית דרכנו בכלל, ובקבוצו

אותו עברנו, החל מקבוצות דינמיות כוללניות וכלה במגוון הקבוצות השונות הפתוחות היום 

 לצבור הרחב. וכמובן גם  ואריאציות רבות ונוספות, מהם נהנה צבור שוחר הנחית הורים.

אל  ל הנחית ההוריםמיוצגים, היא יכולת ההתאמה שההחשיבה העומדת מאחורי כל הממדים 

 ומידת מסוגלותם להתאים עצמם בהתאם לנתוניהם. המשפחות

( דנה בן השאר, 1998רינה כהן במאמר: "היש צורך בחלופה לקבוצה בהנחיית הורים" )גדיש 

האם "קבוצה" על כל מעלותיה מתאימה לכל הורה ולכל מצב. היא מגיעה  :בהרחבה, בשאלה

יד מורכב בפני עצמו, וכי יש צורך בבשלות, במוכנות למסקנה כי חברות בקבוצה היא תפק

 ובכשירות ע"מ למלאותו, וליהנות מפרותיה של הנחית הורים קבוצתית.
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שיגרמו ,מסקנותיה הן שכדאי לפתח סוגי הנחיה, או מסגרות רב גוניות שיכולות להפעיל תהליכים 

בוצה וליהנות ממה להתפתחות כשורים בסיסיים אצל ההורים, והמה יוכלו להגיע אח"כ לק

 שטמון בה.

ות והמה ,רצפי יכולות של הורים לצרוך הנחית הורים בוואריאציות שונות 4רינה כהן מציגה 

 חלופה או "מסגרת טווח" להנחית הורים קבוצתית.

 רבה  -------------------------מעטה              -התמדה  .א

 רבה  -------------------------מעטה           -היחשפות  .ב

 רבה  -------------------------מעטה         -אקטיביות  .ג

 רבה  -------------------------מעטה    -יכולת תקשור  .ד

 את הוואריאציות נתן להציג במודל הבא:

 הנחיה:     

 רב פעמית ----------------------------חד פעמית

 אקטיבית  ---------------------------פאסיבית  

 גלויה  ---------------------------ונימית  אנ

הצרופים השונים בין ממדים אלו מסמנים ומזהים אמצעים ואולי מסגרות נוספות להנחות 

 הורים.

 אנו פוגשים כיום בקהילה החרדית את "הנחית ההורים במגוון רב תחומי של מסגרות וכלים:

 מאד פופולארי. - אים רציפיםהרצאות חד פעמיות בנושאי חינוך שונים או סדרות בנוש .א

המתאימות מאד לאמהות המתקשות לצאת מביתן  -קלטות של הרצאות או סדרות חינוכיות  .ב

העמוס, אך נהנות להאזין בכל רגע של שקט, מרחיבות דעת ולפעמים "האסימון נופל" 

 ונוצרות תובנה לבעיה אישית.

חה ספרות מקצועית, בנושאי בשנים האחרונות התפת -ספרות בנושאי חינוך והנחית הורים  .ג

חינוך ומשפחה. רובם של הספרים מיצגים מודלים התנהגותיים כאלה ואחרים, והם נותנים 

 מענה לשוחרות הקריאה.

העיתונות החרדית מכילה כיום מדורי בית למינהם ובהם מאמרים או פינות לשאלה בנושאי  .ד

 .ופסיכולוגיה הנחיה,חינוך 

וים טלפוניים להתייעצויות יומיומיות בבעיות חינוכיות ק -קו פתוח להורים, או קו חם  .ה

 ומשפחתיות. המאוישים בחלקם הגדול ע"י מנחות הורים בוגרות המכון.

תואמים את הקהילה וכל אלו מזוהים לחלוטין עם אורח החיים של שמירת תורה ומצוות 

כם אנו רואים החרדית וערכיה. בעיקר: הם מפתחים תהליכים של מוכנות לקבוצות הורים, ודר

את התופעה ההתפתחותית של הגעה לקבוצות, בשלב בשלות מסוים ובעצם בנקודת זינוק  טובה 

 יותר.

גם בתחום קבוצות האמהות חל שינוי מעניין שאפיונו בדיפרנציאציה, וספציפיות של נושאים. 

ות רב מקבוצות דינמיות כוללניות עברנו לקבוצות להורי הגיל הרך, אמהות למתבגרים, משפח

 דוריות, חד הוריות, קבוצות תמיכה לאמהות לילדים מיוחדים, ועוד כהנה לפי הביקוש.

קימות גם קבוצות נושאים, המפתחות נושאים ייחודיים לפי הצורך והן פחות חושפניות, ונוגעות 

 בבעיות ברמת התוכן בעיקר.
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א אחד, שניתן להרחיבן מפגשים בנוש 4קבוצות מיקוד בנות  שלבי,  תלתהינו  רמודל הנחיה עפ"

ראשונים עם אופציית המשך, לשנה או שנתיים. מפגשים  12. מודל קצר טווח בן מפגשים  12ל

 .וכמובן קבוצות ארוכות טווח מודל זה מובנה בתחילתו, לפי נושאים והופך להיות דינמי בהמשכו

לא פתחנו לימודי המשך: קורס "מנחה במשפחה" האמור לתת מענה פרטני למשפחות ש

 מותאמות לעבודה קבוצתית או בשל מבנן או בגין בעיותיהן, שאינן מתאימות לקבוצה.

 

המכון, צוותיו ומנחותיו קשורים לשרותי רווחה, עבודה קהילתית, חנוך ושפ"י ומפנים הדדית 

ארגונים עם מסגרות חינוך, עם משפחות מתאימות למסגרות השונות. קיים גם קשר אינטנסיבי 

 עזר מציון" "עזרה למרפא" רפואה וחיים" ועוד, למטרות אלו.וולונטריים כ"

מלבד זאת מהווה המכון "חדר מיון" וירטואלי לייעוץ והכוון בשל האמון הרב שרוחשת לו 

 הקהילה.

 קבוצות אמהות, ועשרות משפחות מונחות. 75 -אנו מפעילים מידי שנה כ 

 

 

 " ע"כ לא נירא בהמיר ארץ" )תהילים מ' ג'(

 חה ותפקודה במציאות זוזהות המנ

אין ספק כי האתגר העומד כיום בפני "הנחית הורים", והמסגרת המלמדת הוא להכשיר מנחות 

לכים שונים, באמצעים המ הליבומ ,, שתוכלנה לסייע בפתוח הורות מיטיבהמקצועיות הורים

כאורח מגוונים ובמסגרות שהן לא דווקא קבוצתיות. כל אלו מתוך תאימות לממדים הקבועים: 

החיים, עולמות התוכן של הורות ומשפחה, והתאמה למימדים המשתנים, רצונות ויכולות של 

 הורים, דילמות ובעיות שתקופתנו משופעת בהן.

על המנחה לראות בפרופסיה זו "שליחות ויעוד" ולא רק זהות  ,מאז ומתמיד, בוודאי עתה

 "זכות וחובה"תהליכיה, מהווה המשפחה והתערבות במקדש  –מקצועית. כניסה "למקדש מעט" 

 ,אתגר למכלול הערכי והמקצועי המתבסס על אופקים רחבים הרואים את המשפחה .גם יחד

 ייעודיה וצרכיה בראי התקופה.

אי לכך, המכון ממשיך ומשקיע כסדר בהכשרתה הערכית והמקצועית של המנחה. תכניות 

נים ובמציאת דרכי פתרון ההכשרה וההשתלמויות מתעדכנות באופן קבוע בצרכים המשת

מתאימים וכלים יעודיים. כל אלו מעשירים את יכולותיה של "הנחית הורים חרדית" להתמודד 

 עם התקופה וצרכיה בבחינת "בינו שנות דור ודור" )האזינו(.

 

 

 

 

 בליוגרפיהבי

 .ניסן תשמ"ו תרומת טפול משפחתי להנחית הורים  -אלטמן יוכבד )ברנבויים( 

 .. חשוון תשנ"געמדת חוגים דתיים חרדיים כלפי הפסיכותרפיה -הימר יהודית הילדס

 .9. מס' מנחה למנחה" האתיקה של תוכנית ההכשרה, אבני יסוד ועקרונות" –לויפר גיטה 
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, משרד המקראה להנחית הורים, "למהותה ולרוחה של הנחית הורים חרדית" –לויפר גיטה 

 .החינוך ועוד, תשמ"ט

 .תשנ"ז משפחה ודעת, "ת הורים לילדים מיוחדים בקהילה החרדיתקבוצו" –לויפר גיטה 

 .חשוון תשנ"ח משפחה ודעת ",הנחית הורים חרדית והשפעותיה על הקהילה" -לויפר גיטה

 .1998 גדיש "היש צורך בחלופה לקבוצות הורים? "–רינה כהן 

 קהלת משלי, מלאכי תהילים ומפרשיהם.   -תנ"ך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורות מתוקנת
 ל פי חסידות וקבלהע

 
 1מאת: הרב יצחק ערד

 
 

  
 ד"חב תורת פי על מתוקנת הורות

  

 חוקרים מעסיק הילד על והשפעתה מאפייניה, ההורות נושא ,הפסיכולוגי המחקר תחילת מאז 

 הורי תגמול, הענשה, הורית סמכות ,הורית התקשרות, הורית מיטיבות כמו נושאים .רבים

 הצאצאים אצל וצמיחה נפשית בריאות, התמודדות, עצמי חוןביט כמו מימדים על והשפעתם

 רבים מחקרים. הילד של ההתפתחות שלבי כל לאורך השונים ומימדיהם מאפייניהם על נחקרו

 יחסי אורייתית(, 1970) בולבי של ההתקשרות אורייתית כמו מרכזיות אוריותילת בסיס היוו

 האנליטית אוריהיהת( ,1990) לרהמא, (1971) וויניקוט ,(1960) קליין מלאני של האובייקט

 ביטוי לידי הבאות דומות טענות למצוא נתן ל"הנ אוריותיבת. ועוד (,1970) אריקסון של חברתית

 בסיס עבורם בכך תבנה ,ילדיה צרכי את ומספקת מעניקה, המכילה שאם: ןניהיוב שונים באופנים

 
פי תורת הקבלה והחסידות, -הכשרת מאמנים ומטפלים על –ראש מכון דעת ותבונה  ,הרב יצחק ערד 1

 מרצה במרכז הורות ומשפחה במכללת בית רבקה, כפר חב"ד.
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 לבנות  להם תסייע היא ,בנוסף. יםבחי שונים מצבים עם התמודדות וליכולת ,בריאים לחיים

 .קיומי ביטחון תחושת  להם שיעניק, חיובי עצמי דימוי

 הבסיס את לילד מעניק האב לטענתו, לאב המתייחסים מימדים הוסיף( 1940) פרויד

 במחקרים .הילד של אישיותו ובביסוס בעיצוב מבוטל בלתי חלק ולהם ,המוסריים לערכים

 בחיי לנזק המתייחסות טענות חזרו  ההורים בין ליחסים תהקשורו בשאלות שעסקו אחרים

 הסכסוך, בוביץילי לטענת. רושיןיג או ,ההורים בין זמן לאורך דעות חילוקי עקב הנגרם הילדים

 לדעת גם. עצמם רושיןיהג מאשר נפשית לתחלואה יותר רב משקל בעל גורם הוא משפחתי -התוך

 הסכסוך אלא, עצמה הפרידה אינו ארוך לטווח רעותלהפ ביותר המשמעותי הגורם"( 1994ר )ראט

 סיכוייו, הוריו בין לסכסוך נקלע כשילד: "מוסיף והוא". הפרידה עם לרוב הקשור המשפחתי

 מי עם משנה זה ואין, מהוריו אחד עם מקיים שהוא הטוב בקשר תלוי נזק במעט ממנו להיחלץ

  "מהם

, שאלונים ,תצפיות ,מחקרים על ססותמבו, ילד-הורה לקשר ביחס כה עד ושהוצג הטענות

, הוא המחקרים לכל המשותף .האמורות למסקנות להגיע יםרלחוק סייעו, נוספים וכלים, ראיונות

 של קיומן על השערות להעלות הניסיון. )אל התיאוריה( פנימה )מן המציאות( מבחוץ תוההסתכל

 -המעשי בצד ותצפית תהסתכלו עלברובו  ססמבו באישיות פנימיים מבנים או מוטיבציות

כאמור, . והחסידות הקבלה בספרי  ובהעמקה בהרחבה נידון ההורות נושא .האדם של בחיצוניותו

 הקבלה בתורת, בעקבותיה תיאוריות וגזירת המציאות ראית מתוך נעשה  והמחקר המדע בעוד

 ריםהמתא הקבליים במבנים שמעוגנת פנימית מתורה כחלק ההורות נושא את נמצא והחסידות

 הרחבה הינה החסידות תורת. הנפשי העולם מבנה את - ובמקביל ,הרוחניים העולמות מבנה את

 . פסיכולוגי -הנפשי למרחב ותרגומם, הקבליים הקודים של והפשטה

על פי המתואר בתורת  מתוקנת הורות של מהותהב ים כמה היבטיםמוסבר הנוכחי במאמר

 והיכרות, האלה במבנים התבוננות .הילד של הנפשי וחוסנו אישיותו לעיצוב םומשמעות החסידות

 את ולהכיר תוריהה המערכת על להביט הכלים את נותנים וחסידיים קבליים קודים אותם עם

 . במציאות והשפעותיה תכונותיה

 

  הספירות במבנה ומיקומה ההורות

ֶצלֶ הפסוק בספר בראשית " מֹו, בְּׁ ַצלְּׁ ָרא ֱאלֹוִהים ֶאת ָהָאָדם בְּׁ מלמד שסוד  1"ם ֱאלֹוִהים ָבָרא אֹּתֹוַוִיבְּׁ

הוא בסוד של "אדם". הרי האדם נברא בצלם  הרוחניים והגשמייםההתגלות האלוקית בעולמות 

כביכול של אלוקים. עניין זה מוסבר בהרחבה בספרי הקבלה שסוד ההתגלות האלוקית המכונה 

באיוב "מבשרי אחזה "עשר הספירות" הוא מבנה רוחני שמקביל לגוף ולנפש האדם. הפסוק 

מלמד שמהתבוננות בגוף ונפש האדם אפשר ללמוד על סוד ההנהגה האלוקית, סוד עשר   2אלוה"

 הספירות.

הספירות מתחלקות לחלוקה עיקרית של ראש וגוף. לראש שני מימדים גלויים המכונים ספירת 

 -החלק השניהשוכן מעל הראש.  כתרועוד מימד נעלם המכונה ספירת ה בינהוספירת ה חכמהה

יסוד ומלכות המכונות -הוד-נצח-תפארת-גבורה-חסד –הגוף, מבטא את שבע הספירות הנוספות 

 .שבע המידות

 
 

 27בראשית, א,  1

 26איוב, יט,  2
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 כתר

 חכמה                            בינה

 חסד                               גבורה

 תפארת

 נצח                              הוד

 יסוד

 מלכות

 

זה להסביר מהות כל ספירה וספירה. לענייננו, מובא בספרי הקבלה )כתבי  אין המקום במאמר

האריז"ל, ליקוטי הש"ס ליבמות( שהמבנה המשפחתי גם הוא מקביל למבנה של עשר הספירות. 

החכמה והבינה, ואילו הילדים מקבילים למידות. מתפיסה זו  -במבנה זה ההורים מקבילים לראש

של החכמה והבינה, יחסם זה לזה והשפעתם על המידות ילמד  עולה שהתבוננות במהותם ומקומם

אותנו על מקומם של ההורים והשפעתם על ילדיהם. דימוי זה, שההורים הם 'ראש' המשפחה, 

הוא דימוי מנחה המורה שכשם שהראש מנהל ומנחה את הגוף כך תפקידם של ההורים להנחות 

למידות. המידות, המכונות בקבלה  ולנהל את ילדיהם. במבנה הספירות, הילדים מקבילים

ובחסידות גם "תולדות" מבטאות את המקום הרגשי המושפע בצורה ישירה מהמסרים שהוא 

מקבל מהחכמה והבינה )אבא ואמא(. כשההורים מנהלים מול הילדים דו שיח ילדותי "הוא עשה 

הנכון, את בחינת לי, אני יעשה לו" או " הילד פגע בי..." וכו', הם מאבדים את המקום ההורי 

 ה'ראש' מול הילדים. 

 " והשפעתם על חווית האני של הילדלובן"ו "אודם"

 על ההורים של זהה הבלתי הפיזיולוגית ההשפעה את המבטאת בלשון בגמרא השתמשו חכמים

 :הילדים

 תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם: הקב"ה ואביו ואמו.

 נים ומוח שבראשו ולובן שבעין., שממנו: עצמות וגידים וצפרלובןמזריע ה אביו

 , שממנו: עור ובשר ושערות ושחור שבעין,ודםמזרעת א אמו

 והקב"ה נותן בו רוח ונשמה

 (, ע"אא"ל נידה, בבלי תלמוד)                                                                        

 

 נימשך דםוהא עם שקשור ומה  ,מהאב נמשך בגוף  הלובן עם הקשור שכל עולה זה ממאמר

 דימוי, כמובן זהו. אודם עם לובן: מההורים אחד כל ידי על שניתן מה של שילוב כאן יש. מהאם

כאמור, החכמה מכונה "אבא" והבינה מכונה "אמא". האבא דומה  משמעות נפשית. בעל אך גשמי

אילו האם דומה לבינה לחכמה בכך שהוא נותן בתהליך הולדתו של הילד את טיפת הזרע )לובן( ו

 מכונה והיא, נקודה כמו היא במהותה החכמהכיוון שברחמה מתפתחים כל פרטי הוולד )אודם(.  

, החכמה נקודת את ולהרחיב, לפרט, להתבונן חוהכ היא הבינה. השכלי הכלל -"  החכמה נקודת"

 סדר פי לע. אליהם ומתייחסת המציאות של לפרטים יורדת היא. למציאות יותר קרוב באופן

 שקרובות המידות עם במגע שבאה הבינה לעומת, מהמידות ורחוקה נבדלת החכמה ,הספירות

  .אליה
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גם בסוג ההשפעה הנפשית של ההורים על ילדיהם מקבילות התכונות הנפשיות של חכמה ובינה 

 -המידות על השפעה של שונים סוגים" אמא"ו" אבא" שהם ולבינה לחכמהלאבא ואמא. 

, םציפורניי, עצמות כמו והיציב חזקה המקום הוא מהאב הבן מקבל אותו הלובן ".תולדות"ה

מקום שמאמין  בעצמו  – "אני עצמי" -בנפש זה המקום של העצמיות הבלתי תלויה ' וכו גידים

המבטא  והגמיש הרך הבשר הואמעבר ליחס הסביבתי. לעומתו האודם, אותו מקבל הבן מהאם, 

 . "אני סביבתי" –סביבתו ל עצמו את להתאים היכולת בנפש את 

, שיש בה מן התכונות של הנוקשות 1שהיא עצמית וניבדלת לחכמה בדומה האבאוביתר פירוט, 

והיציבות שבלובן העצמות, מעניק לילד מסר יציב ועקרונות מנחים "אביו מלמדו תורה" ובכך 

ילד להיות מחובר משריש בילד זהות עצמית בעלת תוקף וזקיפות פנימית.  מתן זה מאפשר ל

לעצמו, לבטא בעולם את העצמיות שלו, להציב יעדים שמבטאים אותו ולדבוק בהם,  להתגבר על 

,  להיות בתודעה ותחושה שזכותי להיות 2מחסומים שהסביבה מציבה "לא יבוש מפני המלעיגים"

 מי שאני, מקום שמאמין בעצמו, בעל "חוט שידרה". 

 אותו נושאת היא - לילד יותר קרובה היא האם, האב לש( ערך לפי) המקום המרוחק לעומת

 לבינה בדומה, ומעשית רגשית, פיזית אליו וקרובה אותו מניקה היא, מבשרה בשרהוא , ברחמה

קרבה והחום של האם כלפי הילדים, ה תכונת .אליהן ומתייחסת מידות לא יותר קרובה שהיא

 בריא מקום פיזי, העור והבשר בגוף.את החלק הרך והגמיש יותר, כמו בחלק ה בילדים תפתח

, שמתייחס לסביבה,  שזקוק לסביבה ויודע להסתדר איתה. היא תפתח בילדים לסביבה שקשור

וממילא יכולת לתת ולהעניק  להעניק יכולה שסביבה ולחום ליחס ,לקרבה יםזקוקתחושה שהם 

 לסביבה, להיות גמישים ורכים מול הסביבה.

ן לעצמות  והן לבשר, ונפש בריאה זקוקה לתוקף ולגמישות, כך ילד כמו שגוף בריא ושלם זקוק ה

זקוק להשפעת שני הוריו. כמובן לכל אחד מההורים יש עצמות ובשר , חוט שידרה ורכות, יכולת 

להתעלות מעל הסביבה ויכולת להתחבר לסביבה, מימד של "אני עצמי" ומימד של "אני סביבתי". 

לאמא, היא באופן יחסי.  יתכנו מצבים  –ושל האודם לבינה לאבא –השייכות של הלובן לחכמה 

בהם האב הוא טיפוס רך והאם היא טיפוס מרוחק ונוקשה  אשר להם משמעות פסיכולוגית 

 בבניית התודעה העצמית של הילד אך אין כאן המקום להאריך בכך.

 

 מאור פנים ושמחה והשפעתם על חווית האני של הילד

נה הוא מאור פנים ושמחה. חכמים אומרים "הוי מקבל את כל האדם ביטוי נוסף של חכמה ובי

ההורים ביחס מאור פנים ושמחה .  4וכן "הוי מקבל את כל האדם בשמחה" 3בסבר פנים יפות"

סוג של תמונה בעיני הילדים. הילדים קולטים  היא כמו אמירה ללא מילים, שיוצרתכלפי ילדיהם, 

 שמחה ומאור הפנים מצד ההורים פועלת על הילדיםה. הםבחוש את התמונה והיא נחקקת ב

 צמתית בעלת השפעה משמעותית על תפיסת הילדים את עצמם. וחוויה מאוד ע

 
העל מודע לבין הכוחות הגלויים. לכן -אשונה בתודעה הגלויה ומשמשת כממוצע המחבר בין הכתרהחכמה היא הספירה הר 1

היא "מרחפת" ונבדלת מעל המציאות ומקבלת בהירות ותוקף מהשלמות העצמית שבכתר. ראה בהרחבה, ליקוטי שיחות חלק 

 ד', פרשת בלק.

 שולחן ערוך, אורח חיים, הלכה א 2

 פרקי אבות, ג', יב 3
 י אבות, ד', טופרק 4
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. בכתבי הקבלה והחסידות 1, כפי שכתב "חכמת אדם תאיר פניו"חכמההוא ביטוי של  מאור פנים

א מקום מבואר שהמקום של החכמה הוא מקום של אור, מנוחה ועונג. מקום החכמה הו

ההברקה. ההברקה היא גילוי של אור שממלאת את האדם ויוצר תחושה של שלמות שנגרמת 

בגילוי האור. מנוחה ועונג הם ביטוי של השלמות הפנימית. בניגוד לאדם שמרגיש חסר ושואף 

בכתבי  . 2כפי שכתוב "אם הבנים שמחה" בינהה היא מתכונותיה של  השמחהלהתמלא מהחוץ. 

ת מבואר שהשמחה היא תחושה של התמלאות שנוצרת כאשר יש השלמה של הקבלה והחסידו

 חוסר. זהו סוג של התרגשות שבאה מהשלמה או התחדשות. 

כאשר האבא, שמבטא את תכונת החכמה, מקבל את הילד בפנים מאירות משדר מסר ש"טוב לי 

המצב הזה יך". ", "אני מביא את עצמי אלבשבילך פנוי אני", "בשבילך פה אני ,הנה" שהגעת",

 ההורה שלוהפניות  הנוכחותעצם קיום ועצמיות.  ,מניב אצל הילד חוויה של בטחון עצמי, יציבות

מתפרשים אצל הילד שכמו שיש לו מקום וחשיבות בעולמו של האבא, כך יש לו מקום וחשיבות 

 בעולם רדב שום אין עכשיו, כאילו להראות נוכחות מול הילדים זה להיות בשלווה איתםבעולם. 

נוכח. רגעי הנוכחות הללו של ההורה לילד הם מאוד מהותיים ונותנים לילד את  פה משאני חוץ

, משמע אני (אבהורה )האם אני קיים בתודעת ה -בחוויה של הילד הביטחון מעצם מקומו בעולם.

ו אמירה ובלחץ ז בטרדההם המקום ההפוך למאור פנים. לקבל את הילד  וטרדהלחץ קיים. 

 הזה  המסר הסמויבשבילך".  נוכח ", "אני לא פנוי אליך",  " אני לאאני לא פה בשבילךש" סמויה

 יוצר בחוויה של הילד תחושה ש"ההורים שלי עסוקים וטרודים, אין לי הורה )נוכח וגלוי(". מצב 

 

 

אם אין לי מקום בחיי  ,זה יצור בילד חוסר בטחון עצמי ותחושת חוסר מקום. בחוויה של הילד

  ורה, אין לי מקום משמעותי בעולם.הה

בעוד שהמסר בהארת הפנים הוא "אני נוכח בשבילך", השמחה נותנת את התחושה שאתה מוסיף 

"הנה, אתה הבלתי מילולי: כשהאם מקבלת את ילדיה מתוך שמחה עובר המסר לי, משלים אותי. 

שמחה מעצם המפגש  ממלא אותי, הנוכחות שלך עושה לי טוב, כשאינך בבית אתה חסר לי, אני

הנוכחות "בונה בילד מקום נפשי של יכולת ובטחון לתת. בחוויה של הילד  של שמחה,איתך". יחס 

כשהאם  מה לתת. ואת התחושה שאכן יש ל ילדבונה בחוויה זו   ",שלי נותנת לאמא שלי שמחה

כול להיות מסיבות אישיות או אחרות, י לה קשה כי נפולות פניהאו ש נמצאת במצב של דיכאון,

שהיא תתפקד מול הילד,לא תפגע בו או תשלול אותו, אך התמונה של היפך השמחה מצד ההורה 

שאין לו מה לתת לעולם,  -באופן כזה שמשפיע על תפיסתו את עצמונחוות ונחקקת אצל הילד 

  שאין לו ערך, ושהנוכחות שלו אינה בעלת השפעה.

 טרוד הזמן כל הורהנפשיות שליליות. כאשר מצב של היעדר שמחה ומאור פנים מניב תוצאות 

המסר  טרדהבסבר פנים של  כשהורה מצוי .ממנו חשוב יותר משהו יש תמידהילד חווה ש ולחוץ

לילד הוא שאינו חשוב להוריו ולכן אינו חשוב. הילד עלול להגיעה לחוויה פנימית של "יתמות" על 

מירה פנימית כאילו שאין לו הורה. כיוון אף שבמציאות יש לו הורים. בחוויה של הילד; נוצרת א

, יחס של טרדה גורם לחוסר בטחון וחוסר מקום ההורה של מהנוכחות פנימי בטחון מקבל ילדש

שמחה לה אין  אבל בתפיסת הילד את עצמו. ישנו מצב שונה, בו ההורה )אמא( לאו דווקא טרודה, 

למה  –הילד. הפנים אומרות מ תמקבל יאבהשלמה שה יןיענ תמוצאהיא אינה לקראת הילד. 

 
 1קהלת, ח,  1
 9תהילים קיג,  2
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.. יתכן תן לי להיות בשלי. ...בעצם הנוכחות שלך האני לא שמח... שלך ניםיבעניתסתדר  ...?באת

 מביא שהוא שמחים לא, לשמוע שמחים לאאבל ההורים , עליו עובר מה לספר בא הילדמצב ש

וסיפה שמחה מ לא שלי הנוכחותש, לתת מה לי איןש היא התחושה כאן .הםאלימעצמו  משהו

הילד מקבל את התחושה  מול הילד, נוכח מאיר פנים ו הורהכשאפשר לסכם ולומר כי  .לאף אחד

 .לתתמה   לו ישלקרת הילד, הילד מקבל ביטחון ש שמח הורהכששיש בטחון במקומו בעולם. ו

 

כמובן שחיי היום יום מלאים בטרדות ולא פעם המציאות סביבנו קשה ולא משמחת. האתגר 

רדה לבין היחס שהם צריכים לתת יהוא לדעת לעשות הפרדה בין המצב של הקושי והט ההורי

לילד כדי לבנות לו חווית אני מתוקנת בעלת חוסן פנימי ובטחון עצמי.  בחוויה של ההורה, גם 

כשקשה לי בגלל סיבה זו או אחרת,  הנוכחות שלך עושה לי טוב, תורמת לי, משלימה אותי ולכן 

כששמחים לקראת ילד, כאילו אומרים לו ללא מילים שאנחנו בשבילך למרות אני שמח שבאת. 

לקראת הילדים ויותר  יותר שמחה מאיהא-הטרדות ולנוכחות שלך יש ערך בעולמנו. באופן יחסי

צריך  שמחוץ לבית,  יני העולםינבעיותר טרוד על פי רוב ש האבאשמחה מעצם הנוכחות שלהם. ו

]אפילו רגעים מועטים בו הוא הנוכחות שלו  רגעי ח מול הילדים.להתפנות מהטרדות ולהיות נוכ

 מעצם מקומם בעולם. טחוןיהבלילדים את  נותניםהם מאד מהותיים ושליו מול הילדים[ 

 

 

 סיכום: פנים מאירות ושמחה והשפעתם -1תרשים מס' 

 

 
1 

 

 

 

 

 ביטוי של עונג מאור פנים
 שלמות 

 רוגע, מנוחה פנימיות

 תמלאחסר שה השמחה 
 התרגשות שבאה מהשלמה

 אני פה בשבילך המסר
 אני פנוי בשבילך

אני מביא לך את המקום השלם 
 שבי

 הנה אתה משלים אותי המסר 
 הנוכחות שלך עושה לי טוב
 כשלא היית בבית היה חסר

 אני שמח מעצם המפגש איתך

בטחון עצמי, יציבות, עצמיות,  התוצאה
 קיום

 יכולת ובטחון לתת התוצאה 
 
 

 
 

 אבא -חכמה

 פנים מאירות

 חכמת אדם תאיר פניו""

 אימא -בינה

 שמחה

 הבנים שמחה" "אם



165 

 

     

 אין לי פנאי לקבל אותך המסר בשלילה
 אין לי פניות לקבל אותך

 אני לא נוכח בשבילך

 למה באת? המסר בשלילה 
 אתה מטריד אותי.
 תן לי להיות בשלי.

 אתה לא מוסיף לי בנוכחות שלך.
 

אין לי הורה )נוכח בגלוי(,  ההורים  החוויה
 שלי עסוקים וטרודים

 אחד.אני לא מעניין אף  החוויה 
 אני לא מוסיף שום דבר לאף אחד.

 אין לי מה לתת

התוצאה 
 השלילית

התוצאה   חוסר בטחון עצמי וחוסר מקום
 השלילית

 חוסר יכולת לתת.
 

  היבטים באחדות ההורית – דהיל זהות את כמעצבת ההורית האחדות

 

בספר  ית.אחד הצרכים העיקריים לבניית ולעיצוב עולמו הפנימי של הילד הוא האחדות ההור

"תרי רעין דלא  הםהמקבילים בתא המשפחתי לאבא ואמא  והבינה שהחכמה הזהר מובא 

בתרגום חופשי: החכמה והבינה הם שני רעים שאינם נפרדים לעולמים.  1מיתפרשין לעלמין"

מאמר זה מבטא את אחד היסודות של התפיסה ההורית המתוקנת על פי תורת הקבלה והחסידות 

מאמר נוסף מהזהר על   2האריז"ל  מצטט  ומסביר קשר חברות יציב ונצחי. שבין ההורים קיים

אבא ואמא "יחסי החכמה והבינה אשר מעמיק ומרחיב את מימדי האחדות בקשר בין ההורים. 

 שורים, כאחד יוצאים ואמא אבא: התרגום ".מדא דא מיתפרדין ולא שרין כחדא, ןנפקי כחדא

 חברי -אחדותי רעיון אותו של היבטים -תת שלשה מבטא זה מאמר .מזה זה נפרדים ואינם, כאחד

 תכונות שלוש. במהות ההורית אלו הילד של אישיותו מבנה על והשפעתם ההורים שני בין שיש

 .ונחוות בצורה משמעותית על ידי הילדים ואמא אבא בין הקשר את שמאפיינות

     

 שוויון -"נפקין אכחד" 

 בה שיש למציאות נולד הילד .כאחד יוצאים -"נפקין כחדא"א הו ן באחדות ההוריתהראשו היבטה

האריז"ל מסביר שהביטוי "כחדא נפקין" מבטא  .הילד של בעולמו ביחד מופיעים הם, ואמא אבא

אבא ואמא. הם יוצאים כאחד ואין אחד קודם לשני. הם -את השוויון שבין החכמה והבינה

דים כאחד. מנקודת מבטו של הילד גם אם נמשכים מהשורש שלהם ביחד כמו שני תאומים שנול

יש הבדלי ערך אמיתיים או מדומים בין ההורים הוא צריך לחוות אותם כשווים. הוא זקוק 

לחוויה שההורים שווים במעמדם. בניית התודעה של ההורים כשווים בעיני הילד, מתאפשרת 
 

 זוהר, ח"ג, א, ד. 1

 שער הכללים, פרק ב 2

 פנים טרודות
 ביטוי של טרדה פנימית

 פנים עצובות
 ביטוי של עצבות, דיכאון
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ן אחד מול השני, אף כאשר ההורים נוהגים בכבוד והערכה אמיתית אחד לשני, מרגישים שוויו

אחד מההורים אינו חפץ לשנות את בן זוגו או מרגיש חוסר השלמה עם אישיותו ותכונותיו. הם 

מקום מתנשא. הפוך משוויון וקבלה מושלמת אחד  ללא, מושלמת קבלה השני את אחד מקבלים

ים את השני זה המקום של ביקורתיות והשפלה. אילו, על דרך משל, החכמה והבינה היו רוצ

להשפיל אחד את השני, החכמה הייתה אומרת לבינה "אין לך מבט מלמעלה, את כל הזמן אומרת 

מציאות מציאות...מה קורה בשטח...שום חזון, שום גילוי של אור...כמה את מגושמת". ואילו 

הבינה הייתה אומרת לחכמה "כמה את מרחפת... כמה את לא מציאותית..." אבל מנקודת מבט 

כבוד והערכה, הם מביטים אחד על השני כשווים וחווים את ההבדלים כביטוי של שוויון, 

יחודיות ולהשלמה  ולא כחיסרון. החכמה  משלימה את הבינה והבינה משלימה את החכמה יל

ורק השילוב בין שתיהן יחד יוצר שכל שלם. כל המגבלות הופכות למעלות ולחלק מהשלמות. אבא 

יחודיות ילהם אבל במהותם הם שווים וההבדלים הם סוג ואמא שונים בתכונות הגלויות ש

 -אחת כמציאות אותם חווה הילדשמשלימה את האני השלם ששניהם ביחד מבטאים כהורים.  

 יש, משלו תפקידים, משלו אופי תכונות, משלו גוף מהם אחד ולכל ואמא אבא שיש למרות. הורים

 שוויון.  לילד שמשדר בניהם בקשר עמוק משהו

 השני את אחד ההורים של הדדית קבלהבכבוד ו , הבאה לידי ביטוי"נפקין כחדא",הזו ההתכונ

 קיימת העצמית הקבלה אפשרותש , כיווןעצמו את מקבל שהוא הבסיס את בתודעה לילד נותנת

. מצב שבו אחד ההורים מוערך בעיניו והשני פחות מוערך עקב יחסי חוסר השוויון בעולמו

יכולת של הילד לקבל את ההורה הפחות מוערך, וממילא  מונעת את וההערכה בניהם, יפגום ב

היכולת להתחבר לזהות שההורה ה"נחות" מבטא ומעניק לילד. עובדה זו תקשה על הילד לקבל 

 את עצמו. 

 חסרון. ומגבלותיו מעלותיו על עצמו את האדם קבלת היא נפשית בריאות כל של התחלהכידוע, 

. העצמית הקבלה של השלם המקום את בילד מערערת השני את דאח ההורים של בקבלה קושי או

שנובעת מחוסר  זה את זה שלהם קבלה וחוסר אחת כמציאות הילד בעיני נחווים ואמא אבא

בקבלה  סדקיםבתודעה של הילד  יוצרתהערכה ומהרגשת עליונות או נחיתות אחד מול השני, 

 אחר חלק מקבל לאהנקרא 'הורים'  םבשל חלקש העצמית השלמה של עצמו. כיוון שהוא רואה 

, עצמיאת   מקבל לא אני. "הילד של השלם האני מציאות את גם לסדוק הדבר עלול, שלם באותו

 ".בי שיש מסוימות תכונות או

 

 נתינה בעונג -"שרין כחדא" 

. האריז"ל מסביר את המשמעות של כאחד שורים -" שרין כחדא" ההיבט השני במאמר הזהר הינו

מתייחסים אחד לשני באופן המכונה בלשון הקבלה "פנים בפנים".  שורין כאחד, שההוריםהביטוי 

יחס של "פנים" בניגוד ליחס של "אחור" מבטא נתינה מתוך תענוג ורצון טוב בניגוד לנתינה מתוך 

 נותן אחד כלכקשר שבו  כפיה והכרח, שאין שם תענוג לתת.  יחסי הגומלין בין ההורים מתוארים 

 את משלים מההורים אחד כל, לאבא לתת שמחה ואמא לאמא לתת שמח אבא. ובעונג כיףב לשני

הפוך מנתינה בכיף ובעונג היא נתינה כפויה. משפטים כמו  .ותענוג כיף של ממקוםזוגו  בן צרכי

"תראה כמה אני מתאמץ בשבילך, כמה קשה לי ואני עושה בשבילך, לא מגיע לך ובכל זאת..." 

מנופפים את דגל המאמץ למען, שהנתינה אינה בכיף הוא יחס בבחינת "אחור עצם היחס שאנחנו 

באחור", הפוך מ"פנים בפנים", שאינו מתאים ליחסים תקינים בין אבא לאמא. בנתינה של תענוג 



167 

 

המסר הוא שגם כשמתאמצים למען השני המאמץ לא נחשב. כמו המשל של האדם שסוחב שק 

 ר הוא "אני עושה בכיף ולא מרגיש שום מאמץ".יהלומים ואינו חש בכובד שלהם. השד

 טחוןיהב את לילד מעניק, לזה זה החסר את ומשלימים לשני אחד מעניקים ההורים בו המצב

 את לו שמעניק דבר ההורי בקשר הדדית התמלאות רואה הוא בעולמו. יתמלא שלו שהחסר

, בסביבה בטחון לדהתנהלות זו של ההורים יוצרת בי .מתמלאים שחסרים הבסיסית האמונה

, לזה זה ההורים של בהענקה חסר או קושי שחווה ילד. החוץ ידי על יתמלאו שחסריו בטחון

דהיינו שראה נתינה מתוך הכרח, אי רצון טוב, תלונות על הצורך לתת. מאבק כדי לקבל את מה 

 אוממיל. מתמלאים דווקא לאו במציאות בסיסיים שחסרים מודעת בלתי בצורה מפרששצריך, 

  .יתמלאו שלו האישיים שהחסרים בטחון לו אין גם

 

 מסר אחיד -ולא מתפרדין""

 .פירוד משדריםההורים אינם  ,נפרדים לא -" מיתפרדין לא" ההיבט השלישי במאמר הזהר הינו

המשמעות  של פירוד היא קודם כל פירוד כפשוטו, שהם מחליטים להיפרד או מתנהגים אחד אל 

קורע את הילד בין הוריו ומערער את היציבות בעולמו. משמעות עדינה השני כשני זרים. דבר ש

יותר לפירוד היא שהם מביעים קולות סותרים, מעבירים מסר סותר. המסר שיוצא מכל אחד 

 מהם סותר את המסר שבא מהשני, למשל תופעה שהורה אחד אוסר והשני מתיר וכו'.

 בקול יוצאים מסר אחיד,  משדרים הםשהחוויה שילד חווה את הוריו מאוחדים, נובעת מכך 

 .אבא של דבריו את סותרת לא ואמא אמא של דבריה את סותר לא אבא .דעים תמימי הם, אחד

דבר זב בונה בילד חוויה יציבה ושלמה יותר של עצמו ושל גבולותיו,  הוא יודע ש "כן" זה "כן" 

ההורים מתערער על ידי ההורה ו"לא" זה "לא" ולכן גבול הוא גבול.  אבל כאשר המסר של אחד 

 שהוא היציבותהשני, כח ההגבלה העצמית מתערער ומאבד את המוחלטות שלו בעולמו של הילד. 

 מו בפרט. ובעול בכלל בעולם תנודתיות וחוסר יציבות של קיום על אותו מלמדת ההורי בקשר חווה

. יציבה בצורה םאחריהמ ולעמוד לעצמו אותם להציב יודע, גבולות של מציאות מכיר הוא

, לעיל שפורט כפי היבטים בכמה בילד חוסן נפשי  בונהעל תכונותיה המגוונות  ההורית האחדות

 .והמאוזן השלם האישיות מבנה את לסדוק עלולה  ההורי בקשר הללו התכונות העדר ואילו

וך התבוננות זו מציבה להורים אתגר לפתוח זוגיות מתוך מקום של חברות, שוויון, נתינה מת

שמחה ותענוג הדדי ללא מחלוקות. בכך ההורים מעניקים לילדיהם את המקום החיוני והנצרך. 

אהבת הורים לילדים הינה אהבה טבעית ועצמית.  הורה מוכן לעשות למען ילדיו הרבה מאד. אחד 

הדברים העיקריים שניתן להעניק להם זה יצירת אווירה של חיים זוגיים שלמים וטובים. 

חיה ביחד למען הילדים" משמעה שנדאג שהקשר בינינו  יהיה באמת חברי ואוהב . האמירה ש"נ

 זוהי הנתינה האמיתית לילדים שתאפשר להם בריאות, חוסן נפשי והתפתחות טובה.

 

 

 האחדות ההורית והשפעותיה ותיקונה בתודעה המתקנת -2 תרשים מס'

 

 

 

 

 

ביטוי האחדות 

 ההורית

 ביטוי חוסר האחדות ההשפעה על הילד
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 נפקין כחדא

     ביחד מופיעים ואמא אבא

 .במציאות

 קבלה השני את אחד מקבלים

 .מושלמת

הילד אינו מקבל את  עצמו את מקבל הילד    

 עצמו

 שרין כחדא

 .בפנים פנים -ביחד נמצאים

 .לשני אחד ובעונג בכיף נותנים

  שהחוסר בטחון לילד יש

 יתמלא

אין לילד בטחון שחסריו 

 יתמלאו

 

 מיתפרדין ולא

                                                     .יציבות משדרים – ביחד תמיד

 .דעים תמימות – אחד בקול יוצאים

 

 עצמיים גבולות מקבל

 

 קושי בהצבת גבולות

 

 

 

, ישנם כמובן ביחד הםהורי את לראות יםזקוק םבתודעת יםילד למרות הנאמר לעיל, כי

זהירות משלילתו  . במצבים מסוג זה, שמירה על כבוד בן הזוג,מתאפשר מציאויות בהם הדבר אינו

והימנעות מפיתוח שנאה ועוינות גלויה )בהתאם לנסיבות(, עשויה להקל ולשמור על  או השפלתו, 

 איזון מסוים בתפיסת הילד את עצמו ואת המציאות בכלל.

 

 לסיכום

  

במאמר זה נבחנו היבטים בהורות מתוקנת והשפעתם לאישיותו וחוסנו הנפשי של הילד. תוכן 

רת שעורים שבהמשכם נידון התהליך המתקן במקרים בהם ילדים חוו הורות המאמר נילקח מסד

פוגענית ולא זכו להשראה של אחדות הורית כפי שהוסבר במאמר זה. העיקרון המנחה בתהליך 

התיקון הוא שחיבור למימד השלם, למימד של הכתר בנפש,  יגלה באדם את הכוחות והחוסן 

ות עקב ההשראה ההורית הבעייתית.  החיבור למימד הנפשי שהיו חבויים ולא הצליחו להתגל

השלם יחבר גם למקום השלם  של ההורים אשר במהותם הפנימית ההורים מחוברים ורוצים את 

טובת ילדיהם גם כאשר בפועל בגלל סיבות שונות הם לא זכו לגלות מימד זה ואף התנהגו בגלוי 

 הם. יתה חבויה ביבאופן שסותר את המהות ההורית הטובה שה
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 משנה, מסכת אבות

 שולחן ערוך אורח חיים.

 17-22תשע"א "אימון מקים "שיעורי הרב יצחק ערד, 

 "מסכת נידה", תלמוד בבלי

 תנ"ך.

 (.1796: התקנ"ז )רבי שניאור זלמן מליאדי, הוצאה ראשונה תניא,

 

 

 

 

 

 "ונחני באורח מישור" 

 1יהודית הילדסהיימר  

 

במסגרת המכון להכשרת מנחות הורים בב"ב, מתקיימות הרצאות בנושא "התפתחות ילדים". היות 

דתיות, הורגש צורך בחומר לימודי שמתייחס -ומדובר בהכשרת המנחות לעבודה עם אמהות חרדיות

 ולתהליכים הספציפיים שעוברים ילדים במשפחות אלה. לייחודיות של המשפחה החרדית

צורך זה הביא לכתיבתו של הספר "ונחני באורח מישור", שמביא "ציוני דרך להורים ולמחנכים 

בהתפתחותם הרגשית של ילדים ונוער במשפחה החרדית". הספר נכתב ע"י יהודית הילדסהיימר, שמלמדת 

תי מורה בבני ברק. הספר הופיע במהדורה שנייה, בשנת את הנושא במכון להכשרת מנחות הורים ובב

 תשס"ט, בהוצאת "ספרייתי" אחים גיטלר ב"ב.

מתוך הספר בחרנו להביא את הפרק העוסק בגיל ההתבגרות, הן בחלקו הנורמטיבי והן באפיונים 

 המיוחדים לנוער החרדי.

 פרק י"א

 גיל ההתבגרות

ר בספרות המקצועית. במסגרת זו נתאר בקצרה גיל ההתבגרות הוא אחד הנושאים הנדונים ביות

 את מאפייני הגיל ונשלים בתיאור התהליכים המיוחדים לנוער החרדי בתקופתנו.

 

 מאפיינים נורמטיביים של גיל ההתבגרות.

התינוק הקטן, שתואר בפרקים הראשונים, עובר תהפוכות מהירות בתהליך גדילתו. הוא מדלג 

ז בצרכיו הבסיסיים בלבד, לתינוק מחייך, מדבר, מתחבר... בזריזות מיצור אגוצנטרי, מרוכ

לילד פעיל שמשרת את עצמו יותר ויותר. אנו מתרגשים לראות את  –מהיותו תלוי לגמרי בהוריו 

השינויים שחלים בו בעוברו מן השנה הראשונה לשניה ומן השניה לשלישית ולרביעית. ואז, בשנות 

 
 ת"א.  'עו"ס ובוגרת החוג לפסיכותרפיה, שליד ביה"ס לרפואה ,אונ .M.S.W יהודית הילדסהיימר 1
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ים, אלא הליכה בתלם, גדילה בקצב קבוע, רכישה מתונה בית הספר הראשונות, לא נרגיש דילוג

של מיומנויות חדשות ופיתוח הדרגתי של הרמה החברתית. ילד בכיתה ד' דומה לזה שבכיתה ג'. 

וזהו. הוא גם יכול לנבא מה צפוי לקרות  –כמה סנטימטרים נוספו לגובה, חומר לימודי שונה 

 ומר לימודי שונה, וזהו. אוירה של שגרה.עוד כמה סנטימטרים לגובה, שוב ח –בכיתה ה' 

הכניסה לגיל ההתבגרות עומדת בסתירה מוחלטת לאווירה זו. השינויים ההורמונאליים 

המואצים משפיעים בתנופה על הגדילה הפיזית. אין שום אפשרות לנבא איך יראה הילד בעוד חצי 

אמו? האם יסבול מפצעי  שנה. האם יעפיל לגבהים בקצב של אביו? אולי יישאר נמוך כמו אחי

בגרות כמו אחיו? האם יגדל זקנו כשיהיה בישיבה הקטנה, או שיתעכב עד לישיבה הגבוהה? אפילו 

מבנה הפנים עשוי להשתנות, ואנו נמצא את המתבגר מול המראה, מנסה לזהות את הדמות 

 כמה גדלת! כמה השתנית! –המשתקפת. הערות "הדודות" תוספנה להרגשה זו 

הנערה רגיש עוד יותר, הואיל והמודעות שלה לגופה ולנשיותה גוברת, וכן מתוספת מצבה של 

העמדה החברתית, שלפיה חשובה הצורה החיצונית. גם אם תכוסה עמדה זו בסיסמאות כאלו או 

אחרות, עדיין מתפללת כל בת בלבה להראות טוב. כשהיא צעירה, היא יכולה לקוות שכשתגדל 

ל שהיא מתקרבת לבגרות, היא נעמדת יותר ויותר מול האמת. היכולת תתגשמנה ציפיותיה. אך ככ

הולכת ומצטמצמת. תחושה זו אינה קשורה להופעתה  –להתנחם בכך ש"עד החתונה זה יעבור" 

האובייקטיבית. חלומותיה של הנערה הם סובייקטיביים לחלוטין. אלו החלומות שישפיעו על 

אותה עד היום לא יעמדו לה הפעם. גם אם תבקש, שביעות רצונה מעצמה. כלי השכנוע ששרתו 

 תדרוש, תכעס או תאשים, תצטרך להגיע לשלב ההשלמה.

במקביל, יגרמו השינויים ההורמונאליים גם שינויים במצב הרוח. היא תמצא את עצמה נעה בין 

 מצב רוח מרומם לבכי מתפרץ, בקצב שאינו מוכר לה. ושוב תעמוד מול השאלה; מי אני? מה קורה

לי? מי יעזור לי להבין את השינויים שחלים בי, וירגיע אותי שזה נורמלי? מי יעזור לי לקבל את 

 העובדה שאינני יכולה לשלוט במה שקורה לי?

זהו גיל שבו המתבגר עסוק מאד בעצמו, זקוק מאד לפרטיות, לחשיבה... זהו גיל היומנים 

להיות עם כולם, להתלבש כמו כולם, האישיים ומחברת השירים. אך זהו גם הגיל של החברה; 

אפילו לחשוב כמו כולם. אז מה את רוצה, שיעזבו אותך בחדר לבד, או שיזניקו אותך לטלפון, כי 

 החברה על הקו?

אלו המאפיינים השליטים הגיל ההתבגרות. יש  –התנודות הקוטביות, חוסר השגרה, הבלבול 

יכנס במהירות לנעלי המבוגר. אך יש אחרים, ילדים ששמחים להגיע לגיל, להרגיש את עוצמתו, לה

שחוששים: 'בקושי בקושי יצאתי מסינרה של אמא, עדיין אני מרגישה תלושה ובלתי מסוגלת, 

וכבר אהיה בחורה? לא מעוקצך ולא מדובשך, אני מוותרת על הכתר, קחו ממני את המלוכה...' 

ת הנערה העובדה שהתחנה המעבר מילדה לבחורה הוא דרמטי, אך עוד יותר מכך מרתיעה א

 הבאה היא היותה לאישה, לאם, לאחראית לבית, לילדים...

 ושוב, אם תתמרד, היא יודעת שאין לה ברירה, היא אמנם גדלה.

בסופם של הפרקים הראשונים ציינו, שילד שעבר בהצלחה את השלב האופייני לגילו, יעבור 

גרות. גיל ההתבגרות הוא בבואה לכל בקלות רבה יותר את השלב הבא, וכן הלאה עד גיל ההתב

מה שעברנו בילדותינו, הוא נזון מהשלבים הקודמים, ומי שנתקע באחד מהם, ירגיש זאת 

בהתבגרותו. כשילד רכש אמון בסיסי בזולת, הוא נהפך לילד אופטימי, מאמין בעצמו, מוכן 

ואת אמונו מול  לאתגרים, יוזם וסומך על עצמו שיצליח. כל אלו מגבירים את בטחונו העצמי

אתגרים נוספים. וחוזר חלילה. בתחושה זו יגיע לגיל ההתבגרות כשהוא שמח, סקרן, מוכן 
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זה שלא רכש את הבטחון העצמי, חושש מכל  –להרפתקאות של התקופה הבלתי שגרתית. לעומתו 

 שינוי, פוחד להיכשל ומעדיף נסיגה או דריכה במקום על פני האתגר החדש.

של הילד הקטן היא עם אמו. היא מרכז עולמו, ואליה הוא קשור בעבותות.  ההזדהות הראשונית

עם אמה, בצד הקשר החזק שלהם להורה  –במשך השנים מצופה הבן להזדהות עם אביו, והבת 

המורה. הזדהות זו חשובה לדרבון הילדים.  –השני. בגן מקבלת הגננת חשיבות רבה, ובכתה א' 

בעבור אדם אהוב. גם לימוד תפקידי הגיל מתאפשר בזכות  הלמידה נעימה יותר כשהיא נעשית

 הקשר שיש לנו עם מסמלי התפקיד.

הזדהות המתבגרים היא עם בני גילם. החברה. כולם. הנורמות המשפחתיות מתגמדות לעומת אלו 

כולם בצל ההשפעה החברתית. "קבוצת השווים" עוזרת  -של החברה. הענין, העיסוק, הזמן 

לשינויים שחלים בהם ולגבש את עמדתם ביחס לעתידם. "שיחות הנפש"  למתבגרים להסתגל

האופייניות לבני הנעורים, והן מדגימות לנו מה רבים הנושאים הדורשים ליבון. שיחות רבות 

מה עברתי, מה עשו לי, מה רציתי והגשמתי, ומה רציתי אך נאלצתי  –תושקענה בניתוח העבר 

וביים בחיי, ומי ההיפך... שיחות רבות אחרות תושקענה בעתיד לוותר עליו... מי היו האנשים החי

מה הייתי רוצה שיקרה? מה אלמד? במה אעבוד? עם מי אבנה את ביתי? שעות מוקדשות  –

ל'אדריכלות' של הבית העתידי, שבו, כמובן, ילמדו הצעירים משגיאות המבוגרים, ואצלם הכל 

 יראה שונה וטוב.

עד שאנחנו מוצאים את הצעירים בכל תקופה ותקופה כמעט הצורך להשתייך הוא כה חזק, 

בתלבושת אחידה. "הקוקו והסרפן" היו סמלן של החלוצות של פעם, והעגיל באוזן אחת יסמל את 

השמאלני של היום. גם בחברה החרדית מתבגרת תהסס לבוא בחברה כשאורך החצאית קצר מעט 

בחברת עונבי העניבות, חייבת להיות ברוחב  או ארוך ממה ש"אופנתי". העניבה של הנער, אם הוא

מסוים בדיוק רב, ובשנה הבאה שוב בדיוק רב ברוחב אחר. את הכובע יחבוש בחור בזוית 

האופיינית לחברה שלו. אפילו הקישוט הזעיר שעל הנעל, ערכו רב ביכולתו של המתבגר להצהיר 

אתה לומד... דקויות אלו הן  לאן הוא שייך. הראה לי את תלבושתך, ואוכל לנבא באיזו ישיבה

הרבה מעבר לתלבושת החרדית הרגילה. אלו פרטים קטנים, שמציינים תת קבוצות מתוך החברה 

הכללית, וכאילו הומצאו על ידי הנוער כדי שיוכלו לסנן לאן אינם שייכים ברצונם לדעת היכן 

 מקומם.

ייתה כזו, לא הייתה נראית כמו ניתן לסווג תכונות של בת לפי תלבושתה או תסרוקתה, כי לו לא ה

הבנות המיוצגות בתסרוקת הנדונה. בתקופה זו תשאל הבת את אימה מה ללבוש, רק כדי לדעת 

מה לא כדאי ללבוש, כי מה מבינה האמא במה ש"הולך"? האמא מייצגת את ה"יאכנע", והחברות 

האם במבטי חמלה  תה לי חצאית כמו ל...' כעבור עונה, תתקלימתלבשות "מיוחד". 'הלוואי הי

 אם תציע את אותה חצאית נכספת.

לא לחינם נכנסים ההורים ללחץ כשהמתבגר או המתבגרת משנים מהתלבושת האופיינית לחברה 

שלהם. הם יודעים שזוהי הצהרת מלחמה, שתגרור תגובת דחיה של החברה הראשונית והדיפה 

 לחברה חדשה, שונה.

ת העולם, לחולל מהפיכות, ליזום. הם אינם נכנעים בני גיל ההתבגרות מרגישים צורך לתקן א

למגבלות הגוף וניזונים ממרץ ומהתלהבות. "כחיצים... כן בני הנעורים". אם נשוה זאת לדוגמה 

מודרנית יותר, המתבגר חושב שנהג טוב הוא זה שיודע ללחוץ על דוושת הגז ולהזניק מכונית 

עת מתי ללחוץ על הבלם... יש לו הרגשה שהוא קדימה. רק כשיירגע, יבין שהחכמה היא דווקא לד
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יודע הכל. חוש הביקורת שלו מתחדד, והוא מרבה להצליף בלשונו כלפי כל גרסה שונה מגרסתו 

 שלו.

כבר לפני כמאה וחמישים שנה ציין הרב הירש את חשיבותו של תהליך זה להתפתחות האישית 

הפסוק "יצר לב האדם רע מנעוריו" העתידית של המתבגר. בפרושו על התורה, בפרשת נח, על 

)פרק ח', פסוק כ"א(, הוא מסביר: "נער" מלשון מנער. הצעירים בשאיפתם לעצמאות מנערים עול. 

"חוסר הבגרות השכלית מתווה עליה את תו העקשנות. אך עצמאות זו היא היא השורש של 

לומד להסתגל האישיות המוסרית של העתיד". "כשאדם מתבגר ויוצא מכלל נער, הרי הוא 

 ולהיכנע".

מתוך חוסר הביטחון, נמצא לפעמים עקשנות, דבקות באידיאלים, ויכוחים פילוסופיים מסובכים 

או טיפוס בחומה. כשהמתבגר נכנס לכלל המבוגר, הוא יוכל לשפוט בצורה רגועה ועניינית יותר 

ן מציאותיות את סערת רוחו ולשלב בין התלהבות, שעיטה קדימה, יצירתיות ואידיאלים ובי

ויכולת להקשיב גם לעמדותיו של הזולת. זה שמעולם לא התלהב ולא "ניער", יגדל בדרך כלל 

לטיפוס צייתן, הולך בתלם, פועל טוב. דעותיו תהיינה יותר דקלום מאשר גיבוש עמדה. לעומת 

ר זאת, "המתבגר הנצחי" יהיה זה שאינו מתגבש. תמיד סוער, בטוח שהמזל הגדול מחכה לו מעב

לפינה, אינו מתחייב לקשרים ארוכי טווח, כדי להישאר אופציות פתוחות... המאוזן יהיה זה 

שבודק בפנימיותו, חוקר, מחפש ומגבש דעה, שנשארת בסופו של דבר לרכושו הוא. הוא מעז 

לחדש, אך יכול גם ליהנות מהישן. הוא מרוצה ממצבו, אך מוכן להוסיף וללמוד מאחרים. כך 

 ורך חייו מטפס בביטחון במדרגות יציבות.נמצא אותו לא

כדי להזדהות עם החברה, חייב לחול שינוי בנטייה שהייתה למתבגר בילדותו להזדהות עם 

בית', יתקל בתגובות החברה. מאידך, הוא עדיין קשור למשפחתו -ישאר 'ילדימשפחתו. אם 

דק את נאמנותו ופעמים רבות גם מעריך אותה. כך ימצא את עצמו המתבגר מנהל על חבל 

 הכפולה.

לתהליך זה יש כמה 'מתווכים'. כשיש לילד אחים בוגרים שכבר סללו את הדרך, יהיה לו קל יותר 

להשיג את הבנת ההורים למצבו. המתבגר יכול להיעזר בהזדהותו עם אחיו, שאינם קיצוניים כמו 

 החברה, אך גם אינם שמרנים כמו ההורים.

עה על החניכות יותר מהמורות. היא מסמלת את "דור תפקיד דומה יש למדריכה, שמשפי

 לא שונה כל כך כמו המורות, אך בוגרת ואחראית יותר מהחברות. –הביניים" 

ככל שהזדהותו של המתבגר עם חברה שמקבלת את ערכי הבית רבה יותר, וככל שהקו ההשקפתי 

 ל יותר.ברור יותר, יהיה כמובן הקונפליקט חריף פחות, ותהליך גיבוש הזהות ק

לא נוכל להגדיר את גיל ההתבגרות בצורה כרונולוגית. תנאים סוציולוגיים, מדיניים, תרבותיים, 

אישיים וכו' משפיעים ביותר על משך התקופה. בעבר התחתנו אנשים בגיל צעיר מאד, נשארו 

יניים לגיל ההתבגרות. בתקופת השואה עברו יבחסות השבט המשפחתי וקיצרו תהליכים אופ

רים תהליכי גדילה מהירים ביותר מול הסכנה הקיומית והצורך לדאוג לצרכים מתבג

יומיים. בימינו נמשכת תקופת ההתבגרות שנים רבות בגלל הקושי של הצעירים -אלמנטאריים יום

לעמוד על רגליהם מבחינה כלכלית ובגלל התלות בהורים המתלווה לכך. הצעירים של היום 

תוח אישיותם לקראת העתיד, דבר שמאריך את משך ההתבגרות מצופים להשקיע בלימודים ובפי

 ודוחה את הבגרות.

זהות והזדהות. משימתו הראשונית של המתבגר היא  –השתמשנו במושגים דומים, אך שונים 

לבנות את זהותו האישית. כדי להגיע לכך, עליו להכיר את הדמויות, את הדעות ואת המחשבות 
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ת עצמו מזדהה עם הוריו, אם רבותיו, עם ערכים שרכש במשך שאיתן הוא מזדהה. הוא ימצא א

תמיכה בתהליך בניית -הוא מזדהה מאד עם חבריו, שמשמשים לו קבוצת –חייו, וכאמור 

 אישיותו.

את זהותו הסופית הוא מגבש כשהוא בשל לקבל מהזולת, וגם להיות שונה ממנו. ד"ר שאול 

נזכר, בהקשר זה, באמרתו המפורסמת של הרבי  סולברג בספרו "פסיכולוגיה של הילד והמתבגר"

מקוצק: "אם אני זה אני כי אתה זה אתה, ואתה זה אתה כי אני זה אני, אז אני לא אני, ואתה לא 

אתה. אם אני זה אני כי אני זה אני, ואתה זה אתה כי אתה זה אתה, אז אני הוא אני, ואתה הוא 

 אתה..."

כים אלו תוך הבנה לרצונם להיות עצמאיים, אך בלי כמה חשוב שנאפשר לצעירים לעבור תהלי

להתבלבל ולחשוב שברצונם להפליג לרחוק. לא נפגע בבני הנעורים אם נשווה את התהליכים 

הנפשיים שהם עוברים לאלו שעוברים בני השנתיים. הם נרגשים מיכולתם הגופנית, המוטורית, 

החדשה ולבדוק עד היכן היא מגיעה. האינטלקטואלית והרגשית, והם נהנים לתרגל את הרכישה 

תפקיד ההורה הוא לאפשר התפתחות זו על ידי עידוד והבעת השתתפות בחוויה המרגשת, אך 

מרחוק, בלי להיות מורגש, שומר ההורה שהילד לא יפול ממקום גבוה מדי, לא יכניס אצבע לאש, 

ת כל האחריות. הוא עדיין העין. המתבגר אינו מתכוון שיטילו עליו א-לא יתרחק מעבר לאזור קשר

זקוק להדרכה ולהכוונה, לאישור שהוא בסדר ושהוריו מבינים אותו וניצבים מרחוק לתמוך בו 

כשיצטרך. כשהדברים נעשים כך, כשההורים מאפשרים ואינם מאיימים, אין צורך למרוד בם, וכך 

מסכימים עוברת תקופת הסערות בקלות רבה יותר, לפעמים כמעט אינה מורגשת. ההורים 

שהצעירים יחפשו את דרכם בטווח המותר, והצעירים, מתוך שאינם מרגישים צורך להפגין 

 שרירים, אמנם מחפשים את הייחודיות שלהם בפיתוח אישיותם הבוגרת המיוחדת.

'אמא,  –כל אם לבנות גיל הנעורים תוכל לספר בהנאה סיפור דומה: הנערה נכנסת בתנופה הביתה 

 –ת ל...' האם מתחילה לשאול שאלות סביב האירוע, אך הבת חסרת סבלנות אני הולכת עם חברו

'זה בסדר, כולן הולכות'. האם מסבירה שהדבר אינו נראה לה מסיבה זו או אחרת, ומאפשרת לבת 

הסתכלות שונה על 'האירוע של כולן'. למחרת תכנס הבת מחויכת; 'גם אמא של זו ושל זו הסבירה 

'. הפעם יכלה הבת להיות גאה, שגם היא שייכת לחברת הבנות מדוע האירוע אינו מתאים

 המאושרות שאמא שלהן השכילה לקלוע לטעם הטוב של האמהות השקולות.

גם כשנראה להורים שהצעיר מפליג מעבר לתחום המוסכם, טוב שישכילו לשמור על קשר יציב 

על מידות, חכם, אוהב ולשדר אמון, שזהו רק תהליך זמני ושלמעשה הם יודעים שהצעיר  הוא ב

את הוריו ואת משפחתו וישוב לערכיהם במהרה. ויכוחים רבים מתקיימים בין בני נוער והוריהם 

. מרד הנעורים חולף בדרך כלל, יש רק 20, אחוז קטן ביותר ימשיך אחרי גיל 17בסביבות גיל 

 לשמור שלא ישאיר צלקות עמוקות מדי.

בטחון וגמישות. איננו נבהלים מעוצמתם החדשה, עבודתנו כהורים לגיל ההתבגרות דורשת 

אנחנו מכבדים את המתבגרים ומעריכים אותם. ברוב המקרים יש על מה. דווקא בגלל  –ההיפך 

 המרץ והשינויים המהירים הישגיהם אמנם מעוררי כבוד.

כשמתפתח עימות, לא נלך איתם 'ראש בראש', הדבר רק יחזק את עמדתם. אנו מכבדים את 

חשוב כפי שהם חושבים, אך משאירים גם לעצמנו זכות לחשוב אחרת. מתפתח דיון בין זכותם ל

שני אנשים בוגרים. 'אתה ממקומך חושב כך, וזה בסדר, אבל ממקומי נראים הדברים כך, וגם זה 

כשיסבירו לו בצורה שאינה  –בסדר'. לפעמים יוכלו ההורים ללכת מעט לקראת הנער, לפעמים 

יעזרו לו לבוא לקראתם. סגנון זה הוא המשך לצורת השיחות שהצענו לאורך משפילה את כבודו, 
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הפרקים. הוא מעודד הדדיות, כבוד לזולת וקבלת אחריות. זוהי שיחה עניינית, שאינה גוררת 

רגשות תחרות, כעס או חשבונות אישיים מן העבר, והיא זו שתעזור לצעיר בסופו של דבר לגבש 

 הוריו. למה לתקוף, כשאין הכרזת מלחמה? עולם שאינה שונה משל-השקפת

זכות הווטו שמורה להורים. הם ישתמשו בה במקרים מיוחדים בלבד, כדי שיהיה לה תוקף. בגיל 

שנתיים, כשאנו נאלצים למנוע מהילד דבר שרצה, אנו משתדלים 'לנחם' אותו בסוכרייה, או 

שהו כזה נצטרך לעשות עם בחיבוק, תוך כדי הסבר שאין ברירה: זה אסור, זה מסוכן... מ

המתבגרים, כדי שירגישו שאסרנו עליהם דווקא משום שהם חשובים לנו, וברור לנו שזה אסור, זה 

 מסוכן. מעבר לדבר האוסר אנו אוהבים ומאפשרים.

 

 גיל ההתבגרות בהשפעת האפיונים המיוחדים לחברה החרדית

ופעות אלו יסביר לנו חלק בפרק י' תוארו כמה מאפיינים של המשפחה החרדית. ניתוח ת

 מהתהליכים המיוחדים למתבגרים החרדיים.

בגלל סגנון החיים השונה של הבנים והבנות, נתייחס לתופעות מסוימות בלשון זכר ולאחרות 

 בלשון נקבה.

המבנה החברתי והערכי של בני גיל ההתבגרות החרדיים שונה מזה של החילוניים. לצעירים 

א, אין כמעט חובות כלפי הזולת. רוב זמנם מוקדש לדברים שמספקים החילוניים, עד הגיעם לצב

הלימודים שלהם, כשהם חשובים להם, הבילויים שלהם ומעמדם החברתי. לא ניכנס  –אותם 

לפרטים המנתחים את ההיבטים השונים של אוכלוסיה זו, הואיל והם מתוארים בספרים רבים. 

ונוח, דווקא הנוחות והעדר האידיאלים והאתגרים נציין רק, שאף על פי שמבנה זה נראה נעים 

על שביעות רצונם  2000גורמים לצעירים שלא להיות מרוצים ממצבם. בסקר עולמי שנערך בשנת 

מדינות בעולם המערבי, נמצאו הישראלים במקום השני באי שביעות רצונם,  27-של צעירים ב

 תינאים, שעדיין יש להם אתגרים...אחרי פורטוגל. היו צעירים שהביעו קנאה בעמיתיהם הפלש

לצעירים החרדיים קשיים אחרים. הבנים מצופים להשקיע רוב זמנם בלימוד גמרא, וזה אמור 

להיות העיסוק המרכזי של חייהם. הכישרוניים שבין בחורים מקבלים את ה"טעם בלמוד" ונהנים 

מר עיוני, מהווה המצב מהזכות לשבת בשקט וללמוד. לאלו שאינם יכולים להתרכז יום שלם בחו

לחץ חזק. הפסקת הלימוד, פרושה התנתקות מהשייכות לחברה 'הטובה'; המשך הלימוד גם הוא 

לפעמים עמידה מול העובדה שהבחור שייך פחות מהבחורים הכישרוניים. צעירים אלו זקוקים 

לא לאתגרים נוספים שבהם יוכלו להצליח ולרכוש עמדה. שנים רבות לא התארגנה החברה למ

צורך זה, אך לאחרונה קמו צוותי חשיבה שמנסים למצוא מסגרות מתאימות גם לבחורים שאינם 

 יכולים להסתפק ב"תורתם אמונתם".

הבנות החרדיות גדלות ברובן במשפחות גדולות. לדבר השלכות על מידת הפרטיות שהבית יכול 

המשפחה לאפשר להן מילוי לאפשר להן, על היכולת שלהן לתכנן את יומן לעצמן, על היכולת של 

בקשות כספיות וכו'. הבנות מצופות להשתתף בעבודות הבית השוטפות הן בחלק המעשי והן 

 בטיפול בילדים. ברוב המשפחות קיימת בין המתבגרות והוריהן אוירה של שותפות ונשיאה בעול.

רגיה וזמן במקביל, קיים בבית הספר לחץ חברתי חזק לקבלת ציונים טובים, והבת משקיעה אנ

 לשם השייכות. –מרובים לשם ההצלחה, בעיקר מסיבות חברתיות, או כלשוננו 

רוב הבנות לומדות בסמינר למורות, אף שקיימת בשוק רוויה, ומועטים סיכוייה של בוגרת סמינר 

תורה, שאינו -חרדית למצוא עבודה בהוראה במגזר החרדי. היות שהבנות שואפות להתחתן עם בן

אות בחשבון לקחת על עצמן את עול הפרנסה. אך כיון שהבת לומדת במקום עובד, הן מבי
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שמכשיר להוראה, שבה מועטים סיכוייה להשיג משרה, היא נלחצת להכשיר את עצמה בתחומים 

 נוספים, דבר שמוסיף עוד על סדר יומה העמוס בלאו הכי.

ת דוחה יותר ויותר את הצעירה החרדית עסוקה גם בהכנת עצמה 'לחיים'. בעוד הצעירה החילוני

גיל הנישואין, ועוד יותר מזה את גיל ההולדה, קיים בחברת הצעירות החרדיות הרצון להתחתן 

לקראת סוף הלימודים, או מיד לאחריהם. ההכנה לנישואין דורשת מיומנויות בתפקידים רבים, 

ה מאד מזה המחכים לצעירה כבר בטווח הקרוב למדי. הווי החיים השמרני בחברה החרדית שונ

של החברה המערבית. ארוחות מסודרות במשך השבוע, אירוח בשבתות, ארגון שמחות, עזרה 

כל אלו גורמים לבנות להתכונן לתפקידן כבר מהעשור  –ליולדות מקרב המשפחה או השכונה 

השני לחייהן. בצד כל אלו, היא יודעת שלא תוכל להסתמך על השיטה המערבית של 'יציאה 

 ן המוכן'.לאכול' או 'מ

 כל זאת, בצד רצונה לפרנס את משפחתה ולגדל את ילדיה.

מנינו תפקידים רבים ומגוונים המעמיסים על סדר יומה של הצעירה החרדית. כאמור, מתוך מתח 

העשייה המרובה והאתגרים העומדים בפניהן עשויים לגרום לצעירות להיות מרוצות, כשאנחנו 

 במינון הנכון. שומרים על העיקרון של אתגר+תמיכות

 נוסף לקו כללי זה נרצה להתייחס לעוד כמה קשיים ספציפיים לקהל החרדי בתקופתנו.

מגיל צעיר משקיע הילד החרדי שעות רבות ביום ללימוד. כבר הדגשנו את מקומו המרכזי של 

"הלימוד" )תורה( בתרבות החרדית. ילדים מקבלים מסרים חזקים בגנות "עם הארץ" ובשבח 

עובר הילד ל"ישיבה קטנה" )המיועדת לנערים צעירים(. כבר  13חכם". בסביבות גיל ה"תלמיד 

שנה קודם לכן הוא מקבל אזהרות חמורות הן ממוריו והן מבני המשפחה, שאם לא ישקיע בלמוד, 

לא יתקבל לישיבה המשובחת. הישיבות הן פרטיות, אינן מחויבות לשום רשות, וכולן מתפארות 

וינים". לאן יפנה הילד הבינוני? הוא מקבל שיעורים פרטיים, דרבון מחד בהיותן "ישיבה למצ

 ואיום מאידך כדי להידחף למקום טוב.

למעשה, המצד מורכב עוד יותר, והוא מושפע גם מהלחצים החברתיים שציינו בפרק הקודם. ילד 

אכזב, שהתקבל לישיבה קטנה טובה, מגביר את סיכוייו של אחיו להתקבל לאותה ישיבה. אם י

יסבלו אחיו "בגללו". וכן, אם יתקבל לישיבה קטנה טובה, ירבו סיכוייו להתקבל ל"ישיבה גבוהה" 

)המיועדת לבחורים בוגרי "ישיבה קטנה"( טובה, ואם ילמד בישיבה גבוהה טובה, בודאי ירבו 

 סיכוייו לשידוך הגון...

למשפחה כשהבן אינו  חכם, תתוסף נימה של בושה-במקרים מסוימים, שבהם האב הוא תלמיד

בדרגת האב. ובמקרים אחרים, שבהם האב אינו תלמיד חכם, עלול הצעיר לעמוד מול ציפיותיו של 

אביו, שבנו ישלים את מה שהוא לא הצליח להגשים וינחם אותו, שאמנם האב לא הצליח ללמוד, 

 אך בנו השיב לו את כבודו האבוד.

רך של האם היהודייה שבנה יהיה דוקטור, או בחברה החילונית נמצא תהליך דומה, בקשר לצו

לכל הפחות עורך דין. בחברה החרדית לא מצפים מילד להיות אקדמאי, אך מצפים ממנו לרכוש 

 שם טוב ולעזור למשפחתו לקבל שם של "משפחה טובה".

מול גודל החבילה שעל  13אין צורך בתיאורים מיוחדים כדי להרגיש את כובד עולו של נער בן 

. מאידך, עול ואחריות מכניסים אותו במהירות לגיל ההתבגרות ומזרזים את צמיחת כתפיו

האישיות. כל זאת בתנאי שעבר בהצלחה את שלבי ההתפתחות הקודמים; יש לו חברים שאיתם 

 הוא עובר חוויות דומות; ויש לו הורים שמנווטים בהצלחה בין דרישה לתמיכה.
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החרדי, למעט ישיבות חסידיות מסוימות, שבהן אין  התופעה שתוארה מקיפה כמעט את כל הקהל

כמעט אפשרות שילד ששייך לאותו חוג לא יתקבל ללמודים בישיבה. במקרה כזה יכנס הילד 

בביטחון לישיבה, מתוך הרגשה שהוא "שייך". שייך לישיבה וגם שייך לחברים. לילד הזה תהיינה 

 פחות התמודדויות. לטוב ולמוטב.

מתח רב מאז כתה ז'. בגלל גודלו של הקהל נוצר לחץ על בתי הספר  גם אצל הבנות נמצא

ככל שיש ביקוש רב יותר עולה המחיר, כך גם  –התיכוניים. לפי הכלל הידוע של היצע וביקוש 

במבחני המיון לבתי הספר, הסלקציה נעשית קפדנית יותר, והילדה יודעת שהיא חייבת לקבלת 

ות של בתי הספר התיכוניים. בסוף כיתה ח' נמצא את תעודה טובה כדי להתקבל, לפי הנורמ

הבנות במתח מרב סביב השאלה אם תתקבלנה לבית הספר שבחרו, ואיתן עובר הבית כולו מעין 

 יושר למעמדו בעיני הנהלת בית הספר, שהיא למעשה נציגת החברה.-מבחן

הצלחה, והנה הם נוכל לשער את הרגשתם של הורים שעד היום ניסו לסלול לילדיהם את הדרך ל

מוגבלים ולפעמים אף "מואשמים". איך תרגיש הבת, הנמצאת בעיצומו של תהליך בניית הזהות, 

 כלפי הבית שהיא אוהבת ומעריכה, בשעה שבית הספר מפנה נגדן אצבע מאשימה?

או, לחילופין, איך תרגיש כלפי בית הספר, אם תשמע בבית כעס וביקרות נגדו? ומה יקרה 

ם שצמחה עליה, האם תוכל לשמר אותה? ואיך תרגיש כלפי קבוצת חברותיה, למערכת הערכי

 שבתוכה צמחה כל השנים, כשהן ממשיכות יחד, ואילו היא בחוץ?

עודף הביקוש על ההיצע. הסיבה  –תופעה זו קורית בשנים האחרונות משתי סיבות. האחת טכנית 

ה ולערנות הקפדנית לכל חריגה. השנייה קשור לרצונה של החברה לשמור על ערכיה ועל מנהגי

נוכל לצייר את קוטביותה של החברה החרדית בקצהו של רצף, ובקצהו השני את החברה 

החילונית והמערבית. בקטבים האזור מוגדר, ואין האחד שואף למקומו של השני. הבעיה היא 

תנות ב"אזורים המפורזים", שם שייכים לצד אחד, אך מאמצים התנהגויות אחרות, בלתי ני

להגדרה מדויקת של 'מקובל' או 'חריג'. החברה החרדית, בחרדתה לשמור את ערכיה, מגיבה לרוח 

 הנושבת ממערב בעיבוי חומותיה, אך מרגישה נבוכה מול הנשארים בחוץ.

כדי שלא לפגוע בהרגשת השייכות של קבוצות אלו, מתארגנות לאחרונה פעילויות לפתיחת בתי 

יידות פנימית בהתאם למקומם על הרצף. זאת כדי להתאים את ספר נוספים עם אפשרות לנ

השקפת העולם של הבית לזו של בית הספר, באופן שיחסך מהמתבגרת הקונפליקט שבין שתי 

 הרשויות שלהן היא משתייכת ואיתן היא מזדהה.

בגיל ההתבגרות נוטים המתבגרים לטשטש את הבדלי המעמדות שבינם ובין המבוגרים. אך 

ם עדיין מרגישים חסרי אונים מול משימות החיים וזקוקים להגנת ההורים ולחסותם. מאידך, ה

זהו מצב מבלבל שיתארגן באופן ברור יותר ככל שייטיב ההורה לנתב בין הקטבים. הורה זה 

מאפשר למתבגר הרגשה טובה מתוך קבלת סמכויות ומעמד, ובמקביל מרגיע שכובד האחריות על 

 י המתבגר, כי הוריו נמצאים שם לשם כך.הבית אינה מוטלת על כתפ

כשאם תלויה בעזרתה של בתה, היא נגררת לפעמים להרגשה שהיא צריכה לפצות אותה על 

השקעתה בבית, ולכן היא מוותרת לה בדברים מסוימים: מאפשרת רכישות מעבר למוסכם עליה, 

שמשתמשות בסמכויות אינה מעירה לה, מחזקת את מעמדה בעיני האחים הצעירים וכו'. יש בנות 

הניתנות להן בבגרות, תוך שהן ערות גם למעמדה של האם ולהרגשתם של בני המשפחה האחרים. 

במקרה זה נמצא את הבת מתחשלת לקראת קבלת תפקידיה לעתיד. ואולם יש מקרים שבהם 

מעוררת המתבגרת כעס בין בני הבית בגלל השימוש המופרז והבלתי מבוקר בסמכות שהיא 

ל עצמה. היא נדחקת לפינה מול קואליציה שמפתחים בני המשפחה ונשארת 'בבדידות לוקחת ע
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מזהירה על ראשו של האולימפוס'. ממקום זה היא תרגיש כעס על האם, שלא מנעה את המצב 

ושאינה מתגמלת אותה על השקעתה הרבה בבית. כל זכויות היתר שהאם מרגישה שהיא 

המתבגר זקוק יותר  –אותה סיבה שהזכרנו כמה פעמים  מאפשרת לה אינן נחשבות בעיניה, מתוך

מכל לתחושת שייכות. הוא רוצה לשעוט קדימה, אך יעשה זאת בביטחון רק כשהוא סמוך ובטוח 

 שהוריו שומרים על קצהו של החוט ואינם מאפשרים הפלגה רחוקה מדי.

החברתיות. הם הבנים המתבגרים מקבלים את מעמדם המיוחד במשפחה בהיותם סוכני הנורמות 

מתמצאים בדרך כלל בהבנה של דקויות חברתיות, ולכן יוכלו לייעץ לאב מה "השם" של ישיבה 

מסוימת, מה ההשלכות של למידה בה, והאם כדאי לשלוח לשם את האח הצעיר, למשל. לעיתים 

קרובות יהיה המתבגר שותף להורים בחיפוש שידוך לאחותו, ולפעמים יהפוך לשותף המרכזי. 

מאות אלו ואחרות מכניסות אותו לקהל המבוגרים וגורמות לו, לפעמים, לטשטש את הבדל דוג

כשהאב מרגיש בטוח במעמדו, הוא  –שבין סמכותו במשפחה לעומת סמכותו של אביו. כרגיל 

 יקבל את העזרה ברצון ובהקלה וייהנה מזכותו להיות אב לבן כה מוצלח.

ב זה להביא לתחושת תחרות בינו ובין בנו, ועלול כשהאב מרגיש בטוח פחות במעמדו, יכול מצ

לגרור צורך של כל אחד מהם להוכיח עד כמה השני אינו מסוגל. הנזק המרכזי יהיה הישארותו של 

המתבגר ללא תמיכה בשלבים הקריטיים של רכישת העצמאות החשיבתית ועיצוב האישיות. 

לפי אביו או בהרגשת אשמה ביחסו שמחתו על הישגי הגיל עלולה להיות מעורבת ברגשות כעס כ

 כלפיו.

יכולה, כי האב גבוה הרבה יותר, חזק -בגיל זה קורה דבר נוסף. הילד הקטן רואה באביו דמות כל

הרבה יותר, מתמצא טוב יותר וכו'. עם השנים נהיה המתבגר גבוה, חזק ומתמצא. מיטשטשים 

ה הנער את המצב לאשורו. אם ההבדלים, ואיתם האשליות באשר להורים הנערצים. עכשיו רוא

שפר מזלו והוא מעריך את התכונות של הוריו, הוא ימשיך לקבל אותם ולהתגאות בם. לעיתים 

מגלים המתבגרים אמת שונה מעט. חוש הביקורת שלהם מתחדד וחושף גם את התכונות 

לו החיוביות פחות של ההורים. הם מודעים גם לביקורת שיש לאנשים אחרים על הוריהם ואפי

לביקורת של ההורים על עצמם. הם מסוגלים להשוות את ההורים לאנשים אחרים ולהעריך את 

המעמד החברתי שלהם ביחס לחברה הרחבה. די מהר הם יקלטו את השפעת מעמדם של ההורים 

על מעמדם שלהם ויצטרכו להתמודד עם התסכול; להרגשתם חייהם היו עשויים להיות קלים 

את ההורים של החבר. המתבגר יכול להגיב בכעס, אולי ברחמנות, אולי יותר, לו היו מקבלים 

בהאשמת גורמים אחרים... אך כשיצא מגיל ההתבגרות לבגרות וידע, שגם אצלו התמונה מורכבת 

מתכונות שמהן הוא מרוצה ומאחרות שמהן הוא מרוצה פחות, אז יוכל להגיע להשלמה מבלי 

 ובין הוריו.שהביקורות תפרענה לקשר הקרוב שבינו 

וההורים, מצדם, עוברים תהליך דומה. כל זמן שהילד צעיר, אפשר לקוות שהכל יסתדר. הוא יגדל 

ויגשים את כל השאיפות... אבל כשהילד כבר גדול, נעלמים האשליות וצריך להשלים עם העובדה 

 זה הילד. –שזהו זה 

ויים להגיב בכעס על נער, על הורים עלולים לשאול את עצמם: במה שגינו? מי אשם? למה? הם עש

'זה הבן שלי  –בית הספר, על השכונה, על המשפחה וכו', ובסופו של דבר יצטרכו להגיע להשלמה 

 ואני אוהב אותו כפי שהוא, גם אם איננו בבואה של חלומותיי'.

ברקע הקשר שבין הורים ומתבגרים מונח איום הפרידה, כשהגישה קוטבית. בעוד הנער מביט 

טווח ובציפייה לנוע קדימה, יפחדו ההורים מעזיבתו את הקן. ד"ר -דו במבט ארוךלעבר עתי

 "מה שבעבורו תחילת הדרך, מסמן עבורם את סופה..." –סולברג בספרו משתמש במשפט מסכם 



179 

 

במשפחה החרדית מתנהל תהליך זה באופן שונה מעט. ככל שרב מספר הילדים, מתארכות שנות 

ה ארוכה יותר. להורים קשה להוציא ילד מהבית, אך כשנשארים הגידול, והקן נשאר מלא תקופ

ילדים אחרים, הכאב מורגש פחות. עד שמתחתן האחרון, כבר הסתגלו ההורים להיות סבא 

 וסבתא...

 ובכל זאת לא נוכל לזלזל בתופעת "הקן המתרוקן" גם במשפחה החרדית.

 

 מפגש המתבגרים עם המבוגרים הצעירים

חה החרדית, אלו שרק נישאו, אינם נשלחים לעצמאות מלאה עם הזוגות הצעירים במשפ

הנישואין. בתקופה הראשונה שלאחר החתונה הם מצופים לחלק את השבתות בין משפחות 

כדי להקל  -כדי לרפד את קושי הפרידה וההסתגלות למצב החדש, ובחלקו  –המוצא, בחלקו 

בת למידה איטית יותר של עליהם בהוצאות הכספיות של הכנת השבת. דבר זה מאפשר ל

המשימות החדשות העומדות בפניה, ונותן לה תמיכה רגשית כשהיא מתקבלת בשמחה "הביתה". 

בבוא הזמן, כשתלד את ילדה הראשון, היא מוזמנת בדרך כלל להתחזק אצל אמה ולקבל ממנה 

 בטחון בתפקידה החדש.

שארות בבית. כשאחות למצב זה השלכות על המשפחה המורחבת, ובעיקר על המתבגרות שנ

מתארסת, סובב הבית סביבה. היא מקבלת ברכות, מתנות, טלפונים... היא הולכת עם אמה 

לקניות חשובות לקראת החתונה וגם מנהלת איתה שיחות ארוכות. הילדים הצעירים שנמצאים 

בבית מקבלים מסר להתחשב ולעזור במבצע הלוגיסטי שעל הפרק. בדרך כלל תגיב אחותה של 

ה בהבנה, מתוך ידיעה שבמהרה יבוא תורה לעבור תהליך דומה. היא חווה עם אחותה הכלה הכל

את החוויות ומכינה את עצמה לצפוי לה. המצב מורכב יותר לגבי הבנות הצעירות. ברוח האוירה 

הכללית משתדלת הבת לעזור לאם במילוי המטלות השוטפות של חיי הבית, היא גם מוותרת על 

יומיות, משום שהיא מרגישה שהן חיוורות לעומת החוויה המרכזית -יותיה היוםשיתוף האם בחוו

הנוכחית. לכשתתחתן האחות, תתבקש כנראה הבת לוותר על חדרה לטובת הזוג הצעיר המתארח 

בשבת. וכשיבקרו האחיינים, תחוש את ציפיות המשפחה ממנה, שתהיה נחמדה וטובה לילדים, 

עם' הביתה. כשכמה מהאחים כבר נשואים, עשוי להיווצר מצב כדי שאחותה תוכל לנוח כשהיא 'פ

שהבית הומה בכל שבת, מבלי שהאחות הנשואה, האורחת של אותה שבת, ערה לשינוי באיכות 

החיים של אחותה הצעירה לעומת חייה שלה, כשהייתה בגילה. ומאידך, האחות הבוגרת מרגישה, 

ה גם כשהייתה עסוקה, לקחה אותה לגן גם שהיא זו שעזרה בגידול האחות הצעירה; שחקה אית

מה על ההשקעה -כשחששה לאחר לבית הספר וכו', ולכן היא מרגישה נוח מאד לבקש ממנה החזר

 שהשקיעה בה...

לא נוכל לפטור את "מנהלת המוסד" מההתמודדות עם המצב המסובך. האם הרגישה תשים לב 

את המתבגרת הצעירה, תשתף אותה למצב שנוצר. היא יכולה להמתיק אותו, אם תרבה לשבח 

בהכנות, תיתן לה הרגשה שהיא שייכת לצוות הבוגר. היא תדאג במשך השבוע לאפשר לבת 'מילוי 

מצברים' ותזכור להתייחס מפעם לפעם גם לחויות שלה. יש שהיא עשויה להרגיש צורך לערוך 

 שבת שקטה עם הקטנים בלבד ולא תפחד מתגובת הנשואים, המצפים להזמנה.

מעבר למה שקורה למתבגרת, יש לשים לב לדינאמיקה מורכבת שעוברים הילד או הילדה הקטנים 

במשפחה שבה האחיות הגדולות נישאות אחת אחת. נתאר לעצמנו ילד שנולד למשפחה ברוכת 

ילדים, שבה כמה אחיות מתבגרות. כשהוא תינוק, 'מאמצת' אותו האחות הגדולה, מפנקת אותו 

הרגשות האימהיים שהשקיעה קודם לכן בבובתה. היא גאה להלביש אותו ומשקיעה בו את כל 
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מחלצות ולהציג אותו בפני חברותיה בטיולי השבת. במקרים רבים הוא ישן בחדרה, והיא זו 

שתקום אליו בלילה כשהוא בוכה. היא עשויה להיות זו שמביאה אותו לגן וגם זו שעוזרת לאם 

הוא  –ולפעמים גם לפניה  –תר לאמו, אך מיד לאחריה להשכיב אותו בלילה. הפעוט קשור ביו

פונה לאחותו זו כשהוא זקוק לתמיכה טכנית או רגשית. והנה מתארסת אחות זו ונפנית לעיסוקיה 

 הרבים סביב ההכנות לחתונה. מקומו של הקטן נדחק בפני מקומו המכובד של החתן.

יע את שמחתו, מבלי שהוא ער המשפחה כולה נערכת בציפייה לקראת החתונה, וגם הקטן מב

לעובדה שמיום החתונה תגור אחותו בבית אחר. האחות תשמח לקראתו כשתבוא לבקר בבית 

 'בגדת בי!' –ההורים, אך הוא יסתייג 

בצר לו, יפנה הפעוט לאחותו הבאה בתור, שנראית לו גדולה מספיק כדי לסמוך עליה, רק כדי 

 שנתיים חוויה דומה...-לעבור כעבור שנה

בבתים מסוימים עלול ילד קטן לעבור ניתוקים רגשיים רבים מדי לפני שהאם תבין עד כמה חשוב 

להכין אותו לצפוי )כפי שכתבנו בפרק הדן במעברים(, ועד כמה חשוב שהיא תגביר את מרכזיותה 

 בחייו, כדי למנוע ממנו חוויות כואבות.

. הורים שכבר גידלו רוכת ילדיםלבת המתבגרת שהיא הצעירה במשפחה בתשומת לב מופנית גם 

וחיתנו ילדים אחדים, מקבלים בטחון בדרכם ועלולים להיות דרוכים פחות לגבי מצבה של בתם 

הצעירה. הם טרודים מאד בבעיות שונות שקשורות לילדיהם הנשואים. בעיות אלו כוללות 

ה, שידוך, דירה לפעמים דאגות בריאותיות, לפעמים דאגות כלכליות, רצון לעזור במציאת פרנס

וכו' וכו'. במקרים רבים הם טרודים בחובות שלקחו על עצמם לצורך נישואי הילדים, ולכן קיבלו 

על עצמם להוסיף שעות עבודה, שמפחיתות מהשעות המשותפות עם הבת הצעירה שבבית. 'דור 

תיה, עם ביניים' זה עסוק גם בהורים המבוגרים, על כל המשתמע מכך. 'צרותיה' של בתם עם חברו

 לימודיה, עם בגדיה וכו' מתגמדות ביותר מול הבעיות הכבדות שמעסיקות אותם.

האחיות הגדולות במשפחה גדלו בבית ברוך ילדים מלא פעילות, שבו כמעט אין מצב שאף אחד 

אינו בבית. לעומתן, המתבגרת הצעירה נמצאת שעות רבות לבד בבית, כשהיא מחפשת למלא את 

מתמלא חלל זה, בשיתוף פעולה עם האם, על ידי עזרה לאחיותיה הנשואות, החלל הריק. לפעמים 

או על ידי עזרה לאם בתפקידי הבית, אבל יש מקרים שבהם היא מרגישה בודדה, בלתי מעניינת, 

נדחפת לחפש אנשים חדשים שיתייחסו אליה. גם החברות עלולות להרגיש נוח בביתה, שם האם 

 . כל זאת עלול להצמיח סיכון להתפתחותה הרוחנית של הבת.אינה שומרת כל כך על עיסוקיהן

עלינו לחוש בקצות האצבעות את מצבו באותו רגע, לעיתים  –כפי שתיארנו לגבי התינוק הקטן 

להרחיב את ההגנה סביבו ולעיתים להצר. לעיתים לאפשר לו נסיגה, לעיתים לאפשר לו התמודדות 

גידול המתבגרים הצעירים, ביחסנו לילדים הנשואים מצמיחה. אותו תפקיד עצמו ילווה אותנו ב

 ואפילו בתחושתנו את מצבנו אנו כהורים באותו זמן.

 

 תפקיד הורי ההורים בחיי המתבגרים

"העולם שייך לצעירים" זוהי סיסמתה של אמריקה. העולם מתקדם במהירות דרך אמצעי 

שייך,  – INשעומד בקצב, הוא  התקשורת, להטוטי המחשב, אינטרנט, נסיעות, בילויים וכו'. מי

מוצא את עצמו בחוץ. במרוץ זה תהיה ידם של המבוגרים על התחתונה. גופם אינו  –ומי שאיננו 

 כבר אינם כשהיו. –עומד בזה, המוטוריקה העדינה, הקואורדינציה, הריכוז, הרגלי העבר וכו' 
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וותו של כל נכד. אין צורך זוהי גא –הציפיות מן המבוגרים החרדיים שונות ביותר. סבא שלומד 

שידע להפעיל תוכנה. הסבתא החרדית ממשיכה לשלוח מאכלים לצעירים, שעדיין לא סיגלו את 

 דיש". מבנה המשפחה שונה מאוד, ואיתו תפקידים חברתיים שונים.-מיקרו-שיטת ה"פריזר

ים, במציאות של היום, סבא וסבתא הם פעמים רבות אנשים צעירים, שעדיין עובדים, לומד

מכינים שמחות, לווים כספים לנישואי ילדיהם ומגדלים את ילדיהם הקטנים. במערך המסובך 

אלו הפנסיונרים,  –הזה של המשפחה הממוצעת יש תפקיד נכבד לסבא ולסבתא ה"אמיתיים" 

שאינם רצים כל היום מחוץ לבית, ששמחים לשבת ולהקשיב. הבית שלהם רגוע יותר, ואפשר 

ה בעת הצורך. כשהם בריאים, הם ממלאים פונקציה חשובה בגידול הנכדים. למצוא בו פינה שקט

ההורים ישלחו לשבת ילד שזקוק לפינוק מיוחד, סבתא תכין שיעורים עם נכד שדורש השקעה 

כי שם שקט יותר. וכשאמא לא בבית, תתקשר  –מיוחדת, מתבגרת תשמח ללמוד שם למבחן 

הסבא והסבתא מרכזים את הקשרים המשפחתיים,  הילדה המפוחדת לסבתא כדי לשמוע קול חי.

אצלם אפשר לפגוש את בני הדודים בשבת, ודרכם אפשר להתעדכן בשמחות המשפחתיות. בשעת 

 יאפשרו קניה קטנה, כזו או אחרת. –הצורך הם יתנו "עצה של סבתא", וכשיש באפשרותם 

ים גם נין, מתפללים אותן נכד, ולפעמ-בן-במשפחה החרדית יש פעילות משותפת בין הדורות. סבא

תפילות ומסוגלים להגיע יחד ל"ריתחא דאורייתא". ללא ספק, מצב זה תורם רבות לנכדים. 

שרשרת הדורות ניצבת מול עיניהם ומכוונת את התפתחות אישיותם. כשהנכדה עוזרת לסבתא 

 לפי היכולת שלה, והסבתא עוזרת לנכדה לפי היכולת שלה, מתפתחת הדדיות שמרחיבה את

 אישיותה של הילדה.

סבא וסבתא בריאים ונבונים. במציאות יש גם מקרים אחרים.  –כל זה כשהמצב אידיאלי 

כשסבתא נשארת אלמנה, ובכל זאת רוצה להשאר בביתה, משתדלים הילדים לשלוח אליה נכד 

עלול  –כדי שהיא לא תישן לבדה. כשהמבנה המשפחתי מאפשר, יש תורנות בין נכדים, וכשלא 

צר מצב שנכדה תעזוב כל ערב את הבית בשיא פעילותו, ותלך לבית הסבתא, שמקדימה ללכת להוו

לישון. ההשלכות שנובעות מכך תלויות בגורמים מגוונים, שהמשמעותיים ביניהם הם אישיותה 

של הסבתא ואישיותה של הנכדה. יש נכדים שיציינו את השעות המשותפות שלהם עם הורי 

רחיבות אופקים. זה מאפשר כניסה לעולם שהיה, לפעמים לשירים של ההורים כשעות בונות ומ

פעם, למתכונים של עוגיות מסורתיות וכו'. אך יש בנות שעלולות להרגיש כאילו הבית שלח אותן 

מעל פניו. אחרות מדווחות על פחדים להירדם בלילה, שמא יקרה משהו לסבתא, ויטילו עליהן את 

 שון בבית הסבתא, כי הן עצמן עוד זקוקות להגנה.האחריות. אחרות סתם פוחדות לי

יש שהסבתא תחליט לעבור להתגורר בבית הילדים, וכשאין אפשרות לתת לה חדר נפרד, היא 

תחלק אותו עם נכדות. ושוב, נמצא נכדים שנהנים מהפינוקים המיוחדים שהסבתא מאפשרת, אך 

קחים על עצמם אחריות יתר באשר עלינו גם להתייחס לאותם מקרים שבהם הנכדה )או הנכד( לו

למה שעלול לקרות. אחד הקשיים הגדולים יותר של הנערה הוא כשאינה יכולה לחלוק את 

הרגשתה עם אף אחד, כי אינה רוצה לפגוע בסבתא, או כי היא יודעת שממילא אין ברירה, או כי 

שה, הצורך של היא פוחדת שהאם תאשים אותה בחוסר התחשבות, באגואיזם, בפינוק וכו'. למע

הנערה לחלוק את רגשותיה איננו כדי לשנות את המצב המעשי, אלא כדי להקל מן העול הרגשי. 

לשמוע שאיננה אחראית, לשמוע שהאם ערה לתרומה שלה למשפחה ומעריכה אותה על כך. 

התייחסותה של אם כאילו לא קרה דבר, משאירה את הבת בבדידותה. כשהאם מאפשרת 

ערה לקחת על עצמה את התפקיד בשמחה, בידיעה שהעורף איתה ושהיא התבטאות, תוכל הנ

 מקיימת מצווה חשובה.
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 פעילות חברתית

כבר הדגשנו את חשיבות הקבוצה בחיי המתבגר. ההווי החברתי של הנוער החרדי שונה ביותר 

כנס לפרטים ידועים; נדגיש רק נקודה אחת, שהיא אלמנטרית ימזה של החילוני. אין צורך לה

אישיות הנבנית. הנוער החילוני 'מואשם' בפסיביות, כי רוב הפעילויות שלו אינן נעשות 'עם', אלא ל

 –'מול', בדרך כלל מול מרקע כזה או אחר. בחברה החרדית מוחרמים רוב המסכים, והנוער 

עסוקות, כמו פעם, בפעילות אקטיבית. בסדר היום הממוצע נמצא השקעה רבה  –בעיקר הנערות 

ם בצד קריאת ספרים, התנדבות חברתית, תפירה, נגינה, הכנת תוכניות לערבי כיתה וכו'. בלימודי

בין בעבודות הטכניות ובין בטיפוח האחים  –רובן של המשקיעות בבית בתחום המתאים להן 

הצעירים. נמצא אותן גם בחתונות. רוקדות כדי לשמח כלה, שהיא חברה שלהן, אחות של חברה 

ם 'מצווה לשמח'... אין לתאר עד כמה חשובה פעילות זו להתפתחות שלהן, גיסתה או סת

היצירתיות, לקבלת אחריות על הזמן הפנוי ולפיתוח העושר הפנימי של הבנות. לנוכח התיאורים 

הקשים של המחנכים בעולם על השלכות תרבות הזמן הפנוי של הנוער על מצבו הנפשי והחינוכי, 

ן שהקימו החוגים החרדיים נגד המסכים הצבעוניים יעמדו נצטרך להתפלל ולקוות שחומות המג

 יחודיות של הנוער.ילהם לעוד שנים רבות, שבהן יצליחו לשמור ככל הניתן על ה

את הבנים נמצא נדים ראש ל'בנות האלה', שזקוקות לכל הפעילויות היצירתיות. הם עצמם מתמלאים 

ותר מכל את הצורך של בני הנעורים ליצור, מעיון ומחשיבה ומהסיפוק שבעקבותיהם. אלו מנווטים י

לחדש, לדון, להתווכח... הם נמצאים כל היום בחברת גילם, ועיסוקיהם סובבים סביב עיסוקי הצעירים 

 בלבד, כשהבית משתדל שלא להפריע ללימוד ולא להטיל על הצעיר תפקידים משפחתיים.

 .על אלו שקשה להם לתפקד ברמה זו, נדון בפרק הבא
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 הקבוצה כאמצעי שינוי חברתי קהילתי

 המקרה של הבדואים 

   1ד"ר מירב משה גרודופסקי

 2גיתה סופר

 

 קהילת הבדואים במדבר הנגב הדרומי בישראל היא אוכלוסיה במעבר.

המאמר מתאר כיצד דיאלוג  קבוצתי מונחה, מגביר את היכולת של קבוצת מורים מתוך הקהילה, 

 כבויות של המעבר, מתוך סטינג קבוצתי תומך כנקודת  פתיחה לקידום שינוי חברתי. לדון במור

 

:בדואים,ישראל, עבודה בקבוצה,שינוי חברתי, מגדר, גיוון, עבודה בקבוצה מילות מפתח

 בינלאומית. 

המאמר מתאר עבודה עם קבוצה של מורים מוסלמים, בדואים וערבים ישראליים בנגב.      

במסגרת תכנית ייחודית להסמכת מנחים, שמטרתה הכשרת מורים בבתי ספר  העבודה נערכה 

כמנחים לקבוצות הורים באוכלוסייה הבדואית. קבוצות הורים זוהו כאמצעי יעיל )אחד 

מרבים(,לתווך להורים את השינוי החברתי העצום המתרחש באוכלוסיית הבדואים באזור. מורים 

ן הארץ אשר עובדים בקהילה הבדואית, זוהו כסוכני מתוך הקהילה, וכן מורים ערביים מצפו

 שינוי פוטנציאליים, המסוגלים לסייע בתהליך השינוי החברתי. 

בתחילת התכנית, המנחים זיהו, שאחת השאלות החשובות שהעסיקה את חברי הקבוצה הייתה 

האם יוכלו לדון בקבוצה בשינוי העובר על הקהילה הבדואית המסורתית וביכולת שלהם 

התמודד עם השינוי, וזאת,בנוסף למטרה המוצהרת של רכישת  ידע  וכישורי הנחיה. חברי ל

הקבוצה העלו את הצורך ליצור "מרחב מוגן" שיאפשר להם לבחון את התפיסות והרגשות שלהם 

 כלפי הקהילה, על מנת להכין אותם לעבודתם כמנחי קבוצות. 

ות מעין מיקרו קוסמוס של נושאים של מעמד, ניתוח הסוגיות שעלו בקבוצה מלמד על יכולתה להו

מגדר ומעבר תרבותי. נושאים אלה אינהרנטיים לקהילה הרחבה יותר של הערבים הישראלים 

An-Na'im (1992 )והבדואים. המנחות החליטו, לאפשר את השימוש בקבוצה כמרחב עבור מה ש 
 

 .מרצה בכירה לעו"ס המכללה האקדמית ספיר, מרכז הורות ומשפחה מכללת קיי – ד"ר מירב משה, 1
 בעו"ס, מרכז הורות ומשפחה מכללת קיי, גת שירותי ייעוץ וטיפול. MAגיתה סופר,  2
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&  Bohm,1996 ; Schatz, Furmanמכנה "דיאלוג תרבותי פנימי", ומה שאחרים מכנים "דיאלוג" )

Jenkins, 2003 ,)קבוצתי-"דיאלוג בין-ו( "Dessel, Rogge  &Garlington, 2006 ,החלטה זו .)

אשר אפשרה לחברי הקבוצה לזהות את עצמם בנפרד או כחלק מהקהילה, באמצעות יצירת מרחב 

בקורס. רעיון זה,  מוגן לגיוון,לשוני, למחשבות ולרעיונות, הפכה להיות הנושא העצמתי ביותר

והפוטנציאל של דיאלוג קבוצתי לטפח תהליך של שינוי חברתי בקהילה הרחבה בתקופה של 

 מעבר, מהווים את המוקד של מאמר זה. 

המאמר פותח בתיאור האוכלוסייה הבדואית ודיון קצר בשינויים המתרחשים בקהילה. בהמשך 

הבדואית, אשר שימשה  מסגרת מתוארת תכנית ההסמכה למנחים לקבוצות הורים בחברה 

לעבודת הדיאלוג. מפורטת כאן המסגרת התיאורטית המבהירה את תפקיד הקבוצה כאמצעי 

 לדיון ולהעברת שינוי חברתי יחד עם דוגמאות מהתוכן והתהליך הקבוצתי 

 

 אוכלוסיית הבדואים באזור הנגב בישראל

 

תושבים. באופן  180,000בערך אוכלוסיית הבדואים באזור הנגב היא מיעוט מוסלמי המונה 

מסורתי זאת אוכלוסיה נודדת בחלקה, אשר עוברת שינויים דרמטיים ככל שהיא מאמצת אורח 

 (.Raz, Atar, Rodnay, Shoham-Vardi  &Carmi, 2003חיים אורבאני ומערבי יותר )

של המאה הקודמת, יזמה ממשלת ישראל "מעבר סוציו אקונומי בהשפעת  60-באמצע שנות ה

(, באמצעות יצירת תכנית עירונית או בשמה המוכר יותר 248, ע' Dinero ,1997יישוב מחדש" )

"יישובים מוכרים" עבור הקהילה הבדואית, שעד אז התיישבה באזורי ספר מרוחקים ולא 

בדואים מתגוררים באזורים אורבאניים מתוכננים. האחרים  80,000 -מפותחים. כיום, כ

מוכרים"; כפרים חסרי שירותים בסיסיים כגון מים זורמים, חשמל,  מתגוררים  ב"כפרים הלא

 ,Human Rightsמרפאות, בתי ספר ועוד; כפרים שממשלת ישראל מגדירה "בלתי חוקיים" )

2008,Watch ;Swirski  &Hasson, 2006.) 

יישוב מחדש בסביבה עירונית הוביל לאפשרויות של צמיחה והתפתחות עבור חלק מהקהילה, 

ור למשבר משפחתי וקהילתי עבור אחרים. שינויים בתפקידים מגדריים, פערים מעמדיים  ומק

ומסורות תרבותיות משתנות, כל אלו הם חלק מתהליך המודרניזציה שחווה הקהילה. המעבר 

מחברה חקלאית ונודדת בחלקה, לסביבה עירונית, הביא בדואים רבים אל מתחת לקו העוני, 

&  Bailey, 2000 ;Swirskiהתאים עצמם מבחינה כלכלית לשינוי )כאשר הם אינם מצליחים ל

Hasson, 2006) יתרה מכך, כפי שציין .Bailey (2000:) " הניגוד בין המוסכמות החברתיות

הנוקשות והערכים המסורתיים של חיי הבדואים ואלו של החיים העירוניים החדשים, יחד עם 

יצרה בלבול בקרב בדואים עירוניים רבים, הן  החשיפה הגדולה לערכים מודרניים, מערביים,

 (.26ביחס לזהותם וערכיהם והן ביחס למעמדן ותפקידן של הנשים בחברה" )ע' 

למעברים והשינויים הללו  יש השפעה על היחסים בין בדואים שעברו לכפרים המוכרים ואלו 

מי שחיי באזורים שנותרו באזורים הלא מוכרים. שכיח לשמוע בדואים עירוניים המכנים את  

המרוחקים "פרימיטיביים ויותר מסורתיים".                                                                             

שינוי תפקידים מגדריים ובין דוריים, ייאוש כלכלי גובר, ונורמות ופרקטיקות תרבותיות משתנות, 

עת ה"קידמה" והקרעים החברתיים שהיא מניבה. חשפו/ את הצורך בסיוע בהתמודדות עם השפ

 התכנית להסמכת  מנחים לקבוצות הורים בחברה הבדואית התפתחה כסוג כזה של התערבות. 
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 תכנית להסמכת מנחים לקבוצות הורים בחברה הבדואית

"תכנית ההסמכה למנחי קבוצות הורים בחברה הבדואית" פותחה על ידי המרכז להורים משפחה 

ליר. מכללת -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בשיתוף עם משרד החינוך ומכון ואן וקהילה של

קיי, הממוקמת באזור הנגב הדרומי, משרתת חלק גדול מציבור הסטודנטים הבדואיים. היוזמה 

לפיתוח תכנית הקשובה למאפיינים הייחודים של הקהילה ולאתגרים הניצבים בפניה, באה מתוך 

ה הבדואית ועם הנושאים איתם  מתמודדים הסטודנטים ובני היכרות עם האוכלוסיי

 משפחותיהם. 

 

 עקרונות 

 

. התכנית רלוונטיותהתכנית נבנתה על בסיס חמישה עקרונות מרכזיים. העיקרון הראשון היה 

הייתה מחויבת להבטיח שהמשתתפים יעמיקו את הקשר שלהם עם המסורת הבדואית תוך זיהוי 

 קהילה, בתוך הקונטקסט של חברה ישראלית מערבית, ברובה. האתגרים הניצבים בפני ה

. המשתתפים בתכנית זוהו והוגדרו תוך כדי התהליך כמומחים  שותפותהעיקרון השני היה 

למסורת הבדואית., מכאן שהידע והניסיון שלהם בסוגיות התרבותיות השונות כמו טאבו, מנהגים 

 פיסות חדשות להורות. ועוד, שולבו בתהליך הלמידה ובהתפתחותם של ת

עיצב את העיקרון השלישי של התכנית. כאן, מוקד ההתייחסות היה הבנה  תרבותיות-הרברעיון  

ולגיטימציה, לא רק של תרבויות אחרות בחברה הישראלית, אלא, חשוב לא פחות, לגיטימציה של 

 נקודות השקפה שונות ותפיסות בתוך התרבות הבדואית. 

, והיה מכוון לסייע במודעות לקשר בין שינויים חברתיים ומשפחתיים  העיקרון הרביעי התמקד

למשתתפי הקורס לזהות את הקשר בין השינויים בתוך היחידה המשפחתית והשינויים הרחבים 

יותר המשפיעים על הקהילה הבדואית. ביניהם שינויים במסורות, סגנון חיים, תפקידי האישה 

 כלכלי.  -ומעמד חברתי 

, נחשב חיזוק המרחב המשפחתי כמרחב מרכזי לתמיכה בשינוימישי והאחרון, העיקרון הח

 לאמצעי החשוב ביותר לחיזוק תפקידים ומערכות יחסים בתוך המציאות המשתנה. 

 

 מבנה התכנית והמשתתפים

 

תכנית ההסמכה בת שלוש השנים, שילבה שנתיים של לימודי תיאוריה ושנה אחת של פרקטיקה 

שעות שבועיות. התכנית  8ך השנתיים הראשונות למדו משתתפי התכנית בהנחיה בשטח. במהל

כללה לימודים של הנושאים הבאים: פסיכולוגיה של המשפחה הבדואית, פסיכולוגיה 

התפתחותית,  התמכרויות  ומניעת שימוש בסמים, מניעת אלימות במשפחה ובקהילה, עקרונות 

ת ותהליכים קבוצתיים ומשפטים, כולל אדלריאניים של תקשורת אפקטיבית, עבודה קבוצתי

 חוקים מסורתיים של המשפחה הבדואית, החוק הישראלי והחוק האסלאמי,

שעות  עבודה בשטח ביצירת  קבוצות הורים  40השנה השלישית, שנת העבודה המעשית, כללה  

עם שעות של הדרכה. בוגרי הקורס קיבלו תעודות של "מנחה הורים מוסמך" מט 80 -והנחייתן, ו

רשמיות  -משרד החינוך. התעודות מאפשרות לבוגרים להנחות קבוצות הורים  במסגרות מגוונות

 ולא רשמיות, במוסדות ממשלתיים, פרטיים ומלכ"רים.
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. חלקם היו 23-45שנים. גילם נע בין  4שישים מורים ומורות השתתפו בתכנית במהלך תקופה של 

לוניים; חלקם בהירים יותר וחלקם בהירים נשואים וחלקם רווקים; חלקם דתיים וחלקם חי

פחות; חלקם לבשו לבוש בדואי מסורתי וחלקם לא. העובדה שגברים ונשים, צעירים יותר ופחות, 

רווקים ונשואים, השתתפו יחד בתכנית  הייתה התפתחות משמעותית בפני עצמה, בהתחשב 

 פכו למוקד הדיון בקבוצה.במנהגים הקהילתיים, במסורות ובנורמות המקובלות. נושאים אלו ה

 

 מסגרת תיאורטית -דיאלוג פנים קבוצתי ושינוי חברתי

 

( "דיאלוג פנים קבוצתי הוא תהליך שאמור לשלב יחידים וקבוצות 2006ואח' )  Desselעל פי 

בחקר נושאים חברתיים, שביחס אליהם ישנן השקפות שונות, לעיתים קיטוביות 

( אומר כי "מעמדות או קבוצות דומיננטיות בחברה 1992) An-Na'im(. 304וקונפליקטואליות" )ע' 

מחזיקים, בדרך כלל, בתפיסות ובפרשנויות של ערכים תרבותיים ונורמות שתומכים באינטרסים 

שלהם, ומצהירים שהן נקודת ההשקפה הנכונה היחידה של התרבות. מעמדות או קבוצות 

להיות פתוחים להחזיק, תפיסות נשלטות בתוך אותה חברה עשויים להחזיק, או לפחות 

 (20ופרשנויות שונות, שמסייעות למאבק שלהם להשיג צדק עבורם". )ע'  

( כינה "העימות לשליטה במשאבים התרבותיים 1992) An-Na'im המאבק הפנימי של מה ש 

( יכול להיות סוער. מאידך, מאבק פנימי יכול להוביל לתפיסות 20וסמלי הכוח בתוך החברה" )ע' 

ורות של הערכים והמסורת של התרבות ולהיות מלווה בהתפתחות חברתית ושינוי חברתי. נא

( מכנים "דיאלוג מנחה.... המכוון לבניית יחסים, 2002)  McCoy  &Scullyיצירת מסגרת למה ש 

(, וחיבור בין אפשרויות לדיאלוג פנים 117לפתרון בעיות ולהתייחסות לסוגיות מדיניות" )ע' 

צים קהילתיים רחבים יותר, עשוי לחולל את השינוי ולסייע לקהילות לעבור בשלום קבוצתי למאמ

 (.Kacen  &Soffer, 1997את הקשיים הכרוכים שינוי ומעבר חברתי )

דיאלוג פנים קבוצתי הוא תהליך מנחה שמכוון לשיתוף פעולה, חיבור, בניית יחסים, פתיחות, 

דיאלוג פנים  (.Nagda  &Zuniga, 2003. )הקשבה אקטיבית, כבוד הדדי, בירור ורפלקציה

( ציינו,       2003ואח'  ) .Schatz(. Dessel et al.,2006)קבוצתי נוקט בגישה לא מתעמתת, 

(.  בו בזמן  הן יוצרות 483ש"קבוצות דיאלוג מחפשות ליצור תחושה של קהילה ושלמות" )ע' 

כוי וערכים,  ומאתגרות את מרחב להעלאת נושאים מורכבים של כוח ושליטה חברתית, די

הלגיטימציה של הנורמות החברתיות שמשמרות את הסטאטוס קוו. מטרת הדיאלוג אינה לדחוף 

לפתרון הנושאים הללו, אלא ליצור מרחב בו רעיונות ודרכי ההוויה משתקפים דרך עדשות  

אפשרויות עבור  תהליך הדדי זה של החלפה, יוצר בעצמו (.Schatz et al. 2003ופרדיגמות שונות. )

 McCoy (.Bohm, 1996 ;Dessel et al.,2006 ;Schatz et al. 2003שינוי אינדיבידואלי וחברתי )

 &Scully  (2003 ציינו, שבתהליך החיבור בין החוויה האישית ונושאים ציבוריים, הפרט מפתח )

דדות עם תחושה של שליחות, ותחושה זו מאפשרת ליחידים ולקבוצות להפוך לפעילים בהתמו

 נושאים קהילתיים. 

 ,Abu-Nimer ,1999 ;Maoz) דיאלוג קבוצתי בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי בישראל קיים

(. לעומת זאת הרעיון של דיאלוג מסוג זה בתוך האוכלוסייה הבדואית הוא תקדימי: 2001

. האוכלוסייה האוכלוסייה הבדואית נתפסת לרוב כמונוליתית והומוגנית. אך בפועל אין הדבר כך
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מפולגת על ידי מקורות שבטיים ומשפחתיים, ומאופיינת בחלוקה פנימית משל עצמה. חשיפת 

הקרעים והתייחסות אליהם בסביבה בטוחה הייתה חדשנית, והיוותה את הבסיס לעבודה עם 

 המורים בקבוצת העבודה של תכנית ההסמכה. 

 

 

 יתחוויית הקבוצה הבדוא -הקבוצה כסוכן שינוי קהילתי

 

שעות של  עבודה קבוצתית.. כל מפגש שבועי היה בן  200בשנתיים הראשונות למדו המשתתפים 

ארבע שעות והוא כלל תהליך קבוצתי תחת הנחיה, תהליך חקירה ורפלקציה על החוויה 

הקבוצתית וקישור תיאורטי לעבודה בקבוצה, על מנת ליצור מסגרת קוגניטיבית לחוויית 

 הקבוצה. 

הראשונה של התכנית מורות הקורס הן שהנחו ולימדו את כל נושאי הלימוד ורכיבי במהלך השנה 

התהליך. . בשנה השנייה, חברי הקבוצה כבר תכננו והובילו את התהליך הקבוצתי,  בשעה 

 שמנחות הקורס המשיכו להנחות את תהליך החקירה והרפלקציה, וכן את  החלק התיאורטי.

הקבוצה להכיר בתפקידם הייחודי בקונטקסט של הקהילה במהלך השנה הראשונה החלו חברי 

הבדואית. כולם למדו במוסדות להשכלה גבוהה בחברה הישראלית, מוסדות שמשקפים הגמוניה 

מערבית. בנסיבות אלו, חברי הקבוצה מצאו עצמם בצומת  בין הערכים המסורתיים של התרבות 

הכללית , שהסתננו לתוך הקהילה  הבדואית וערכים מתחרים, דומיננטיים בחברה הישראלית

הבדואית. ערכים אלו קראו תיגר על הסטאטוס קוו בתוך החברה הבדואית והפכו לנושאים של 

ויכוח בתוך הקבוצה. כל נושא שהעלו חברי הקבוצה הכיל בתוכו ערכים מסורתיים לצד ערכים 

עכבים את הצמיחה מודרניים. , ההבנה ש ערכים קהילתיים בסוגיות של מגדר, מעמד ותרבות מ

של יחידים ותת קבוצות זהות בתוך הקהילה, הכתה בחברי הקבוצה ומנעה מהם להמשיך ולעמוד 

מנגד. בד בבד, הגיעו  חברי הקבוצה להכרה שברצונם לשמר את הייחודיות של המסורת 

 הבדואית. 

יהם ההכרה בכוחה של הקבוצה להנחות דיאלוג שמאפשר להם להתמודד עם רגשותיהם ומחשבות

בנושאים קריטיים במרחב מוגן, הרחק מהקהילה, גרמה לכך שחברי הקבוצה הניחו על השולחן 

נושאים שהם "טאבו", ביניהם: פוליגמיה, נישואים בגיל צעיר ואחוזי נשירה גבוהים בקרב נשים; 

הדומיננטיות של הקולקטיב המשפחתי  מול אינדיבידואליזם, "כבוד המשפחה". אלימות כלפי 

בבית ובבית הספר, חינוך מיני או המחסור בו, ו; עוני ומעמד חברתי, ריבוד בקרב השבטים ילדים 

השונים של הקהילה הבדואית; ולבסוף, דפוסי התמודדות עם המוות. חלק מהנושאים  כפי שעלו 

 בתהליך הקבוצתי, יורחבו להלן. 

 

 נושאים של מגדר

ית הובילה לשינוי התפקידים והמעמד של ( האורבניזציה של הקהילה הבדוא1997) Dineroעל פי 

הנשים הבדואיות. האורבניזציה תרמה לעלייה בהיקף  ההשתתפות של ילדות בחינוך., להרחבת  

נוכחות נשים במוסדות אקדמאיים וכניסתן לעולם העבודה, וכן מתן חופש תנועה רב יותר ללא 

י דפוסי הנישואין וירידה בשיעור גבר מלווה, הזדמנויות לפגוש גברים מחוץ לשבט המשפחתי, שינו

 הילודה ועלייה בשיעור הגירושין. 
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שינויים אלו קוראים תיגר על הערכים הבדואים המסורתיים, שעדיין רווחים בקרב בדואים 

בכפרים המוכרים ובמיוחד, בקרב אלו המתגוררים בכפרים הלא מוכרים. הערכים המסורתיים 

תוך השבט, בתחום הילודה וגידול הילדים, כשהיא  רואים את תפקיד האישה העיקרי בבית, ב

מוגנת על ידי קרובי משפחה גברים, וכך היא מבטיחה את כבוד משפחתה. עבור נשים צעירות 

רבות, הכניסה לגיל ההתבגרות מסמנת את סוף השתתפותן במערכת החינוך, שלרוב יש בה שילוב 

כת יחסים שתפגע בכבוד המשפחה, מגדרי. החשש שמא עירוב הנשים עם הגברים  יוביל למער

גורם למשפחות המסורתיות יותר להוציא את בנותיהן ממערכת החינוך. המציאות  הזאת  

 ונקודות המבט ה השונות באו לידי ביטוי בדיאלוג הקבוצתי. 

מוחמד  השתתף בקורס יחד עם אשתו עמל, דבר המעיד על השינויים שחלים באוכלוסיה 

נת בכפר המוכר בו הם גרים, ואילו מוחמד עבד בבית ספר יסודי בכפר הבדואית.  עמל עבדה כגנ

לא מוכר. השניים הגיעו לאחד המפגשים להוטים לאפשרות לדבר. הם שיתפו את הקבוצה  

בשיחה שניהלו עם כמה נערות אחרי מסיבת הסיום של כיתה ו' בבית הספר של מוחמד.  לשאלתם 

, ענו הבנות שאבותיהן לא מרשים להן להמשיך ללמוד מה הן חושבות על המעבר לחטיבת הביניים

 בחטיבת הביניים  ושלמעשה  הן סיימו את לימודיהן ובקרוב הן  יתחתנו. 

תחושת ייאוש פשטה בחדר. לעמל ולמוחמד כאב מאד. הם תיארו את תחושת המלכוד שלהם. 

יך בלימודים. מוחמד רצה ללכת לבקר את האבות  ולנסות לשכנע אותם לאפשר לבנותיהן להמש

נפתח דיון אודות היתרונות והחסרונות בפנייה אל משפחה מסורתית סביב הרעיון של חינוך נשים. 

חלק מחברי הקבוצה  חששו  שמא מוחמד ייתפס כפולש וכבוגד במסורת הבדואית; והם פחדו 

 לחייו .

מחשבותיהם על אף שאין תשובות "ברורות", הדיון אפשר לחברי הקבוצה לחלוק את רגשותיהם ו

על כבוד המשפחה והמחיר שנשים משלמות עליו. הם התמודדו עם הרעיון שאפשר לתת אימון 

בנשים  שישמרו על  כבודן כאשר יוצאות מהבית כדי ללמוד. אחת המשתתפות טענה שאם 

המשפחה מגדלת את בנותיה בדרך הנכונה  יהיו להן גבולות פנימיים  שמזינים את כושר השיפוט 

 לא יהיה עוד צורך לשמור עליהן בתוך הגבולות הפיזיים של הבית. שלהן/ולכן

המאוחרות שלו, שיתף את הקבוצה בכך שהוא עומד  20-דוגמא נוספת. אמין, בחור צעיר בשנות ה

להתחתן. הוא דיבר על היותו  אדם חופשי ועל חששותיו ביחס לנישואין.  לדבריו, "נשים הן 

א אחרי ההתבטאות הזאת היה דרמטי. הנשים בקבוצה  נחשיות. הן הגורם למחלות". מה שב

נדהמו וביטאו את תחושותיהן. הגברים בקבוצה שתקו. היה זה משתתף מבוגר יותר ששינה את 

אופי הדיאלוג על נשים. הוא סיפר לקבוצה את סיפורו האישי. הוא איבד את אימו בעודו צעיר 

ימו גרמה לו להכיר בחשיבותן של נשים וגדל בלעדיה. הוא דיבר על כך, שהעובדה שאיבד את א

בחיי האדם. השיח בחדר שינה פניו. חברי הקבוצה החלו לדבר על החוזקות של נשים ויכולותיהן 

כמנהיגות. העובדה שהיה זה גבר בדואי בעל מעמד מכובד, שדיבר על התכונות החיוביות של 

פו את אמין בתחושת הצער נשים, נתנה לקבוצה לגיטימציה  להמשיך. חלק מחברי הקבוצה שית

שחשו כלפי גברים שאין להם  הזדמנות להבין ולהכיר בחשיבותה של האישה. שבועות לאחר מכן, 

אחרי  החתונה, חזר אמין לקבוצה כדי להודות למשתתפים ולשתף אותם בתחושה שלו בקשר 

 לנשים ובהבנתו עד כמה צורת המחשבה הקודמת שלו הייתה מוטעית. 

יתפה את הקבוצה בתחושותיה ובמחשבותיה על יחסים בין המינים במהלך לבסוף, זינאב ש

הבחירות לרשויות בכפרים הבדואים. היא טענה, שבאופן מסורתי הגברים בכפר מורים לנשים 

במי לבחור. היא ביטאה את כעסה על הנשים והגברים שהשתתפו בפארסה הזו. היא ציינה, שגם 
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עדיין יש להן רעיונות משל עצמן ומגיע להן החופש להחליט אם  נשים יודעות פחות על הבחירות, 

את מי היו רוצות לראות בשלטון. הקבוצה דנה בנושא והגיעה למסקנה  שיהיה קשה מאד לנשות 

הכפר לומר לגברים שברצונן לבחור במועמד זה או אחר. הדבר עלול להוביל לקונפליקט. בהמשך, 

טה עצמאית ולממש את החלטתן מאחורי הפרגוד, זינאב ציינה, שהנשים יכולות להגיע להחל

כשאף אחד לא יודע במי בחרו. בכך זיהתה זינאב את כוחן המשתנה של הנשים, את התפקידים 

 המשתנים וההזדמנויות הנוצרות לנשים הבדואיות במרחב הציבורי. 

 

 נושאי מעמד ותרבות 

הפחד שלה מכך שלא תתקבל  גם נושא המעמדות והיחסים ביניהם עלה בקבוצה. מרים דברה על 

על ידי ההורים אותם תנחה, משום שמשפחתה שייכת למעמד חברתי נמוך ומשאביה הכלכליים 

מועטים ביחס למשפחות אחרות בכפר. היא שיתפה את הקבוצה בחששות שמלווים אותה,  שמא 

מוד בגלל מעמדה הסוציו אקונומי הנמוך היא לא תוכל לבסס את מעמדה המקצועי, ותצטרך לע

 למבחן בכל פעם מחדש. 

סולימאן המשיך ודיבר על מושג הכבוד במבנה הפטריארכאלי של המשפחה הבדואית. במבנה זה, 

האב הוא זה שמחליט עבור כל המשפחה ובהיעדרו, תופס הבן הבכור את מקומו והוא זה שמחליט 

המבנה הזה.  את ההחלטות הקריטיות.  סולימאן שיתף את הקבוצה בחשש שלו לקרוא תיגר על 

אם, הוא יציע להורים משהו  שיתפרש כניסיון להמרות  -הוא הביא דוגמא למצב אפשרי בקבוצה

את פיו של אח בכור, מה יקרה? איך הוא יכול להיות אחראי לשינוי בקהילה ולקריאת תיגר על 

 המסורות שלה?

וצה דנו בשאלה פוליגמיה הייתה אחד הנושאים המרכזיים שעלו בתהליך הקבוצתי.  חברי הקב

נשים משפיעה לרעה על כישורים ויכולות של הורים.  4כיצד ההסכמה של האסלאם לנישואין עם 

(. Al-Krenawi, 2001 ;Al-Krenawi  &Graham, 1999)פוליגמיה נפוצה מאד בקרב הבדואים 

עד היום, אחוז משמעותי של האוכלוסייה ממשיך לקיים את המסורת הזו. הקבוצה דנה 

 החברתיות, הפסיכולוגיות והכלכליות של המסורת. בהשלכות

 הם ציינו כי:

פוליגמיה מביאה למצב שבו האב לא נמצא בבית בחלק גדול מהזמן כי הוא מבקר את  •

 נשותיו האחרות וילדיו האחרים. בזמן שהאב לא נמצא עול גידול הילדים נופל על האם. 

שים, או את האישה האחרת פעמים רבות האב מעדיף אישה מסוימת. זה מותיר את הנ •

 וילדיהם במצב של חסר. 

במקרים בהם מתקיימת מערכת יחסים גרועה בין הנשים, סביר שגם הילדים יקיימו   •

 מערכת יחסים גרועה עם אחיהם )למחצה(. 

חברי הקבוצה דנו בשאלה כיצד כל אחד מהתרחישים הללו משפיע על היכולת של ההורים לפעול  

שפוליגמיה היא חלק מהתרבות הבדואית, הם ניבאו קשיים גדולים לעתיד כיחידה הורית. למרות 

 המשפחות הפוליגמיות ולעתיד הקהילה.. 

הדוגמא האחרונה מדגימה בצורה מוחשית את המאבק בין כוחה של  המסורת לבין כוחה של 

 המודרנה. 

יהם של אחד המפגשים האחרונים של הקבוצה התקיים מיד לאחר תאונת דרכים שנטלה את חי

שלושה בדואים, ביניהם שני ילדים קטנים. ככל שהדיון בתאונה ותוצאותיה נפרש, התברר, 
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שחברי הקהילה אשר היו עדים לתאונה, או הגיעו למקום  אחרי שהתרחשה , יצרו קשר מיידי עם 

משפחות ההרוגים עוד לפני שאנשי מקצוע הספיקו לעשות זאת.  חברי הקבוצה דנו בשאלה האם 

קה הזו, אשר מקובלת בקהילה, היא ראויה. מדוע יחידים לוקחים על עצמם את הפרקטי

האחריות לספר למשפחה? מה ההשלכות לכך שהדבר נעשה בצורה לא מקצועית? האם עדיף 

למשפחה לשמוע חדשות כאלה מבן משפחה או מזר? דיון זה, אשר התבסס על ה"כאן ועכשיו", 

 בכל שטחי החיים של הקהילה הייחודית הזו.  חשף כיצד המאבק בין העבר וההווה נוכח

 

 ניתוח ומסקנות

 

הבדואים הם תת תרבות בחברה הישראלית. הדיאלוג הקבוצתי הראה את האתגרים מולם ניצבת 

התרבות. מצד אחד היא מנסה לשמר את זהותה הייחודית, ומאידך, מנסה להשתלב בתוך מסגרת 

יותר ספציפי, הדיאלוג חשף חלק מהנושאים  סוציו אקונומית ופוליטית רחבה יותר. באופן

 הפנימיים הניצבים בלב ליבה של קהילה במעבר. 

השימוש בקבוצה כמרחב ציבורי המאפשר דיון בחלק מהמורכבות וההתפלגויות בתוך הקהילה 

הבדואית אפשר למשתתפים להסתכל על הסוגיות ועל עצמם באור שונה. חלק זה של המאמר 

 ם אלו. מצביע על כמה משינויי

 

 פרספקטיבות חדשות על הסוגיות הניצבות בפני הקהילה

הדיאלוג הפנים קבוצתי אפשר למשתתפים לזהות את השיח על המסורת, הנורמות והערכים של 

הקהילה כהזדמנות לשנות תופעות מקובעות לקראת קידומו של שינוי חברתי. הנושאים שהועלו 

ין, כיצד חלק מהסוגיות מקבעות את הסטאטוס סיפקו למשתתפים פריזמה באמצעותה יכלו להב

קוו בקהילה. נושאים שקודם לכן נראו כמו רצונות פרטיים או אישיים של בודדים בתוך 

המשפחה, התבררו כנושאים ציבוריים, שיש להתייחס אליהם בדיון צבורי על מנת לעזור לקהילה 

 לקדם ולתווך שינוי חברתי. 

תיארה Eliasoph (1996צור קונטקסט בונה שמאפשר צמיחה. לדיאלוג הקבוצתי יש פוטנציאל לי

(. 36זאת כ "עצם החבירה לפעולה יחד.... היא מקור הכוח ליצור את המרחב הציבורי" )ע' 

החבירה יחד  מאפשרת לחברי הקבוצה ליצור מחדש משמעויות, מערכות משמעות ומסרים 

דואית בכללה והמשפחה הבדואית, ונורמות של הקהילה. זיהוי מערכת היחסים בין הקהילה הב

מקדם את תפיסת חברי הקבוצה את תפקידם לא רק כמנחים של קבוצות הורים, אלא גם כסוכני 

 שינוי חברתי. 

 

 תפיסות חדשות על תפקידם של חברי הקבוצה בתוך הקהילה

 

תהליך הדיאלוג הפנים קבוצתי סייע באופן משמעותי לחברי הקבוצה להמשיג את תפקידם 

ה. במשך התהליך, הם התייחסו לנושאים קונפליקטואליים, ונאלצו, תוך כדי כך, לבחון בקהיל

את ערכיהם האישיים וזהותם המקצועית. האפשרות לקיים דיאלוג סביב נושאים מורכבים 

ומגוון רב של תפיסות בסביבה בטוחה, כאשר אין חשש לפעולות תגמול קבוצתיות, הייתה לרובם 

 חוויה חדשה. 
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חברי הקבוצה הפכו למאזינים טובים יותר במשך הזמן, ושעצם הדיאלוג שיפר את מצאנו ש

 מערכות היחסים ביניהם ואת תחושת הכוח האישי והקולקטיבי. 

בעבודה קבוצתית יש משמעות חיובית להתנגדויות למנחים, והן לגיטימיות, בניגוד למקובל 

מורים .  החוויה החדשה הזו במערכות ההיררכיות המקצועיות והקהילתיות בהן פועלים ה

הגבירה את יכולתם של המורים לדבר בפתיחות ולשתף את האחרים בדעותיהם וברגשותיהם.. 

 הם הצליחו לבטא כעסים ויכלו גם לבקש סליחה מבלי לחוש כי בכך מבטאים חולשה. 

 זה. נשים וגברים שקודם לכן ישבו בנפרד, ובמרחק רב האחד מהשני, חברו למעגל וישבו זו לצד

 חברי הקבוצה בטאו את משמעות התהליך עבורם במפגש האחרון. 

 "חווית הקבוצה מהווה  עבורנו מודל לפיו נוכל עצב את עצמנו".  -

 "זו הייתה הבאר שאנו יכולים לשתות ממנה כאשר נהיה צמאים". -

 "זוהי הדרך הנכונה להביא הצלחה לקהילה".  -

 "הקבוצה העניקה לנו מסרים חשובים".  -

 

Kacen  &Soffer (1997 מדברות על כך שקבוצת התמיכה יכולה להיות יעילה במצבים של )

 (. 277חברה במעבר ולשמש כ "מנוף לשינוי חברתי" )ע' 

 

אנו מצאנו, שהשימוש בקבוצה כמרחב לדיאלוג פנים קבוצתי עיגן את קבוצת המורים וגייס 

 אותם ליצור פורומים דומים בקרב אחרים בתוך הקהילה שלהם. 

לתהליכי שינוי יש השפעה לרוב מעבר לתחום הצר שעליו התהליך התמקד. ניתן לשער 

שהשינוי שהתהליך הקבוצתי חולל, בעמדות של חברי הקבוצה וביכולותיהם, יבוא לידי ביטוי 

במעגלים השונים שבהם חברי הקבוצה פעילים, הן בחייהם המקצועיים כמורים והן בחייהם 

 הפרטיים.
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 הוקרה ותודות

 

המחברות רוצות להודות לד"ר דן גרודופסקי ופרופ' ראלף דולגוף, על הערותיהם לגרסה 

המוקדמת יותר של מאמר זה. תודות רבות לד"ר יהודית זמיר, מנהלת התכנית במרכז להורים 

אקדמית לחינוך ע"ש קיי, שנתנה לנו את ההזדמנות ותמכה בנו לאורך משפחה וקהילה במכללה ה

 שנות עבודותינו בתכנית זו. 
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  להורים ההדרכה קבוצות על והשפעתה הגלובליזציה

 הברית-בישראל ובארצות

 1שלומית אורין

 

 מבוא

תהליך התפשטות והפצה של ידע תרבותי "תהליך הגלובליזציה כמחקרים שונים תיארו את 

 ;Featherstone,1990; Featherstone and Lash,1995)  "שגורם להומוגניות גלובאלית

Held,2000 ;Robertson,1992.)  ,שנוצרות על ידי   ופרקטיקות חדשותתיאוריות במילים אחרות

בין  הדמיוןאת ומגבירות   בעולם  פשטותומומחים אחרים מת מדענים, רופאים, פסיכולוגים

 Giddens,1991,1994;Lash,1994; Schofer,1999; Strang andהתרבויות השונות )

Meyer,1995) 

לשפר התנהלות של פרטים ומערכות  ם שמטרת ופרקטיקות מומחים יוצרים מודלים תיאורטיים .

מגדירים הם התיאורטיים  באמצעות המודלים (,Giddens,1991,1994; Lash,1994חברתיות )

פרקטיקות שיכולות  ומציעים  קווי דמיון בין אוכלוסיות בארצות ובתרבויות שונות ברחבי העולם 

  דמה.ילהביא להן תועלת וק

כלי תקשורת, אינטרנט  מדעיים, ספרים באמצעות כנסיםהתיאוריות הללו נעשית  הפצת

מערכות בעלי השפעה בתחומם, וכן אל בומומחים  ופרסומים מדעיים הפונים אל אנשי מקצוע 

 .  חברתיותפוליטיות ו

לתיאוריות  ברחבי העולםחשיפת אנשי המקצוע ואנשי הארגונים והמערכות החברתיות 

 ;Giddens,1991,1994סטנדרטיזציה גלובאלית  היא שיוצרת , ולפרקטיקות של מומחים

Lash,1994 ;Schofer,1999; Strang and Meyer,1995. 

תאר כיצד משתקף תהליך הגלובליזציה של ידע המומחים במערכות של חינוך ההורים המאמר י

בישראל ובארה"ב תוך התמקדות בפורמאט הנוכחי של קבוצות ההורים, שהוא צורת כלאיים של 

קבוצת לימוד וקבוצת תמיכה. המאמר יתאר את התהליך ההיסטורי של התהוות קבוצות הלימוד 

אחר מכן יציג את צמיחת הפורמאט של קבוצות הטיפול להורים להורים בארה"ב ובישראל. ל

באירופה, ולבסוף יעקוב אחר הפצתו של פורמאט זה במערכות חינוך ההורים בארה"ב ובישראל, 

 תמיכה בשתי מערכות אלו. -עד להשתרשותו של מבנה כלאיים אחיד של קבוצות לימוד

 

 סקירת ספרות

 

  מערכות חברתיות מודרניות  גלובליזציה והומוגניות תרבותית של

 
 ד"ר שלומית אורין, ד"ר לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, מרצה בכירה במכללת אורנים ובמכון אדלר. 1
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מודל "המודרניות".  בעשורים האחרונים הוא המקובלים בעולם  אחד המודלים התיאורטיים

דמוקרטיים של צמיחה כלכלית, שוויון חברתי וזכויות -רעיונות ליבראליים מבוסס על מודל זה

בות רבה החברה המודרנית מיחסת חשי Held,1995; Appadurai,1990)פוליטיות לכל פרט )

אומר המודל, הדרך היחידה להשיג   ,לפרט, לפעולותיו, לדעותיו, לאמונותיו וליכולותיו; ולכן

 וחיזוק יכולותיו שיפור זכויות הפרט בחברה  באמצעותהתפתחות חברתית היא 

(Giddens,1990,1991.) 

ל אנשים חברה שרוצה לדאוג לטובת הכלל צריכה להתייחס לאזרחיה כאלפי "מודל המודרניות"  

ואת זכויותיהם.  האישיתאת רווחתם  מימוש עצמי, השואפים לממש לרציונאליים, בעלי יכולת 

ייווצרו תנאים שיאפשרו לו של כל פרט ו תבוא  אם ישופרו  תנאי החייםהתפתחות חברתית  לפיכך

 (. Meyer et al, 1992a)להתפתח ולממש את  עצמיותו 

בעשורים  ,רואים עצמםציבוריים ופרטיים  וארגונים רבות, ארגונים בינלאומיים  מדינות 

ליבראליות -הם תומכים במטרות הדמוקראטיותו , חלק מהסדר החברתי המודרני, האחרונים

 המודלים התיאורטיים הפרקטיקות ואת הללו של קידמה חברתית וכלכלית, ומאמצים את 

 . Meyer, 2000))המוצעים להם על ידי המומחים  

חברתית -אחדה התרבותיתהוגיים שונים תיארו כיצד מתרחשת הדיפוזיה והמחקרים סוציול

( Coleman, Katz, Menzel,1966) רפואהה במערכות: במערכות חברתיות ברחבי העולם

 (, במערכות הרווחה(Frank et al ,1999, Boli and Thomas,1997 בארגונים סביבתיים

 (Collier and Messick,1975 ,) ינוך ברחבי העולםוכן במערכות הח. 

(Benavot & Riddle,1988; Boli &Ramirez,1988; Bradley & Ramirez,1996; Fiala & 

Gordon-Lanford,1987). 

 הגלובליזציה של מערכות החינוך   

ברחבי העולם. מאייר  סוציולוג ג'ון מאייר התמקד בתיאור תהליך הגלובליזציה במערכות החינוך 

 ,קבות רעיונות דמוקרטיים של זכויות אדם וזכויות שוות לכל ילדבע ,כיצד הראה במחקריו 

ברחבי ( mass education systemסטנדרטיזציה של מערכת החינוך להמונים ) להיווצרהחלה 

 Meyer,1985; Meyer and Rowan,1978; Meyer, etהעולם מאז מלחמת העולם השנייה. )

al,1992a; Meyer, et al,1992b; Kamens et al ,1996). 

ממדינות ליבה למדינות   עובר הידע ,בעשורים האחרוניםכיצד,  הראו מאייר והקולגות שלו

בעקבות החשיפה ש פריפריה על אף השונות התרבותית והמבנית הרבה ביניהן. מחקריהם הראו 

את תוכניות הלימודים ואת הפרקטיקות  ,חליפו, או אף המדינות הפריפריהלידע המומחים, שינו 

הן במערכות , וניות המסורתיות שלהן בתוכניות לימודים ובפרקטיקות ארגוניות גלובאליותהארג

. כך נוצרה סטנדרטיזציה גלובאלית במערכות החינוך הבית ספריות והן במוסדות להשכלה גבוהה

 Ramirez,1996; (Benavot & Riddle, 1988; Bradley & Ramirez,1996; Fialaברחבי העולם.

& Gordon-Lanford,1987; Meyer, et al, 1992a; Kamens et al,1996).  

 

 הגלובליזציה של חינוך ההורים ושל חוגי ההורים

א מערכת חינוכית חשובה, היבטיה הגלובאליים לא נחקרו יחינוך הורים המערכת למרות ש

כמו   במדינותאת מערכת חינוך ההורים  שמתאריםמספר מחקרים בספרות קיימים . בהרחבה
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(  Meredith, 1991) סין,( Skrypnek, 2002) קנדה( Paugh, DeAth and Smith, 1994) יהאנגל

             (. Renwick, 1993) זילנד וניו

ן יהתומטרבכי מערכות חינוך ההורים ברחבי העולם דומות למדי  המחקרים הללו מלמדים

ת של ות המרכזיון החברתיהיתומטר צורני  של הנחלת הידע להורים. -בהיבט הארגונית ווהחברתי

לקדם שוויון חברתי ולהביא קידמה חברתית הן  מערכות חינוך ההורים השונות ברחבי העולם 

היא  את המטרות הללו מאמינות שהדרך הטובה ביותר להשיג  אלה מערכות .  לאזרחים

ת אסטרטגיות פדגוגיו תהנחלב. קידום רווחת ההורים ושתי פעולות עיקריות: א.  באמצעות

  שמקדמות את זכויות הילד.

ת הדרכה וקבוצא והבארצות אלה  הארגוני הרווח ביותר  שהמבנהמלמדים המחקרים  בנוסף 

כמו נוספות מונחל להורים בדרכים מגוונות בנושאי הורות הידע וזאת, למרות ש .1להורים

פילו פורומים ילדים, תוכניות רדיו וטלוויזיה ואוהורים משותפות ל, פעילויות ספרים הרצאות,

 ,Meredith,1991, Paugh, DeAth and Smith, 1994; Renwick, 1993; Skrypnek באינטרנט

2002) .) 

קבוצות ההדרכה להורים ברחבי העולם הן לרוב בעלות מבנה דומה. רובן מורכבות ממספר הורים 

 דול הילדים. שנפגשים עם מנחה מקצועי על בסיס קבוע, כדי ללמוד ולדון בסוגיות הוריות ובגי

צרכנים הם בעיקר ההורים  כי בשונה מדרכי למידה אחרות בהן זוכות להצלחה, אלה  קבוצות

הם .  אקטיביים משתתפיםבקבוצות ההדרכה )חוגי הורים(  ההורים הם   ,פאסיביים של ידע

הם מעורבים יותר בדיונים, . יכולים ליצור קשר בינאישי עם המנחה ועם החברים לקבוצה

    (. 2000)כהן,  הידעלמידה של ם לשאול שאלות אישיות תוך כדי ויכולי

 

 התהוות קבוצות הלימוד של הורים בארה"ב 

שהיא קבוצות ההורים בארה"ב  ,ביןכאן שווה נ הורים חינוך כדי לבחון את ההיבט הגלובאלי של

יון ונבחן את ההשפעה של רע, פריפריאלית שהיא מדינה מערבית  ,בישראלומדינת ליבה, 

 המשפחה הדמוקרטית על עיצוב הפורמאט העכשווי של קבוצות ההורים. 

בעיר פורטלנד שבמדינת מיין. באותה  ,1815 -התיעוד הראשון של חוגי ההורים בארה"ב הוא מ

 "ארגוני אימהות"מפגשים בקבוצות לימוד עצמיות שנקראו באזור אימהות  יזמו תקופה 

maternal  associations.  שיפור התנהגותם בהתמקדו ש שים פוריטאניות דתיות, נאלה היו

 . (Sunley,1955 ;Croake and Glover,1977)המוסרית והדתית של ילדיהן 

ניו יורק הקימה בכאשר קבוצה קטנה של אימהות  1888 -התיעוד השני של חוגי הורים הופיע ב

ליבראליים. הקבוצה  - קבוצת לימוד שהתמקדה בלימוד עצמי של רעיונות חינוכיים חדשניים

קראה כתבים של הוגי דעות ליבראליים כמו לוק, רוסו ודיואי, ודנה באופן שבו כדאי ליישמם 

 Society For. בגידול הילדים. קבוצה זו ייסדה ארגון שנקרא "החברה ללימודי טבעו של הילד" 

The Study Of Child Natureלאורך זמןורים ציע לאימהות באזור ניו יורק חינוך הה ארגון , ה 

(Aurbach,1966; Croake and Glover,1977 .) 

שנים מאוחר יותר, בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים, קמו ברחבי ארה"ב קבוצות  מספר

 ם כמו:מחקרים חדשים בתחומישעלו ב שמטרתן הייתה למידת נושאים וסוגיות  נוספות הורים 

סוציולוגיה ועבודה סוציאלית  ,ינוךפסיכולוגיה והתפתחות הילד, פסיכיאטריה, ח
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 (Aurbach,1966.)   טבע האדם  על אודות ידע מדעי עדכני בהתמקדו  קבוצות הלמידה הללו

הראשונות של המאה העשרים הפכו  ות העשריםלגידול הילד. בשנ ים יחסים חברתיים הקשורו

ורים ברחבי ארצות שפעלה באותה מתכונת ברוב  מערכות חינוך ההלתנועה גדולה אלה קבוצות 

  (. Aurbach,1966)הברית. 

 

 התהוות קבוצות ההורים הטיפוליות באירופה

קבוצות הלמידה בשונה מ .מתכונת שונה של קבוצות הורים התפתחה באירופה באותן שנים

קבוצת ההורים הראשונה במתכונת  .קבוצות האירופאיות, היו בעלות דגש טיפולי, ההאמריקאיות

בווינה על ידי הפסיכיאטר אלפרד אדלר, שהיה  תלמידו של פרויד  1921ה בשנת הוקמ  האירופאית

 Child)   וקולגה שלו. הקבוצה הוקמה במרכז לייעוץ וטיפול להורים ולילדים שהקים אדלר

Guidance Clinics)  . 

קבוצות טיפול אחרות שהתנהלו של  אדלר קבוצות טיפול להורים במתכונת  פתחבמרכז הייעוץ   

נועדו לפציינטים בעלי מחלות פיזיות ונפשיות כמו שקבוצות היו אלה תקופה. אותה וינה בוב

על ידי  הונחובדומה לקבוצות אלה גם קבוצות הטיפול להורים  (.Dreikurs,1969) שחפת ודיכאון

כפסיכולוגים וכמחנכים ותפקדו רופאים שעברו הכשרה אצל אדלר  -מטפלים מקצועיים 

 (Ansbacher and Ansbacher 1964, p.393).  עלתה משפחה מתנדבת, וההורים בכל מפגש

ועצותיו, ומדי הציגו בפני הקבוצה את הבעיות הנוגעות לגידול ילדיהם. היועץ הציע את פרשנותו  

 המטרהפעם הזמין את שאר חברי הקבוצה להציג את דעותיהם ולהציע פרשנות לדברים ששמעו. 

לעזור לכל  וכןר למשפחה המתנדבת לפתור את בעיותיה, מפגשים הייתה לעזוההמרכזית של 

 עם ילדיומשתתף/צופה להגיע לתובנות חדשות אודות מטרותיו ופעולותיו הנוגעות ליחסים 

((Dreikurs,1969; Ansbacher and Ansbacher, 1964. P.394. 

     שלטון, היו טלר לי, לפני עליית ה1932וינה. עד ועוץ של אדלר היה בעל השפעה רבה בימרכז הי

שהיו בקשר עם מערכת בתי הספר בעיר והיוו מרכזי  מרכזים כאלה 30מעל וינה  פזורים באזור 

בקשר עם מערכת בתי הספר למידה חשובים למורים, למחנכים ולפסיכולוגים.מרכזים אלה היו 

 בווינה והיוו מרכזי  למידה חשובים למורים, למחנכים ולפסיכולוגים. 2     

(Ansbacher and  Ansbacher, 1964, p.201, 393)   קו בתחום מכל רחבי אירופה שעס מומחים

המשפחתי  הטיפול שיטה הייחודית שלבקבוצות וללמוד את ה גידול וחינוך ילדים באו לצפות

.(1993בקבוצה )אברמסון,   

  

  בארה"ב  קבוצות טיפול ותמיכה להורים  התפשטות 

לר דאבפורמאט האירופי.  ל קבוצות הטיפול להורים ל בארה"ב התחילו לפעו 30 -במהלך שנות ה 

לאחר עליית הנאצים לשלטון וסגירת  ,1935 בשנת .1925 בשנתלהרצות בארה"ב  תחילה עצמו

, בניו יורק הקים את הקליניקה הפרטית שלואדלר  עבר להתגורר בארה"ב.הוא , בווינה מרכזיו

הפיץ את הוא ' לרפואה של לונג איילנד. במקביל ושימש כפרופסור לפסיכולוגיה רפואית בקולג

  במדינות אירופה.  שנשאהתיאוריה שלו בהרצאות 

 תלמידיו, שהיו גם לקולגות , אולםבעת סיור הרצאות באברדין שבסקוטלנד 1937 -אדלר נפטר ב

מרכזי , והקימו  עברו לאחר מלחמת העולם השנייה לארה"ב, עוץ בגרמניהישלו במרכזי הי
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כתב העת  גדולים בניו יורק, בשיקגו ובלוס אנג'לס, וכן המשיכו לפרסם את לריאנים אד יעוץ

 . Journal of Psychology Individual  שייסד

 ,רודולף דרייקורס באותו זמן הגיע לשיקגו אגודה אדלריאנית בינלאומית. קמה באירופה  1954 -ב

 The Adler School"האדלריאני  , ועזר להקים שם את המרכזשל אדלרהידועים אחד הקולגות 

of Professional Psychology."  פרסם את עיקרי את פועלו של אדלר, הרצה והמשיך הוא

הרוח במאמריו  הדגיש דרייקורס את  בספרים ובכתבי עת מקצועיים.התיאוריה האדלריאנית 

עזר , ובכך קבוצות הטיפול ההוריותהמאפיינת את  ליבראלית האמריקאית - הדמוקרטית

 את הפורמאט של קבוצות ההורים הטיפוליות בארה"ב. להפיץ

מאמריו טוען דרייקורס שפורמאט זה של קבוצות יכול לתרום לרווחת הפרט ולקדם את ב

שקבוצות הפועלות על פי הקהילה. הוא הדגיש את הערך של שוויון בין חברי הקבוצה, וטען 

טנית. בקבוצות אלה, טען דרייקורס, יותר מאשר תראפיה פר ותיעיל הפורמאט האדלריאני 

 שהתמודדו חברי הקבוצה בהיותם חשופים  לחוויות של תובנות רבות להגיע להמשתתפים יכולים 

יחסים של יוצרת טען כי הדרך בה מתנהלות הקבוצות הללו , הוא . בנוסףלשלהם עם בעיות דומות

מספקת למשתתפים ש ריותוצרת סולידאכך ניה ושיתוף פעולה, ותתמיכה, עזרה הדדית, אמפ

 שיטות הדרכה וטיפול אחרות: ביותר מאשר  גבוהים הנאה וביטחון אישי 

It is this atmosphere of equality which characterizes a therapy group and which 

exerts one of the most effective therapeutic influences on each one of its members….  

Counseling and psychotherapy lead the patient to a sounder  approach to social 

living, enable him to cooperate, and provide him with more [self] satisfaction and 

security than he previously had considered necessary.  (Dreikurs, 1969:47)  

     האדלריאניות,קבוצות הורים   50-וה 40-ו לשגשג בארה"ב בשנות הבעקבות רציונאל זה החל  

 וכן אודות העקרונות החינוכיים של הפסיכולוגיה האדלריאנית, על הקנו להורים ידע תיאורטי ש

 .פרקטיקות חינוכיות ומיומנויות תקשורתיות לשיפור היחסים בין הורים וילדים

חינוכי, -יש צורך בהנחיה של מנחה בעל רקע פסיכולוגימבוססות על הרעיון שקבוצות אלו היו    

של צרכי והבנה של צרכי הילד בכל שלב של התפתחותו,  משלבתותמכו בתפיסה שהורות יעילה 

השימוש במשחק  -תמכו הקבוצות הללו  ברעיון חדשני ציפיותיו. בנוסף ו ההורה, רגשותיו 

 תפקידים.

ת היחסים הבעייתיים בין ההורה והילד, ולאחר משחקים חברי הקבוצה א משחק תפקידים ב   

 מכן דנים בפרקטיקות וברעיונות המוצעים על ידי המנחה ובוחנים כיצד הם מתייחסים לחיי

 םולייש המשתתפים ולתפיסות החינוכיות שלהם המנחים ראו בטכניקה זו אמצעי אפקטיבי

ההורים  על ידי  עלווות שהעל פתרונות לבעיעידוד חשיבה התיאוריות והפרקטיקות הנלמדות ול

(Aurbach 1966). 

רכיבים בתוכו שמבוסס על הנחייה מקצועית ומשלב  ,של קבוצת הדרכה להורים פורמאט זה   

מטרת זאת משום  ש. 70-וה 60בארה"ב בשנות ה להתפשט החל  3פויטיים אקבוצתיים תר

לעזור להורים  -ה"ב הקבוצות האדלריאניות תאמה היטב את מטרות מערכת חינוך ההורים באר

, ולספק להם תחליף מודרני המודרנית  הדמוקרטיתבחברה להתמודד עם קשייהם ההוריים 

 (. (Aurbach, 1966; Brim, 1965משפחה המורחבת ולקהילה המסורתית ממנה נפרדו תמיכת הל
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בתקופה המודרנית הלכו והתרופפו קשרי ההורים עם משפחתם המורחבת, וכך גם השתייכותם    

נתפסו על ידי מערכת חינוך ההורים כהרבה יותר פגיעים  לקהילה המסורתית שלהם. הורים

למשל, הורים היו  ת על רקע תרבותי וערכי.אי וודאובגלל לחצים סותרים ובגלל ומבולבלים 

חשופים לתפיסה של שוויון חברתי וחופש אישי שסתרה את הרעיונות המסורתיים שלהם לגבי 

, חדשות שסתרו חינוךלמסורות  ,באמצעות המדיה ,ם היו חשופים יותרג שליטה הורית. הם 

 (. Aurbach, 1966 Brim, 1965)מוצאם האתני והחברתי המסורת עליהם גדלו בשל את לעתים, 

קבוצות ההורים אמצעי טוב לעזור לאלה ב ראתההמערכת האמריקאית של חינוך ההורים 

הקשר חברתי  להםלתית. הקבוצות סיפקו שלא הייתה להם תמיכה משפחתית וקהימההורים 

ידע חדש ממנחה  וללמודלדבר על קשייהם ההוריים,  לשתף זה את זה בידע שלהם,   שבו יכלו

 מתקשרולבחון יחד כיצד הוא  ,מיומן. בכיתות אלה יכלו ההורים לנתח את הידע החדש שלמדו

תהליך המיוחד שהתרחש לחוויותיהם האישיות, לתפיסותיהם ולסגנון ההורות האישי שלהם. ה

בקבוצות ההורים אפשר להורים לחוש קשורים יותר לקהילה והעצים אותם כמנהיגי משפחה 

           (.Aurbach, 1966)דמוקרטיים שאחראים לבריאות ילדיהם ולהתפתחותם האישית 

 שם תנועה החדשה שהחלה לצמוח גם בזכות הבארה"ב  התפשט פורמאט זה של קבוצות הורים   

( הידועה גם  movement) self help "העזרה העצמית"תנועה של קבוצות   – 70-וה 60 -שנות הב

(. במהלך שני עשורים אלו החלו לקום support groups movement " )קבוצות תמיכה"בשם 

וקבוצות גמילה  "הצעדים 12"מאות קבוצות של לימוד עצמי ושל עזרה עצמית, כמו קבוצות 

ללא הנחיה  ומנחה מקצועי וחלקן התנהל בהנחיית והללו, שחלקן התנהל למיניהן. הקבוצות

 4.(507: 2006; יאלום,Wuthnow, 1994חיצונית מקצועית, החלו למשוך מאות אלפי אמריקאים )

הידע שעליו נשענו הקבוצות היה ידע חדשני מתחום הפסיכולוגיה, מתחום החינוך הפרוגרסיבי 

קבוצות התמיכה הללו, בדומה לקבוצות  (.Wuthnow,1994)ומתחום המחקר של קבוצות קטנות 

להפוך את הפרטים לאזרחים  שאפוההורים האדלריאניות, דגלו במטרות הומאניסטיות. הן 

 (.Wuthnow, 1994) זיקת הפרט לקהילתואת לחזק ו הגשמה עצמית וצמיחה  לעודד מעורבים, 

של קבוצות התמיכה/העזרה העצמית, השתלבו קבוצות ההורים בתנועה  70-וה 60 -מאז שנות ה

הפכה לפורמאט , המשלבת ידע חינוכי ורכיבים טיפוליים ,והצורה המבנית ההיברידית של קבוצה

 הרווח ביותר בהדרכת ההורים בארה"ב. 

 

 התהוות קבוצות הלימוד להורים בישראל 

 

ים הראשונות . בדומה לקבוצות ההור50-קבוצות ההורים בישראל החלו לצמוח במהלך שנות ה  

ידע אקדמי ותרבותי על  שהקנתהבארה"ב, קבוצות ההדרכה להורים החלו כמסגרת חינוכית 

אולם בשונה מהקבוצות הראשונות בארה"ב שצמחו מיוזמה פרטית של אימהות  .גידול ילדים

המעמד הבינוני, ונוהלו באופן אוטונומי ללא מנחה חיצוני מקצועי, הקבוצות בישראל היו פרי 

 (. 2000של משרד החינוך )כהן, וניהול  יוזמה

הגיעו  בימיה הראשונים של המדינה. באותם ימים  50-במהלך שנות ה"הדרכת ההורים" החלה   

בחברה העולים  נרתם למשימה של שילובלארץ עולים רבים מכל רחבי העולם. משרד החינוך 

את  כדי ללמד  ו למעברותמורים מתנדבים נשלח תרבות הישראלית החדשה. הוותיקה  וקירובם ל
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נושא גידול הילדים את גם העברית, הכניסו המורים תוך כדי לימוד . האמהות העולות עברית

 (.2000בחברה ובתרבות הישראלית החדשה )כהן, 

   קבוצות התמיכה והלימוד להורים בישראל   התפשטות 

 

חל שינוי גם   ,ווח בארה"בשרשל קבוצות הורים בהשפעת המודל ההיברידי  ,60 -במהלך שנות ה  

ששינה את אופי הקבוצות ואת  , הרכיב התיראפויטיהתווסף לקבוצות הלמידה להורים בישראל. 

בלבד, אלא הנחייה  מיומנויות תקשורת בינאישיתו ידע תיאורטי דרכי עבודתן. לא עוד  למידה של 

 אותם  עודד מים, ולדבר על קשיים ובעיות בגידול הילדלהורים פשר מאנחה מקצועי ששל  מ

 המודעות העצמית.  העמקתלקיים התבוננות פנימית לצורך 

ששני עשורים , תלמידו של אדלר, על ידי רודולף דרייקורסהופצה בישראל  זה פורמאטהעבודה ב   

דרייקורס, שמטרתו הייתה להפיץ את התיאוריה מוינה לארה"ב. את הרעיון  קודם לכן העביר 

הנחיית הורים לאנשי מקצוע ברחבי העולם, החל לבקר בישראל באופן ל האדלריאנית ואת המודל

יאלים, יאביב קבוצה של אנשי מקצוע )עובדים סוצ-הכשיר בתל הוא . 1959 שנתקבוע מאז 

האדלריאניים.  פי העקרונות על  מחנכים ופסיכולוגים(, ועודד אותם להקים מרכז להנחיית הורים

. בראש המכון אביב-בתל "מכון אדלר"ייסדה קבוצה זו את  ,הכשרה שנותלאחר מספר  ,1963 -ב

מכון אדלר זכה אז אחי יותם, שהיה עובד סוציאלי בהכשרתו, ולמד אצל דרייקורס בארה"ב.  עמד

         (. 2000; כהן,1993אביב. )אברמסון, -עיריית תללתמיכה כלכלית של  

  במכון  התנהלו  קבוצות ההורים. היה המכון הראשון להנחיית הורים בישראל מכון אדלר   

פורמאט שבו התנהלו הקבוצות בארה"ב. פעם בשבוע נפגשה קבוצה גדולה של הורים עם מנחה ב

להציג את בעיותיה ( הורים וילדים)המנחה הזמין משפחה מתנדבת  .מכון אדלרעל ידי  שהוכשר

הורים.  10-15נות של לאחר מכן חולקה הקבוצה לקבוצות דיון קט בפני המשתתפים, תמיהיומיו

בקבוצות אלה הוזמנו המשתתפים לבטא את דעותיהם ואת פרשנויותיהם למקרה שהוצג 

שלהם במליאה. הם גם למדו רעיונות תיאורטיים ופרקטיקות חדשות, ודנו עם חברי הקבוצה 

 (.1993בקשייהם האישיים עם ילדיהם )אברמסון, 

ות האדלריאניות בארה"ב, הייתה לעזור המטרה העיקרית של המפגשים הללו, בדומה לקבוצ

למשתתפים להגיע לתובנות חדשות לגבי מטרותיהם ולגבי התנהגותם עם ילדיהם. המנחים הציעו 

את התפיסות והפרקטיקות החדשות שהנחילו, ככלי שיכול לעזור להורים לפתח יחסים של כבוד 

קד בבגרותם כאזרחים ושיתוף פעולה עם ילדיהם. זאת כדי לחנך ולהכשיר את הילדים לתפ

     (. 1993דמוקרטיים מועילים )אברמסון, 

במהלך שנות  בארץ התחיל להתפשט תמיכה להורים  / של קבוצת לימוד וטיפולהפורמט המשולב 

 "המדור להדרכת הורים" באגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך. המדור, בסיוע  80-וה 70 -ה

ה של יתורבות ברחבי הארץ. מטרתו הייתה )בדומה למטריזם ועודד הקמת קבוצות הורים  החדש

צודקת, שוויונית  חברה  וביצירת פערים חברתיים לעזור בצמצום מערכת חינוך ההורים בארה"ב( 

ודמוקרטית יותר. מטרה זו אמורה הייתה להיות מושגת על ידי חינוך הפרטים, העצמתם ושיפור 

 (.2000; כהן,2000רווחתם האישית )גרבלסקי,

( להורים 50 -יועדו )כפי שהיה מאז שנות ה 70-הקבוצות הראשונות שהקימה המחלקה בשנות ה

 אנשי מקצוע היו  המנחים חלק מ(. 1982; כהן,1993עולים ולאוכלוסיות מעוטות יכולת )וולשטיין,

שעברו השתלמות , מקצועיים היו מנחים לא)פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מורים(, וחלקם 

 ההורים כמתווכי למידה  כישוריהייתה לשפר את המנחים מטרת  .נושאים הרלוונטייםקצרה ב
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   ם, תהליכי ההתפתחות של ילדיבנושאים הקשורים ל  לילדיהם. לשם כך הם הקנו להורים ידע

 (. 2000לבעיות חינוך הילדים בבית ומחוצה לו )כהן, םאת מודעותוהגבירו 

והן בתכנים ובנושאי  המשתתפיםאוכלוסיות ההורים הן בחלו שינויים  80 -מהלך שנות הב

  (, 1994גם הורים ילידי הארץ מן המעמד הבינוני, )וינברג,  קבוצותהצטרפו  לבשנים אלה הלימוד. 

תמיכה הפך למבנה הרווח של קבוצות הורים במערכת  -של קבוצות לימוד והפורמט המשולב

מחלקה להורים משפחה והפך ל"ב בינתיים התרח ישראל. המדור להדרכת הוריםבחינוך ההורים 

המחלקה קבלה על עצמה את הסדרת לימודי ההכשרה של מנחי הורים ואת הסמכת  . וקהילה"

 5 1985-מתווה אחיד שנכתב ב על פיבתוכניות ההכשרה השונות ברחבי הארץ  המנחים שהוכשרו

מזה שלושה  ,שפעלאדלרמודל ההכשרה של מכון  (. 2001, פיאלקוף,2000; כהן,1993)וולשטיין 

  עשורים, היווה דוגמה למתווה זה. 

הכשרת המנחים תהליך הקנה, בדומה ל ,תהליך ההכשרה של מנחי הקבוצות בכל התוכניות  

 . 7, 6 תמיכה להוריםו של קבוצות לימוד המשולב במכון אדלר, כלים להנחיה בפורמאט

 (:1997שה סוגים של ידע )כהן,פורמאט זה הוחלט שתחום הנחיית ההורים יקנה שלו על פי

 המשפחה ידע אקדמי בנושאים פסיכולוגיים, סוציולוגיים וחינוכיים בתחום  .1

 גידול הילד. ו              

 ת וכישורים בינאישיים ותקשורתיים.יומיומנו .2

 . ההורה  מודעות אישית והכרה עצמית שיסייעו לפיתוח זהות אישית תפקידית של .3

 

המחלקה להורים ואומץ על ידי  התקבל  תוקבוצ תהנחיילהיברידי הפורמאט ההסיבה לכך ש

,  כמו על ידי מערכות חינוך הורים בארצות הברית, מקורו בהכרה שכמו חברה קהילהמשפחה ו

אנושית דמוקרטית, כך גם הפורמאט של לימוד ותמיכה בקבוצת ההורים, מספק מענה לצרכים 

להגיע להחלטות משמעותיות בחייהם ומזמן אנושיים בסיסיים של המשתתפים, מאפשר להם 

  להם אפשרות להשפיע ולהיות מושפעים מאחרים.

 כפי שכתבה כהן באחד מפרסומי המחלקה: 

המסגרת הנפוצה והשימושית ביותר, שבה מופעלת כיום הנחיית הורים, היא הקבוצה...קבוצות 

 בוצה מתאגדים סביבשהמכנה המשותף שלהן הוא שחברי הק הן קבוצות תמיכה ודיוןההורים 

נושא או בעיה משמעותיים עבורם, והם מנסים ללמוד מאיש מקצוע וזה מזה גישות ושיטות 

טובות לתפקוד ולהתמודדות. קבוצה מאופיינת בקשרים וביחסי גומלין הנוצרים בין חבריה.... 

מאפיינים אלו יוצרים מציאות קבוצתית המספקת לחברי הקבוצה מענה לצרכים אנושיים 

(....הקבוצה 1955יסיים: לצורך בשייכות, לצורך בשליטה ובהשפעה ולצורך בקבלה )שוץ, בס

מאפשרת להורה לצאת מבדידותו, ומאפשרת לו גם להשפיע על הורים אחרים וגם להיות מושפע 

על ידם...המאפיין המשותף ]של ההורים[ מעניק תחושת קבלה, נותן אומץ ומספק תמיכה. לוין 

וי עמדות ושינוי אמונות של אנשים פשוט להפעלה ויציב יותר אם הוא נעשה ( גילה ששינ1951)

בסיטואציות חברתית ובאופן שבו האדם פעיל ומשתתף בעצמו בהסקת מסקנות... היא ]הקבוצה[ 

מספקת הזדמנות לחבריה להיווכח שבעייתם אינה ייחודית, וניתנת להם אפשרות לנסות 

ירת אמון ותמיכה רגשית הנוצרת בעקבות הלכידות התנהגויות חדשות בסביבה מגינה. אוו

)כהן, הקבוצתית מאשרת גם התבוננות עצמית והערכה מחודשת של מטרות ערכים והתנהגויות. 

2010:168.) 
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קבוצות הורים ברחבי ישראל  2000 -היו כ 2000 ובשנת   קבוצותהגדל מספר  90-במהלך שנות ה

יית ההורים בארץ מתקיימת בקבוצות ובשיטת הנחיה הנחהפעילות של (. גם כיום רוב 2000)כהן,

 תמיכה. כפי שמתארת כהן:-קבוצתית, והפורמאט הרווח הוא של קבוצת למידה

הנחיית ההורים, הפועלת בארץ זה שלושה עשורים, מבוצעת רובה ככולה בקבוצה ובשיטת 

להורים  שמטרתה לסייע ייעוצית-היא פעילות חינוכיתהנחיית הורים  ההנחיה הקבוצתית.

במילוי המשימות ההוריות: גידול וחינוך ילדים. הנחיית הורים מאפשרת, על פי הנחתה, פיתוח 

הורות מיטיבה התורמת לאיכות חיים להורים ולילדים, באמצעות הקניית ידע, פיתוח מיומנויות 

 (2010. )כהן, תפקודיות והרחבת המודעות האישית

 

 

 סיכום ומסקנות

 

צמיחתן של ויע תהליך הגלובליזציה של ידע המומחים על התהוותן המאמר תיאר כיצד השפ

קבוצות ההורים בישראל ובארה"ב. המאמר הראה כיצד ידע המומחים שהגיע מאירופה, הופץ 

במערכות החינוך להורים בארה"ב ובישראל, ויצר לאורך השנים אחידות מבנית של קבוצות 

  ההורים בשתי הארצות.

 

וח בארה"ב ובישראל )על אף הבדלי השנים, המקור היוזם וקהל היעד(, חינוך ההורים החל לצמ

במסגרת המבנית של קבוצות הלימוד להורים. בקבוצות אלה הונחל להורים ידע אקדמי 

 ותיאורטי שהתמקד בחינוך ובהתפתחות הילד, והתייחס להורה כמתווך למידה עבור הילד. 

 

אט שונה של קבוצות הדרכה להורים שהוא וינה שבאירופה פורמוצמח ב 20 -במהלך שנות ה

טיפולי. פורמאט זה כלל הנחייה של איש מקצוע שעבר הכשרה פסיכולוגית וחינוכית, והתמקד 

בהתמודדות עם הקשיים והבעיות אותם חווים ההורים בעת גידול ילדיהם בעידן המודרני. את 

 30 -ר אותו במהלך שנות ההפורמאט הזה יצר הפסיכיאטר אלפרד אדלר, והוא היה גם זה שהעבי

לקבוצות ההדרכה להורים בארה"ב. רודולף דרייקורס, קולגה ותלמיד של אדלר, המשיך בהפצת 

 הביא אותו גם לישראל.  60 -הפורמאט בארה"ב לאחר פטירתו של אדלר, ובמהלך שנות ה

 

לם הסיבה המרכזית שבגללה התקבל פורמאט תיראפויטי זה בשתי הארצות הייתה תפיסת העו

הדמוקראטית שליוותה את המודל האדלריאני. אדלר וגם דרייקורס שהפיצו את הפורמאט, ראו 

בקבוצות ההורים את הכלי היעיל ביותר להנחלת יחסים דמוקרטיים במשפחה ובחברה בעידן 

תאם את העקרונות הדמוקרטיים של ממשלות ארה"ב ישראל, ולכן הן  המודרני. רציונאל זה 

 לה ככלי לחינוך דמוקרטי בקרב אזרחיהן. השתמשו בקבוצות א

 

כך נוצר המצב שבעשורים האחרונים מסגרת הנחיית ההורים הנפוצה ביותר בשתי הארצות היא 

משלב לימוד של ידע חינוכי השל "לימוד ותמיכה". פורמאט המשולב קבוצות הורים בפורמאט  

יים ובעיות בגידול ילדים. זאת ורכיבים של טיפול קבוצתי, שכוללים דיבור על התמודדות עם קש

 על מנת להגביר את המודעות העצמית של ההורים ולשפר את תפקודם. 

 הערות
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    :באנגלית המונחים המקובלים לקבוצות אלה הם.     1

  Parent Discussion Groups או . Parenting Class 

   השתלמו במרכזים מורים וינאים )רוב המורים באזור וינה(  600דלר ציין שמעל .    א2

 .(Ansbacher &Ansbacher, 1964:393אלה )

( מציין אחד עשר 2006תיאוריה ומעשה" )-ארוין יאלום בספרו "טיפול קבוצתי.  3

גורמים תיראפויטיים האופייניים לקבוצת טיפול. רבים מהגורמים הללו מתקיימים גם 

יימים בקבוצת הדרכת של קבוצות ההדרכה להורים. הגורמים המתק בצורה מבנית זו 

)המשתתפים מקבלים ידע דידקטי, עצות והצעות על מצב  הקניית מידע ההורים הם

)המשתתפים תומכים ועוזרים זה לזה  אלטרואיזםהחיים עימו הם מתמודדים(, 

 לכידות קבוצתיתבהתמודדות עם הקושי הקיומי המשותף אותו חווים המשתתפים(, 

 לקבוצת אנשים שמבינה ומקבלת אותם(,)המשתתפים חשים תחושת השתייכות 

)המשתתפים מרגישים שאינם היחידים שמתמודדים מול קושי קיומי  אוניברסאליות

המנחה ועם שאר המשתתפים  )המשתתפים לומדים מתוך הזדהות עם  חיקוימסוים( 

 למידה בינאישית לחקות את ההתנהגויות ואת דרכי ההתמודדות המוצלחות שלהם(,

דים על עצמם מתוך האינטראקציה ומשפרים את כשריהם הבינאישיים(, )המשתתפים לומ

)המשתתפים לומדים על רגשותיהם. הם יכולים לחשוף דאגות ורגשות  זיכוך רגשי

הכרה שליליים, ולבטא רגשות חיוביים ושליליים כלפי המנחה וכלפי חברי הקבוצה( 

יומיות כמו החיפוש אחר )המשתתפים לומדים להכיר בעובדות חיים ק בגורמים קיומיים

)המשתתפים המתמודדים עם קושי  הפחת תקווהמשמעות, בחירה ואחריות אישית(. 

   קיומי מקבלים תמיכה מחבריהם, ומאמינים שיחול שיפור במצבם(. 

יאלום מגדיר את קבוצות התמיכה כ"קבוצות טיפוליות לנורמאלים"  .4

ן הקבוצות טיפול רשמיות, (. הוא מסביר שקבוצות אלה, על אף שאינן 2006:516)

מתקיימות בתחום הביניים המטושטש שבין צמיחה אישית, תמיכה, חינוך ותראפיה. 

שינוי או צמיחה  קבוצות אלה, בדומה לקבוצות טיפול, הוא  היעד שליאלום מסביר ש

אישית )הכרתית, התנהגותית ורגשית(. ההבדל המרכזי, לטענתו, בין קבוצות התמיכה 

בניגוד לקבוצות הטיפול, היחסים הבינאישיים  ,שבקבוצות התמיכה, והטיפול הוא

והדינאמיקה הקבוצתית אינם במוקד. הם חשובים ומגבירים אווירה טובה, אך העיסוק 

 של הקבוצה אינו מתמקד בהם. 

מנחי  תהכשראחדות לקמו בעידודה של המחלקה תוכניות  80 -במהלך שנות ה .5

 .תוכניות הכשרה למנחי הורים  25ארץ כיום פועלות ב הורים ברחבי הארץ. 

ברור בין  חיץפורמאט זה הציב דילמה לאנשי משרד החינוך בגלל הקושי ליצור  .6

זה התבטאה היטב  כלאיים פורמאטחינוך הורים ובין טיפול משפחתי. הדילמה לגבי 

 בדיון שהתנהל לגבי ההכשרה של המנחה, כפי שתיארו ולר וכהן:

תמקמת במרחב שבין ההוראה והפסיכותרפיה. המנחה, ההנחיה כמקצוע ייחודי מ  

בדומה לפסיכולוג ולמורה, מביא עימו אל המקצוע את אישיותו את ערכיו ואת מחויבותו 

המקצועית. ההעשרה ההעצמה והמניעה בנוסף להקניית ידע, הן הפונקציות של ההנחיה. 

פול )פסיכותראפיה( פונקציות אלה ניזונות מיסודות של חינוך)הוראה( ומיסודות של טי

 (.5, 2001ומזינות את שתיהן. )ולר, 
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האתגר בהנחיית הורים הוא להכיל בו בעת הן את העומק ואת המגבלות והגבולות      

השומרים על המשתתפים והמנחים גם יחד. האבחנה בין חינוך לטיפול אינה מסייעת 

כאשר חינוך  -יה לאמוציהבהשגת אתגר זה, משום שאבחנה זו מחייבת חלוקה בין קוגניצ

עוסק בקוגניציה וטיפול עוסק באמוציה. גישת הרצף של חינוך וטיפול מאפשרת 

(( בעבודה intensityהתייחסות הן לקוגניציה והן לאמוציה. האבחנה היא במידת העוצמה 

 (. 141, 2000עם משפחות. )כהן, 

ה לאפיין את כשניס העוצמה,,( התייחס גם הוא לרכיב Doherty 1995דוהרטי ) .7

ההבדל בין חינוך הורים וטיפול קבוצתי. לטענתו, בין חינוך הורים ותראפיה משפחתית 

אין אבחנה דיכוטומית, אלא יש רצף המשכי, כיוון שבשניהם יש רכיבים תיראפויטים. 

יחד עם זאת ניתן להבחין בין שני התחומים לפי המושגים "עומק" ו"אינטנסיביות". 

עמוק ואינטנסיבי יותר מהנחיית הורים. בטיפול המשתתף חושף טיפול משפחתי נתפס 

עצמו באופן אינטנסיבי יותר. בנוסף מחנך הורים, בהבדל ממטפל, אינו מוכשר לעסוק 

 בנושאים אישיים עמוקים, ועלול לחוש שלא בנוח כשנושאים אלה עולים. 
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 יבוש סגנון הנחייהג

 "מדריך למנחה -לקבוצות מתוך הספר "מיומנויות הנחיה 

 2מןמיקי זילברו 1מינה אורט

 

שנים רבות אנו עוסקות בהנחיית קבוצות. צברנו ניסיון כמנחות, כמדריכות של מנחים וכשותפות  

בצוות המכשיר מנחי קבוצות במרכז להורות ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים ובמסגרות 

 נוספות. 

ירותי כיום ניתן לפגוש בעבודה קבוצתית בכל המסגרות בצבא, בארגונים חינוכיים וחברתיים,  בש

הבריאות והרווחה ובארגונים פרטיים וציבוריים אחרים.  הקבוצות אינן מיקשה אחת. יש ביניהן 

קבוצות טיפוליות  -בדרכי העבודה. המגוון הוא רחב  -הבדלים במבנה, בתוכן, במטרות וכמובן 

 חינוכיות -מסורתיות קבוצות מודעות וצמיחה אישית וקבוצות תמיכה לסוגיהן, קבוצות פסיכו

 וקבוצות משימה.

בפגישותינו עם מנחים התרשמנו שקיים צורך ברכישת מיומנויות חדשות ובשיפור ושכלול 

מיומנויות קיימות. שאלות המנחים עוררו בנו רצון ללמד ולשתף אחרים בידע ובניסיון שצברנו 

 במהלך השנים. 

                                             עבודת ההנחיה מושתתת על ידע, על מודעות ועל מיומנויות.             

ידע בעבודה קבוצתית מאפשר הבנה של התהליך הקבוצתי דרך מבטן של גישות תיאורטיות 

מגוונות. השימוש במיומנויות מקבל ערך נוסף כשבבסיסו הנחות תיאורטיות עליהן נשען המנחה 

 בעבודתו. 

כולת להתבונן בעצמו, להכיר את ערכיו, אנו מאמינות כי מנחה המפתח י -פיתוח מודעות 

תפיסותיו, את מקורות הפגיעות והעוצמה שלו ואת עולמו הרגשי, יאפשר לקבוצתו להיות חלק 

 מתהליך מתמשך של מודעות וצמיחה אישית.

לתפיסתנו המנחה בראש ובראשונה מביא למפגש הקבוצתי את מכלול איכויותיו האנושיות כאדם 

 על איכות המפגש האנושי הבינאישי המתרחש בקבוצה. ואלו מטביעות את חותמן

 תחום המיומנויות.  -בספר זה בחרנו לעסוק במרכיב השלישי של עבודת ההנחיה

מיומנויות בהנחיה הינן כלי העבודה של המנחה באמצעותן הוא עושה את מלאכתו: מקשיב, מגיב, 

ר וכו'. ניתן לרכוש מיומנויות מתערב, מדגיש, מעורר, שואל, חוקר, תומך, דוחף, מבהיר, מאתג

 אלו ולשכללן באמצעות למידה, תרגול ואימון.

במשך שנים אספנו וליקטנו את הידע המעשי הרב המצוי בנושא מיומנויות ההנחיה, מתוך 

 מחשבה שהוא ייתן מענה לצורך המקצועי של אוכלוסיית המנחים  בכלים  מעשיים  נגישים.

 
 .סמינר הקיבוציםבמכללת מרכז להורות ומשפחה ה בכירה במנח ,מינה אורט 1

 .סמינר הקיבוציםבמכללת מרכז להורות ומשפחה ה בכירה במנח ילברמןמיקי ז1
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ת שנלקחו מעבודת הנחיה עם סוגים שונים של קבוצות. והוא בספר מובאות דוגמאות מעשיות רבו

 מתאים למגוון רחב של מנחי קבוצות ואנשי מקצוע בתחום הסיוע הבינאישי. . 

הספר מבטא את האמונה שלנו כי הנחיית קבוצות נשענת לא רק על יכולותיהם האינטואיטיביות 

ניתן ללמוד אותן, להפנים אותן והספונטניות של מנחים, אלא גם על מיומנויות מקצועיות ש

ולהשתמש בהן בצורה מבוקרת ומקצועית. "גב חזק" של מיומנויות בהנחיית קבוצות מעצים את 

 הפוטנציאל האישי והיצירתי של המנחה בעבודתו.

חוויתי בין מדריך למנחים ו/או בין מנחה למשתתפים, בבניית זהותו  -אין תחליף למפגש הדרכתי 

יכול לתרום ולעזור למנחה  קבוצות. עם זאת ידע מאורגן, כפי שמצוי בספר,המקצועית של מנחה 

 לפני פתיחת קבוצה, במהלכה ובסיומה.

 הספר כולל ארבעה פרקים:

" פרטנו את האופן בו אנו ארגון וניהול מפגשים קבוצתיים –בניית מפגשים בפרק הראשון, "

ועד לפגישת הסיום. הפרק כולל  -צהטרום קבו –מציעות לארגן ולנהל את הקבוצה משלב התכנון 

פגישות ראשונות, מבנה "מפגשי אמצע", משוב מחצית הדרך  -את שלבי החיים של הקבוצה

 ופגישות הסיום.

", שהוא המרכזי בספר,  אנו מציגות את מיומנויות ההנחיה מיומנויות הנחיהבפרק השני, "

ת מוגדרת, מטרתה מוסברת והיא הנחוצות ביותר למנחה קבוצות, על פי תפיסתנו.  כל מיומנו

 מלווה בדוגמאות הממחישות את השימוש בה.

", הבאנו שאלות של מנחים התלבטויות  ו"טעויות"  בעבודת מחדר ההדרכהבפרק השלישי, "

 ההנחיה שלהם.  ההדרכה בחלק זה מלוות בניתוח אירועים , דיון והמלצות   מעשיות. 

גיבוש סגנון  -ההתבוננות העצמית של המנחה  "מיומנות בפרק הרביעי, זה שהבאנו כאן,

, העלינו אוסף של שאלות שמטרתן לעודד את המנחה  לעבור תהליך של התבוננות עצמית הנחיה"

 כדרך לגיבוש זהותו המקצועית.

 

 גיבוש סגנון הנחיה  -מיומנות ההתבוננות העצמית של המנחה  

אחרים, מחויב לעבוד על  י אדםאנו מאמינות כי אדם העובד על תהליכי התפתחות של בנ

 התפתחותו האישית כדרך חיים.

לכן, הכרח הוא למנחה בראש וראשונה להכיר את המנחה שבו. אישיות המנחה משפיעה באופן 

בלתי אמצעי על משתתפי הקבוצה ועל התהליך הקבוצתי המתרחש. ממקום זה חובה עליו להיות 

ההתבוננות העצמית, החקירה הפנימית,  בתהליך מתמשך של הכרות עם עצמו כאדם וכמנחה.

מפעילים אותו ומניעים את הההכרות עם חלקים שונים באישיותו, ההבנה שאלו "כפתורים" 

תגובותיו והכרה של הערכים והאמונות על פיהם הוא פועל וכיצד הם מכוונים את עבודתו, לכל 

 אלו השפעה רבה על סגנון עבודתו כמנחה.

אורטית עליה ישען בעבודתו, הבחירה שיעשה במיומנויות, טכניקות, בחירתו של מנחה בגישה תי

תרגילים והפעלות לסוגיהם, הינם הכרחיים בתהליך בניית סגנון הנחיה אישי, אך אפיוניו 

 האישיים של המנחה הם הם הגרעין ממנו צומח מנחה.
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בקבוצה:  המנחה מביא איתו לעבודת ההנחיה את עולמו הפנימי. עולם זה מגיב להתרחשויות

רגשות שעולים וצצים, תפיסות, מחשבות, הלכי רוח, אסוציאציות, הבנות, כל אלו משפיעים על 

אופי ההנחיה. מכאן, שיכולתו של המנחה להכיר את עולמו הפנימי על כל מורכבותו יהיה בעבורו 

 כלי מרכזי בעבודת ההנחיה שלו. 

פתוח להקשבה לרגשותיו, ויבחן את  מנחה שישכיל להתבונן בתגובותיו ובהתנהגויותיו, יהיה

עמדותיו הפנימיות על רקע האינטראקציות וההשפעות ההדדיות המתרחשות ללא הרף בקבוצה, 

 ישפר לאין ערוך את יכולת ההנחיה שלו.

כדי שמנחה יוכל להשתמש במיומנויות ההנחיה במלוא הפוטנציאל שלהם וכן בידע שרכש, עליו 

ו ומודעותו לתהליכים הפנימיים המתרחשים בתוכו ומשפיעים להיות מחויב להרחיב את היכרות

 על סגנון הנחייתו. 

מנחה המביא את תהליך ההתבוננות שערך בינו לבין עצמו גם למסגרת הדרכה פרטנית, או 

 קבוצתית מקבל הרחבה, עומק וערך נוסף.

 אנו מציעות את ההתבוננות העצמית כמיומנות בעבודת המנחה.

 בשאלות עצמיות כדי להשיג מטרה התפתחותית זו. המנחה יוכל להשתמש

צריך לזכור שלכל מנחה ישנן נקודות עיוורון )כמו לכל אדם...(. שאלת שאלות עצמיות מסייעת 

 לגלות את אותן נקודות עיוורות.

 דרכים להכרת הסגנון האישי

 מוצעות שתי דרכים להכרת הסגנון האישי:

 שימוש בעולם הדימויים א.  

 שאלות:שאלת  ב.  

 להיות מנחה שלך הבחירה.  שאלות לגבי 1

 במשפחת המוצא שלך.  שאלות על דפוסים אותם רכשת 2

 כמשתתף בקבוצה.  שאלות על ניסיונך וחוויותיך 3

  ניסיון העבר שלך כמנחה.  שאלות שתשאל את עצמך על 4

 שוקל הנחיה של קבוצה חדשה.  שאלות שתשאל את עצמך כשאתה 5

 מפגשים קבוצתייםבמהלך את עצמך  .  שאלות שתשאל6

 בסיומו של כל מפגש ולקראת המפגש הבאשאלות שתשאל את עצמך  . 7

 לאחר שהסתיימה העבודה עם הקבוצה -. שאלות שתשאל את עצמך לסיכום 8

 

 מטאפורות  / .  שימוש בעולם הדימוייםא

להשתמש בעולם  כדי להכיר ולהבין את האופן שבו אתה תופס את עצמך כמנחה בקבוצה, ניתן

 הדימויים. הדימוי שיעלה מתוכך יחבר אותך באופן בלתי אמצעי לחוויית ההנחיה עבורך.

זה כמו... )תן מטאפורה או "היכנס לרגיעה, התבונן פנימה ותאמר לעצמך: בשבילי להיות מנחה 

 דימוי מעולם החי/הצומח/הדומם לעלות מתוכך(.
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ת? האם יש בה קולות? מה התחושה שהיא תאר את המטאפורה שעלתה בך: איך היא נראי

 מעוררת? תאר את הפעולה שלה. איך אתה מרגיש בתוכה?

מי הם משתתפי הקבוצה מתוך המטאפורה שהבאת? איך הם נראים/ נשמעים? פועלים? מה 

 מאפיין אותם?"

 דוגמאות שמנחים העלו

ד, עוצמתי, בצבע כסף, אני גדול, כב - קטר רכבת"בשבילי להיות מנחה קבוצה זה כמו להיות  . 1

יש לי גלגלים גדולים. אני מחליף מהירויות, בהתחלה איטי ובהמשך נע במהירות גדולה. 

כשאני צופר, כולם שומעים אותי. הצפירה שלי מזהירה אנשים מסכנה. אני מושך קרונות, 

מוביל אותם מקפיד להישאר על הפסים. הקרונות מחוברים אלי. הם לא יכולים להתקדם 

 י.בלעד

הם מחוברים אחד לשני ואלי. הם הולכים אחרי. כל קרון  הקרונותמשתתפי הקבוצה הם  

 עומד בפני עצמו. יש לו את החלל שלו ואנחנו נוסעים ביחד." 

כי בלעדיו חברי הקבוצה מנחה זה רואה את עצמו כמוביל וכמושך את הקבוצה. הוא מאמין  

ה, אך אינם מובילים את עצמם. התנועה מחוברים זה לז לא יתקדמו. לתפיסתו, המשתתפים

קדימה היא המרכזית והאינטראקציות מועטות. נראה שמטאפורה זו משקפת את תפיסת 

המנחה כאחראי בלעדי להתקדמות המשתתפים ולכן נוצר עומס רב על כתפיו תוך התעלמות 

 מכוחות חברי הקבוצה.

ה, מאכילה, מאפשרת, מגדלת, . אמא מכילאמא ומדענית"בשבילי להיות מנחה זה להיות  . 2

מציבה גבולות, אכפתית, אוהבת ונותנת חום. כשאני אמא משתתפי הקבוצה הם ילדים. 

לילדים יש כוחות פנימיים, יכולתם להתמודד תלויה בגילם. הם משתנים, לעיתים תלותיים, 

 לעיתים עצמאים, לעיתם מהנים, לעיתים מעצבנים, מרדניים ולא מתחשבים.

 מתבוננת , חוקרת, שואלת ומסיקה מסקנות. -מדענית   

. הם חיים את החיים שלהם, הם טבעיים, הם מושא המחקרמשתתפי הקבוצה הם  

 אמיתיים..."

 –בדוגמה זו בולט השילוב בין צרכי נתינה והענקה לבין התבוננות ממרחק רגשי ללא מעורבות  

ות פנימיים, יכולות, מעמדת תצפיתנית. בולטת התפיסה המייחסת למשתתפי הקבוצה כוח

 לגיטימציה לעצמאות ולגדילה למרחב אישי, אך גם מכירה בצרכי תלות ותמיכה.

, עוברת מפרח לפרח, יונקת את הצוף והופכת אותו לדבש. יש לי כנפיים פרפר"אני כמו  . 3

בכל מיני צבעים גדלים וריחות. כל  פרחיםגדולות ויפות. גם הפרחים יפים. המשתתפים הם 

 ה ושונה."פרח יפ

הכל מתנקז דרכו ובאמצעותו.  -מטאפורה זו מציגה את תפיסת המנחה את עצמו כ"כוכב"       

הקשר בין המשתתפים הפסיביים )חסרי יכולת תנועה( נעשה דרכו. הוא בעל היכולת הבלעדית 

לייצר התקדמות, תוך הכרה בשונּות המשתתפים. הוא מדגיש את החיובי והיפה וייתכן 

לקים "מכוערים" כמו תוקפנות למשל. הוא בעצם יונק מהמשתתפים ונשאלת שמתעלם מח

 השאלה מה הוא בעצם מעניק להם?

 מה הן מספרות לך? -להלן דוגמאות נוספות       
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"אני כמו מדריך טיולים. מביא את האנשים למקומות חדשים, נותן אינפורמציה, דואג  . 4

הטיילים הם הטרוגניים בעלי דעות, תלויים  שלמטיילים יהיו חוויות, מנסה לחדש ולרגש.

 במדריך, אך יכולים לשאול ולהתעניין אך גם להתנתק. הם באים מרצון."

לא לתת יותר מדי מים כי הם עלולים להירקב ולא  -"להיות מנחה זה כמו לגדל קקטוסים  . 5

עציץ.  פחות מדי כי הם יתייבשו. מגדלים אותם מקטנים לגדולים וכל פעם מחליפים להם

לא מפונקים, חזקים, שורדים,  קקטוסיםחשוב לי שלקקטוס יהיה טוב. המשתתפים, כמו 

צריכים שמש והגנה מגשמים וצינה, משמחים ושובי לב. יש להם קוצים ולפעמים פרחים 

 ופירות."

. אוחז בשרביט, מוביל, נותן קצב, איזון והרמוניה. יכול להקשיב לכל מנצח בתזמורת"להיות  . 6

 הנגינה בנפרד וביחד. מוביל את התזמורת למטרת השמעת היצירה. כלי

 , כל אחד בפני עצמו. יש להם ידע, כל אחד יודע לנגן לבד וביחד."הנגניםהמשתתפים הם       

. הרבה ידע וניסיון חיים, כולם מסתכלים עלי כדי לקבל תשובות. אני קולט מה זקן השבט" .7

 ו. כל אחד צריך ואיזו עצה מתאימה ל

יש להם בעיות, בלבול, רוצים עצות קסם שתפתורנה להם את  "שאר העם".המשתתפים,       

 בעיותיהם."

דוגמאות אלו מייצגות תפיסות פנימיות של תפקיד המנחה. באמצעותן יוכל המנחה לגלות את  

תפיסותיו הלא מודעות על תפקידו כמנחה וכיצד הוא תופס את משתתפי קבוצתו. )האם הוא 

חס להם כוחות? עד כמה הוא מאפשר להם עצמאות מול תלות? האם מאפשר ביניהם מיי

אקציות? האם הוא מנחה "כוכב" שכל האינטראקציות בקבוצה עוברות דרכו וממנו -אינטר

 וכו'(? ידע זה יסייע בידו להרחיב ולפתח את סגנון ההנחיה שלו.

 לת שאלות יב.  שא

 חהלהיות מנ שלך הבחירה. שאלות לגבי 1ב.

 לבחור בהנחיה? אותימה הביא  . 1

 להנחיה? מיהו האדם שהמשתתפים יפגשו? ימביא אית אנימה  . 2

 מצפה למצוא בהנחיית קבוצה? נימה הסיפוק שא . 3

 לגבי כוחה של קבוצה להוות מקום לגדילה ולשינוי? ימה היא אמונת . 4

עצמית כדרך  נימית וחקירהמיישם את האמונה בדבר הצורך בהתבוננות פ אניבאיזה אופן  . 5

 חיים.

 . שאלות על דפוסים אותם רכשת במשפחת המוצא שלך 2ב.

התבוננות והיכרות במערכת המשפחתית בה גדלת, תשפוך אור על הבנתך את תהליך התפתחותך 

האינדיבידואלי, בתוך מערכות יחסים ראשוניות וייצוגן במערכות קבוצתיות בהן אתה לוקח חלק 

 כיום. 

 פלו רגשות במשפחתי? כיצד טו

 כיצד התמודדנו עם מצבי לחץ? 

 כיצד התמודדתי במצבי קונפליקט במשפחה? 
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 כיצד נפתרו בעיות וקשיים במשפחתי? 

 האם וכיצד הבעתי את רצונותיי וצרכי במשפחתי? 

 איזה סוג של הקשבה חוויתי? 

 מתי הרגשתי ִקרבה למשפחה ומתי הרגשתי זרות למשפחה?

עו בידך להכיר ולהיות מודע לדפוסי הקשר והתקשורת אותם הינך מביא כאדם כל אלו ועוד יסיי

 למפגש הקבוצתי אותו אתה מנחה.

  ניסיונך וחוויותיך כמשתתף בקבוצהשאלות על  . 3.ב

התנסויותיך כמשתתף בקבוצה יתרמו נדבך נוסף לגיבוש סגנון ההנחיה שלך. תוכל לשאול את 

ה הקבוצתית דרך החוויה האישית שלך. באופן זה ניתן עצמך שאלות שמטרתן להבין את החווי

 לחבר בין הבנה תיאורטית לחוויה אותנטית.

 איך הרגשתי במפגשים הראשונים? איך הרגשתי בהמשך?

 איך תפסתי את המחויבות שלי לקבוצה? האם חלו בה שינויים בהמשך?

 האם נטלתי חלק פעיל או סביל? 

 בידי? ואם לא, מה עצר בעדי?האם הרגשתי שייך? ואם כן, מה סייע 

 אלו דברים נתנו לי הרגשה של תמיכה ואמפטיה ואלו דברים שקרו בקבוצה הקשו עלי? 

 האם שיתפתי בקשיי את הקבוצה?

 מה עזר לי להתמודד עם הקשיים שלי?

 איך התמודדתי עם חרדות ופחדים בקבוצה?

 עד כמה הייתי עסוק במקובלות שלי בקבוצה ובעיני המנחה? 

 אלו רגשות היה לי קשה בקבוצה?עם 

 אלו תפקידים מלאתי בקבוצה? 

 האם התנסתי בהחלפת תפקיד? 

 באיזו דרך חוויתי את המנחה ביחס אלי? 

 אלו התנהגויות שהמנחה נקט עזרו לי במיוחד? 

 האם במהלך השתתפותי בקבוצה התנסיתי בלהיות במוקד העבודה הקבוצתית? אם כן:

 ?איך הרגשתי במקום הזה . 1

 איך הגבתי להתייחסויות של שאר החברים ו/או המנחה אלי?  .2

 אלו נושאים העליתי:

 איך הרגשתי עם הבחירה שלי בנושאים אלו? . 1

 האם זה סייע לי להבין דברים על עצמי?  . 2

 האם זה סייע לי להתקרב לחברי הקבוצה? . 3

 מה הרגשתי בסיום המפגשים? 

 קבוצתית עבורי?מה חשבתי על התרומה של העבודה ה

 ניסיון העבר שלך כמנחה.  שאלות שתשאל את עצמך על סמך 4ב.
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 בדוק את אמונותיך 1. 4ב. 

 מתוך איזו אמונה אני בא להנחיה?

מתוך תמונת האני מאמין שלי, איזה סוג של קבוצה מתאים לי להנחות? למה אני נמשך? מה 

 מתאים לכישורי ולניסיוני בשלב זה?

 טיות אני מתבסס בהנחיה שלי?על אלו הבנות תיאור

 האם תוך כדי עבודתי כמנחה גיבשתי לעצמי קווים אדומים אותם לא אעבור? 

פעילות המכוונת לאמן את המשתתפים בהתנהגות חדשה מחוץ למפגשי ל מייחסאיזה ערך אני 

 הקבוצה? )מטלות, שיעורי בית וכו'(.

 החוויה האישית שלך  2 .4ב. 

? _____ מה צריך לקרות כדי שאעלה בדרגת 10-1שלי בהנחיה בסולם  אני מדרג את רמת הביטחון

 הביטחון? 

עד כמה אני עסוק בזמן ההנחיה בשאלה איזה רושם אני עושה על המשתתפים ועד כמה אני 

 "טוב" ומוצלח? כלומר, עד כמה אני משוחרר מדאגה זו ופנוי להתבונן בתהליך המתרחש בקבוצה?

 וצה חדשה? מה אני "עושה" עם תחושות אלו?אלו רגשות מתעוררים בי בקב

האם יש אנשים שקשה לי בנוכחותם? כיצד זה משפיע על התנהגותי כלפיהם? האם אני יודע 

 לזהות מה בהם מקשה עלי? 

איך אני מרגיש כשעולים נושאים שאני לא חוויתי במסגרת חיי האישיים? באיזה אופן אני מתחבר 

 אליהם? 

ה משברית בחיי, או נושאים בלתי פתורים מעברי שמפריעים ליכולת האם יש גורמים כמו תקופ

 שלי להנחות בצורה יעילה את הקבוצה?

 כשאני מתקרב לשלב הפרידה בקבוצה: באיזה אופן אני נפרד? מהו סגנון או סגנונות הפרידה שלי? 

 עד כמה אני יכול להיות ברקע ולאפשר לחברי הקבוצה להיות בחזית?

 אחרים שחושבים ומתנהגים אחרת ממני?עד כמה אני מכבד 

 עד כמה אני נינוח עם עצמי בזמן ההנחיה? 

 התמודדויות במצבים קשים  3. 4ב. 

כיצד אני מרגיש, אלו מחשבות יש לי וכיצד אני מגיב במצבים בהם מופיעות התנהגויות כמו: פגיעה, 

יקטים. התנגדות, ביקורת, עימות, תוקפנות, כוחנות, פטפוט בין שני משתתפים, צחקוקים, מריבות, קונפל

 מתח בקבוצה, תובענות, דרשנות וכו'. 

 איך אני חווה שתיקה בקבוצה? איך אני מפרש אותה? איך אני עובד איתה?

 כיצד אני מרגיש כשעולים בקבוצה נושאים הנוגעים בי באופן אישי? 

 במידה ואני מרגיש הצפה רגשית כיצד אני מתמודד איתה?

ב כמנחה האם אני נעזר בו? האם אני מעודד כלפי משובים חיוביים בלבד? האם כשאני מקבל משו

 אני פתוח ומעוניין לקבל משובים שיש בהם ביקורת ו/או טענות, איך הם יכולים לקדם אותי? 
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הבולטת שלי? האם  של עשייה )פתרון בעיות מתן  הכאשר אנשים מביאים בעיות, מהי הנטיי

 לת )עם מכלול רגשותיו, מחשבותיו ותפיסותיו(?הצעות( או של להיות עם הזו

 איזה סוג של שגיאות אני מפחד לעשות כמנחה?

 איך אני מגיב לשגיאות שלי בקבוצה? 

 הלמידה שלי  4. 4ב. 

 האם אני מזהה תחום מסוים בעבודת ההנחיה, שעליו הייתי רוצה ללמוד יותר, או להעמיק בו?

 למידה? מה עובר עלי בתהליך זה? האם אני חווה את עצמי בתהליך מתמשך של

מה נותן לי תחושת סיפוק ושביעות רצון בהנחיה שלי? על מה אני מסתכל כחוויה של הישג 

 בהנחיה שלי?

 האם אני נעזר בהדרכה בעבודתי כמנחה?

האם אני רוצה לצאת מ"אזור הנוחות" שלי בהנחיה לעבר התנסויות חדשות? מה עוצר בעדי? מה 

 שות כדי לצעוד בכיוון החדש?הצעד הקטן שעלי לע

 .  שאלות שתשאל את עצמך כשאתה שוקל הנחייה של קבוצה חדשה5ב.

 האם אני מעוניין להנחות את הקבוצה הזאת?

 האם אני פנוי רגשית להנחיית קבוצה?

 האם אני סקרן להכיר את המשתתפים?

 האם אני רואה לנגד עיני את הגישה לפיה אני הולך להנחות קבוצה זו?

 ניסחתי לעצמי את מטרות הקבוצה? האם

מה אני צריך לקחת בחשבון בהנחיית קבוצה זו: רגישויות, ההקשר שבה נערכת הקבוצה, הבדלים 

 , המזמין וכו'?ההאוכלוסיי תרבותיים, סוג

 באיזו דרך אבחר את חברי הקבוצה )ראיון אישי, מיון טלפוני, הרשמה חופשית וכו'?( 

 במהלך מפגשים  קבוצתיים שאלות שתשאל את עצמך  . 6ב.

האם אני קשוב למתרחש במעגל הקבוצתי? )לאינטראקציות? מי מדבר? באיזה עיתוי? אחרי מי? 

 מי שותק? וכו'(. 

 מה אני מבין שמתרחש בקבוצה?

 לאעל איזה נושא מדובר היום בפגישה? מה הנושא הגלוי? מה הנושא הסמוי? על איזה נושא 

 מדברים?

 גע? אלו רגשות בולטים כר

 האם אני קשוב לרגשות ולמחשבות שעולים בי כרגע? 

 מה חשוב שאשאל כדי לאפשר למשתתפים לעבוד באופן יעיל?

 מה זקוק כרגע לתשומת ליבי?

 האם אני מזהה איפה נמצא כל אחד בקבוצה?

 מה המטרה כרגע?

 מה מפלס האנרגיה בקבוצה?

 האם אני מצליח להיות עם מה שעולה בחדר או ממהר לברוח?
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 הבא שאלות שתשאל את עצמך בסיומו של כל מפגש ולקראת המפגש . 7ב.

 מה הכי בלט לי היום בקבוצה? )נושא, יחסים, מצבים(

 מה הדבר הכי משמעותי שהתרחש היום במפגש עבורי ועבור הקבוצה?

 מה למדתי על כל משתתף באופן אישי בפגישה היום?

 ה הבאה?מה נשאר פתוח שכדאי להתייחס אליו בהקשר לפגיש

 מה הכי אהבתי בקבוצה היום?

 האם הושגה המטרה שהוצבה?

 איך חוויתי את האווירה בקבוצה?

 באלו קשיים נתקלתי?

 איך הרגשתי לגבי עצמי בהנחיה?

 באלו מיומנויות בולטות השתמשתי בפגישה?

 לאחר שהסתיימה העבודה עם הקבוצה -שאלות שתשאל לסיכום  . 8ב.

 תה?מה הייתה הדרך שהקבוצה עש

 מה היו האירועים המשמעותיים במהלך הפגישות?

 אלו נקודות מפנה ראיתי בתהליך העבודה?

 האם המשתתפים השיגו את מטרותיהם האישיות והאם הושגו המטרות הקבוצתיות?

 איך חוויתי את הדינמיקה של הקבוצה ואת היחסים בין חבריה?

? עם מי קשה? לגבי מי שיניתי את איך הרגשתי עם משתתפי הקבוצה? עם מי היה לי קל לעבוד

 תפיסתי?

 האם היו מצבים בהם הרגשתי שקשה לי להתמודד? מצבים בהם הרגשתי אי נוחות, תקיעות?

 מה למדתי על עצמי כאדם וכמנחה בקבוצה הזאת?

 מה אני לוקח מהתנסותי כמנחה בקבוצה זו להנחיית הקבוצה הבאה שלי?

רת "שעות טיסה" בהנחיה. התבוננות בתהליך זה, דרך סגנון הנחיה מתבהר ומתגבש תוך כדי צבי

תו למתרחש בעולמו הפנימי ושאלות אותן מפנה המנחה אל עצמו, מאפשרת לו להרחיב את מודע

כמנחה והתוצאה מכך תהיה השפעה על סגנון הנחייתו ההולך ומתהווה. ניתן להשתמש בשאלות 

ה בקבוצות ו/או בהנחיה באמצעות המוצעות לדיאלוג אישי, לשיתוף עמיתים העוסקים בהנחי

 כתיבה. כל אלו מכוונים להעמקה, להבהרה, לחידוד ולדיוק.
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 1דר' אראלה למדן

 

החלטתי שאני  סטודנטית שנה ב' במסלול להנחיית הורים אומרת לי: "אחרי השיעור הקודם

 חייבת להמשיך וללמוד על הנושא"

 אני: "מה היה בשיעור הקודם שהביא אותך לאמירה זו?"

"האמירה של זהרה )שם בדוי( שלעולם היא לא תאפשר לבת שלה ללכת לגן ילדים בו יעבוד גבר. 

זה הדליק אצלי נורה אדומה,הבנתי שזה לא הגברים שלא רוצים לעבוד בחינוך, זה נשים שלא 

 נותנות לגברים להצטרף לשורות המחנכים לגיל הרך מפחד מפני פדופיליה".

ואני, המנחה, נזכרת בסטודנט שלמד אצלי במכללת אחווה, שהיה הסטודנט היחיד בכיתה של 

סטודנטיות ורצה לעבוד כגנן לגיל הרך. אחרי שסיים את הלימודים פתח רשת של גני ילדים 

 בולטת.פרטיים עם הצלחה עסקית וחינוכית 

אני נזכרת בחניך שלי שאחרי השירות הצבאי החליט לעבוד עם ילדי גן בקיבוץ. זכור לי עד כמה 

הילדים היו קשורים אליו ועד כמה הוסיפה נוכחותו ערך מוסף לדינאמיקה החינוכית בגן ובאופן 

 בולט, לבנים שבגן.

שמעותית" באשדוד,  מזה חמש שנים אני מובילה קורסים במגדר ובהורות ב"במרכז להורות מ

ובשנה האחרונה אף ב"בית הספר להורות ומשפחה" במכללת קיי.  בכל שיעור אני נוכחת מחדש 

 עד כמה המודעות למגדר מרחיבה את עולמם התודעתי של המשתתפות והמשתתפים. 

למה? למה חשוב לשלב מודעות מגדרית בבית ספר להורות? למה נחוצה מודעות למגדר למנחי 

 רים?קבוצות הו

אני נשענת על הגישה של סנדרה בם )פסיכולוגית אמריקאית( הטוענת לאנדרוגניות פסיכולוגית, 

שמשמעותה, הרחבה של ספקטרום היכולות ואפשרויות הבחירה של בנות ובנים  מעבר למה  

שנהוג לשייך לגברים או לנשים. שהרי החלוקה נשים / גברים היא חלוקה פיזיולוגית, ואילו 

חרות, שאינן פיזיות, "הולבשו" גם הן על החלוקה הפיזית על פי נורמות חברתיות תכונות א

ותרבותיות קיימות. תכונות ואפיונים אלה ניתנים לשינוי, בעיקר בזכות השינויים הקורים בחברה 

ובתרבות. אם נאפשר, למשל, גם לבנים וגם לבנות להרחיב את רפרטואר העיסוקים והמקצועות, 

ואחת מהם להעשיר את עצמו במרחבים ובתחומי עניין רבים ולא להיעצר נאפשר לכל אחד 

בתחומים שהוגדרו מגדרית כתואמי גברים או נשים.  בבתי ספר למנחי הורים אנו פוגשים בעיקר 

נשים, להערכתי, חשוב לחולל שינוי ולנהל קמפיין המזמין גברים להשתלב במקצוע מאתגר זה, 

תם של מנחי קבוצות הורים יעבור המסר שהורות וגידול ילדים וזאת על מנת שבייצוג  ובנוכחו

 הוא תחום שיוויוני באחריות שני המגדרים. 

מדוע חשוב שמנחי הורים יהיו מודעים לשאלות מגדריות בנוסף לידע על התפתחות פסיכולוגית  

 של ילדים ונוער ובנוסף לשליטה במיומנויות הנחייה?

 שרת מנחי הורים? מהו המודל אליו אנו מכוונים בהכ

על פי החזון של המרכז להורות משמעותית באשדוד, מנחה הורים הוא איש/אשת מקצוע 

שמעצים/ה את ההורים בתפקידיהם ההוריים, מתוך  הבנה ואמונה שההורים הם בעלי התפקיד 

 המשמעותי ביותר בבניית החוסן וההתפתחות התקינה של הילד/ה ושל המתבגר/ת.

 
מרצה  NLPד"ר לסוציולוגיה חינוכית, חוקרת של התרבות הנשית, מטפלת  -אראלה למדןד"ר אראלה למדן,  1

 בכירה במרכז להורות משמעותית באשדוד
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ל אדם יש פוטנציאל לחוסן אישי וכל אחד שואף להגשים את יכולותיו. אמונתי היא, כי לכ

האנרגיה זורמת אל המקום שבו תשומת הלב מתמקדת. ככל שנפתח את המנחים לאפשרויות 

ולנושאים רלוונטיים נוספים  ונרחיב את  תחומי הידע וההתעניינות שלהם , האנרגיה בעבודתם 

 תזרום לשם.

מוש הפוטנציאל של הילדים, תחילתו בבית,  באווירה של קבלה, בקבוצות הורים לומדים שמי

 עידוד, אהבה ואמונה ביכולת של הילדים להגיע לאן שישאפו.

 הואילדם עולם רחב ומגוון, עולם בו בפני להנחות את ההורים כיצד לפתוח הוא תפקיד המנחה 

  . ותהגלום בו ללא מגבלות  מגדרי לממש את הפוטנציאלאת הדרך יכול לבחור 

 ים, מתפתחיםמתנסים, גדל הםעל ידי החברה בה  תמעוצב יםמערכת האמונות והרגשות של הילד

 וכך לומדים ,את אמונותיהם ותפישות עולמם בילדיהםנוטעים  ההורים .בחיים מיםומתקד

המשמעותי והאינטנסיבי הוא בית בעולם וכיצד העולם מתנהל. שדה ההתנסויות  הםמי  הילדים

 יו החברה.ההורים ואחר

את ההזדמנויות  יםני המשפחה מספקים לילדב(:1989על פי המודל של יורי ברופנברנר )

הראשונות ליצור יחסים חברתיים. לאופי הרגשי של יחסים אלה יכולות להיות השפעות מרחיקות 

המשפחה . םעם בני גיל הםלפתרון בעיות ועל יחסי הגומלין של ם, על גישתםעל סקרנות-לכת

מקדמים  יםמודלים של התנהגות. מבנה המשפחה והתפקידים המוטלים על הילד הםל מספקת

 ,בין השאר ,. התנהגותו של כ"א מבני המשפחה תלויהמסוימותאת התפתחותן של תכונות 

בהתנהגותם של האחרים. מאפייני ההורים מסייעים בקביעת ההתנהגות של ילדיהם, ומאפייני 

-מנחי ההורים עשויים להשפיע על הורים . במקביל,םהילדים משפיעים על התנהגות ההורי

ההזדמנויות לשני המינים, כך  ןלומדים ולספק מודל לחיקוי. ככל שהם מודעים יותר לערך שוויו

הם יכולים להאיר את הנושא ולכוון את ההורים להתייחס אל ילדיהם עפ"י השאיפות של הילדים 

 והפוטנציאל הגלום בהם, ללא מגבלות מגדריות.

 

 בידול מושגי ומציאות חדשה

בתקופה המודרנית התרחבה שאלת הבדלי המינים מעבר להבדלים הביולוגיים ונוצרו מושגים 

"מיניות"  (,genderנוצרו מושגים כמו "מגדר" ) (sex)מבחינים חדשים. לצד המושג "מין" 

(sexsuality,) ( "מינניות"sexism) תנתה במידה רבה ועוד. זהו ביטוי לעובדה שתפישת המין  הש

ונוצרו התייחסויות חברתיות חדשות  שאינן מזהות עוד את ההבדלים התרבותיים עם ההבדלים 

מציין הבחנה  מגדרמתייחד להבדלים הביולוגיים הגופניים, ואילו המושג  מיןהביולוגיים   המושג 

 חברתית ותרבותית בין המינים.

 אפיינים של מיקום האישה בחברה:הפמיניסטי מצביע על שלושה מ -המחקר הסוציולוגי

 הן נמצאות בעיסוקים ובתפקידים אחרים מהגברים. -הבדלא.  

מיצב, התגמולים שהן מקבלות -הן אינן שוות במעמדן לגברים, עיסוקיהן נמוכי -שוויון-איב. 

 נמוכים יותר וההזדמנויות לקידום ומימוש עצמי מעטות בהשוואה לגברים. 

ים לגברים הם יחסי כוח, הנשים מוגבלות, ולעיתים מנוצלות, ואפילו היחסים בין נש -דיכוי ג.

מושפלות על ידי הגברים. את הדיכוי ניתן לראות בצמצום אפשרויות הניעות בתעסוקה, וביצירת 

המידור על ידי הגברים בין הבית ועולם העבודה, תוך התעלמות מכך שהאישה היא זו שנושאת  

 (.2000ים. )שלסקי בנטל עבודות הבית וגידול הילד

 להערכתי יש למקד את הקורס במגדר והורות בחמישה נושאים: 
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 נשיות וגבריות .1

 אימהות ואבהות .2

 אלימות והטרדה מינית/התעללות מינית וקשר ההשתקה. .3

 מסרים של חינוך מגדרי במערכת החינוך .   .4

                         נשים ואמהות בעולם העבודה.                                              .5

 אציג בקצרה תכנים מרכזיים בכל נושא. 

 

 נשיות וגבריות .1

 

 פילוסופיה גברית היא חוצת גבולות ומתארת את הגבר כעליון על האישה.                                    

 : הנחות היסוד לעליונות גברית הן: 1992על פי נרדי 

 להיות גבר=להיות עליון 

 יים/ הפסד=מוותניצחון=ח 

 גברי הוא כל מה שלא נשי 

 ביטויי חולשה הם ביטויים לחוסר גבריות 

 .שבירת שיאים היא שיא הגבריות 

 

שסופר בעת שיחה טיפולית, בזיכרון זה בא לידי  40אביא כאן דוגמא לזיכרון ילדות של גבר בן 

שה מבטאת גם החלשה  ביטוי הפחד שלו מכישלון. נראה שכישלון בעיניו הוא ביטוי לחולשה, וחול

בעוצמה הגברית. "כשהייתי מספר לאבא על כישלונות, הוא היה ממש נכנס ללחץ. נבהלתי 

מהדאגה שלו. הבנתי שכשלון זה דבר נורא. תפסתי מהר מאד, שאל אבא אני יכול לבוא רק עם 

 (.54: עמ: 1992הישגים וניצחונות.". )נרדי, 

 ליונות הגברית. בחלק זה אסביר איך  התפתח המיתוס של הע

הכל מתחיל, כמובן בגוף ובתפקודי ההולדה הטבעיים הייחודיים לנשים. נראה כי עקב העובדה 

שגופה של האישה ותפקודיו מעורבים יותר ובמשך זמן רב יותר ב"הליכי יצירת חיים", היא 

תר לעסוק נתפסת כקרובה יותר לטבע, בניגוד לפיזיולוגיה של הגבר, אשר יוצרת עבורו חופש רב יו

בענייני תרבות. דהיינו, גוף האישה נידון להולדת חיים ותו לא, ומנגד, הזכר, החסר יכולות יצירה 

שכאלו, חייב )או שקיימות בפניו האפשרויות( לבטא את תרומתו היצירתית באמצעות טכנולוגיה 

רים בני וסמלים. בעשותו כן הוא יוצר תרבות, דברים בני קיימא, בעוד האישה יוצרת רק יצו

 בני אנוש. –תמותה 

כל תרבות מכירה בהבדל בין פעולת הטבע לבין פעולת התרבות . התרבות יכולה ברוב המקרים 

להתעלות מעבר לתנאים הטבעיים ולהכפיף אותם למטרותיה. כך נתפסת התרבות נבדלת מן 

ֵבת"  את הטבע.  הטבע ואף עולה עליו. תחושה זו של נבדלות ועליונות נעוצה ביכולת ל"ַתרְּׁ

 (. 2007)אורטנר 

 המודל האידיאלי לגבריות בעלת עליונות ושליטה היה דמות הקאובוי. 

הקאובוי מצטיין בעצמאות ובאומץ לב, ממעיט בדיבור, בעל שליטה עצמית מצילת חיים, בעיקר 

במצבי חירום. מחוספס, נעדר חמימות, מלוכלך, מתקשה לציית לכללים של סדר וניקיון 
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דרך כלל על ידי האישה. הקאובוי הוא בודד, הוא אינדיבידואליסט. נוטה לדכא המושלטים ב

רגשות כמו: כאב, צער, עלבון וכל רגש שעלול להכשיל את המשימה. שליטתו העצמית היא מנגנון 

 הישרדות, ללא שליטה עצמית לא יוכל לצוד.

להיות "גבר  איךבר , הפחד להיות נשי הינו אחד הפחדים המנחים את הגכל מה שלא נשי=גברי

 אמיתי".

מסר שכיח ביותר שכמעט כל ילד מקבל הוא: "אל תבכה כמו ילדה".כי גבר אמיתי דוחה תכונות 

הנחשבות לנשיות שהן: רוך, עדינות, רגישות, חולשה גופנית. הורים לוחצים יותר על בנים לעמוד 

 (.61, בתוך נרדי שם, עמ: Pleck 1981בסטנדרטים המתאימים למינם )

, כאב ומצוקה. ביטוי רגשות, ובעיקר רגשות של מצוקה, נחשב גבריות=בריחה מהבעת רגשות

להתנהגות נשית, לכן גברים רבים נמנעים מכך. בהוויה הגברית "תהיה גבר" משמעו "תהיה 

אמיץ". גילוי של פחד וחולשה עומד בסתירה לגבריות. אבל כשמכחישים את הפחד נכנעים בעצם 

 הפחד.לפחד מפני גילוי 

קיים רעב מאצ'ואיסטי לשבור שיאים. במהלך  להיות גבר=להוכיח במעשים, לשבור שיאים,

 האבולוציה גברים תוכנתו להשיג שיאים במרוץ של החיים. 

 המחירים שמשלמים גברים על ביטויי הגבריות הסטריאוטיפית:

 .וורקהוליזם והשתעבדות לעבודה 

 .תחרותיות מוגזמת 

 אופן שיוצר ריחוק שלילי מהאנשים.פיקוח ושליטה באנשים ב 

 מדידת הספקים ותכנון יתר מחסלים הנאה וספונטניות 

 .השתתפות מועטה בעבודות הבית הנתפסות כטריטוריה נשית 

בשונה ממה שנהוג לחשוב, נשים וגברים כאחד מעריצים באנשים תכונות של יושר, יכולת לאהוב 

 ואחריות. 

ן לרוב שאפתניות, אסרטיביות, חכמות, פתוחות לחוויות נשים מאושרות ה -ממצא מעניין נוסף 

חדשות, עליזות ובעלות חוש הומור; ואילו גברים השמחים בחלקם חשים בנוח במצבים של 

קשרים אינטימיים. גם הם  פתוחים  לחוויות חדשות. ובנוסף, שומרים על כושר גופני ויש להם על 

 פי רוב כשורי מנהיגות.

ת השוני בין הראייה המגדרית הסטריאוטיפית, לבין הגישה השוויונית. ממצאים אלה מבליטים א

זו האחרונה פותחת בפני שני המינים מרחב רחב יותר המאפשר שילוב של תפקידים, תכונות 

 ויכולות "נשיים" ו"גבריים" 

מנחי הורים שיביאו איתם להנחיה תפיסה חברתית רחבה הגורסת שהכל אפשרי לשני המינים, 

 קדומות ומגבלות מגדריות, יוכלו לחולל השראה חברתית מאפשרת ומעצימה. ללא דעות

 

 אימהות ואבהות .2

 

 ארבעה נושאים עיקריים מעסיקים את הכותבים/ות בעשורים האחרונים:

 .  התפתחות היכולות והכישורים האימהיים1

 .  יחסי אימהות ובנות2

 .  אימהות ואבהות3
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 של נשים. .  השפעת האימהות על מיצובן החברתי4

 ארחיב מעט על כל אחד מהנושאים:               

 פתחות היכולות והכישורים האימהיים הת

שלה כאם  -עיבוד הרגשות האמביוולנטיים של האם וקבלתם. על האם לוותר על הפנטזיה הכפולה

פלגי -מושלמת, ושל תינוקה כתינוק מושלם, ולשאת את הכאב הבלתי נמנע שגורמת הכרה זו )הקר

2003 :273. ) 

 יחסי בנות ואימהות

 אוטונומיה והיפרדות

המקובלת היא אוטונומיה והיפרדות הן נושאים מרכזיים ביחסיהן של אימהות ובנות. התפישה 

היפרדות אצל הבת כפי  שלבנות קשה יותר להיפרד בגלל הקשר החזק עם האם שאיננה מעודדת

כולוגיות אדם  עצמאי נחשב  "בוגר" ואילו שהיא מעודדת אצל הבן.  על פי רוב התיאוריות הפסי

אדם  תלותי נחשב  "ילדותי". התיאוריה הפמיניסטית הביאה לשינוי בתפיסה זו בכך שהגדירה 

יחסים תקינים כיחסי תלות הדדיים, שיש בהם קשר יחד עם אוטונומיה. , כלומר היכולת להישאר 

ההתקשרות עם האוטונומיה, תוך  חפשי בתוך קשר שיש בו תלות הדדית. "האתגר הוא למזג את

(. בכל גישה תיאורטית בנושא זה יש לשים לב האם 40: 2011קונפליקט מינימאלי." )פרידמן 

הדיון לוקח בחשבון את נקודות הראות של האם או של הבת. צ'ודרו, פלאקס ודינרשטיין דנות 

( גם 2011בספרה )פרידמן מביאה  בֵאם מנקודת ראותה של הבת, ולא מנקודת הראות של האם.

 את זווית הראייה של האם וגם של הבת.

 אימהות פגומה 

על פי פרויד, המיניות של האישה מתפתחת כתוצאה מכישלונה להיות גבר. לבן יש פין ולבת 

"אין". הילדה רואה באמה אחראית לפגם שלה, גם את אמה היא רואה כפגומה, לכן היא דוחה 

לתינוק זכר כפיצוי על הפין האבוד. קנאת הפין ותסביך את אמה כאובייקט אהבה. היא מצפה 

 הגבריות על פי פרויד, הם גרעין בהתפתחות הזהות הנשית.

 (. 1954חרדת הסירוס היא הגרעין בהתפתחות הזהות הגברית )פרויד 

עמיתה של פרויד קבעה בנחרצות, כי הנשיות היא ראשונית (, Karen Horney 1973קרן הורני )

 של אי גבריות.ואינה תולדה 

 ( מול האם האידיאליתThe Good Enough Mother)האם הטובה דיה 

האידיאליזציה של האמהות בתרבות המערבית היא פועל יוצא מהאחריות המיוחסת לאם על ידי 

החברה, כשבצדה השני מצויה הנטייה להאשים את האם בכל מה שקורה לילדיה. אמהות שאינן 

 (.6, פרק: 1996רה סובלות לרוב מרגשי אשם קשים )פרידמן הולכות בתלם הדרישות של החב

מושג  העומד מול  -The Good Enough Mother -וויניקוט טבע את המושג:"האם הטובה דיה"

(. מושג זה מסלק את התובענות האינסופית Winnicott 1960)האם האידיאלית או המושלמת 

פול בילד ובין הדאגה לעצמה. אם מהאמהות, ומאפשר לאמהות למצוא את האיזון בין הטי

המאפשרת לעצמה לכעוס על ילדיה, לפעמים לרוות נחת מילדיה ולפעמים להתאכזב מהם. אם 

  לת  בילדיה ומאפשרת להם לטפל בה.המטפ

 Production or Reproduction –אימהות ואבהות 

חלוקת מדברת על התפתחות שונה של בנים ובנות, בהקשר ל(,  1978Chodorowצ'ודרו )

התפקידים הקבועה בין המינים. לפי חלוקה זו ההורה הראשוני הוא בדרך כלל האם, שבגלל ערכי 
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החברה הפטריארכלית, היא נותנת ערך רב יותר לזהות הגברית. הבת, המזדהה עם אמה, נבנית 

מתוך תהליך של התקשרות וכדי ליצור את זהותה המינית היא אינה חייבת בהיפרדות. ואילו הבן, 

כדי ליצור את זהותו הגברית, צריך ליצור מרחק מן האם ולהזדהות עם האב. הזהות של הבן, לכן, 

מתחזקת על ידי היפרדות ויצירת גבולות , ואילו זהות הבת מתבססת על ידי המשכיות ויצירת 

קשר עם אחרים.  לטענת צ'ודרו, הזהות המגדרית של האישה היא יציבה יותר מזו של הגבר, 

עובר מהזדהות עם האם להזדהות עם האב,  ולומד להגדיר את עצמו במושגי שלילה:  שהרי הוא

 אני לא בת, אני לא אמא.

אצל בנות  נוצר קושי כשהן מגלות שזהותן אינה זוכה להערכה חברתית כמו זהותו של הבן. גילוי  

 זה יוצר בעיות בדימוי העצמי שלהן ומשפיע לרעה על התייחסותן לאם.

ואילו הבת, כדי להוכיח את נשיותה, יכולה  (.Doing) -לעשותאת גבריותו, על הבן  כדי להוכיח 

 .(Being)-להיותפשוט 

השתחררות מחוסר שוויון חברתי, על פי צ'ודרו, צריכה להתבסס על ארגון מחדש של ההורות, 

ם . כך תכלול האימהות יותר יכולות לאוטונומיה ואינדיווידואציה יחד עהורות משותפתקרי, 

יכולות של אמפתיה והענקה, והאבהות תכלול יכולת לאמפתיה והענקה יחד עם אוטונומיה 

 והיפרדות.

אם נקבל  את התיאוריה של צ'ודרו, בנים לא יידרשו להיפרדות קיצונית ולא יהיו מאוימים 

מבטויי רגש ואינטימיות, ובנות יוכלו לאפשר לעצמן היפרדות ללא רגשי אשמה וייפתחו יחסי 

בוגרים הנשענים על אוטונומיה וקשר. לגבי הגברים יש לנו בינתיים רק רסיסים של מחקר.  תלות

גישתה של צ'ודרו מדגישה כי במשפחות שבהן גברים שותפים מלאים בגידול הילדים, ונשים 

משלבות אימהות עם עבודה מחוץ לבית, גדלים ילדים וילדות מאוזנים יותר שאינם מוגבלים 

 במשפחות כאלה האימהות והאבהות לא משועתקים במתכונת הקיימת. בתפיסות מגדריות.

 האמת על אימהות  

כנגד הספרות המתקתקה והפשטנית בנושא אמהות, הבאה לביטוי בציורי הנשים אצל רנואר 

ובציורי המדונות  המעורטלות אצל רפאל, אני מציעה להביא סיפורי אימהות המהווים חקירה לא 

קירה שמאפשרת לקבל תמונה של אמביבלנטיות וסתירות באימהות, מצונזרת על אימהות, ח

 והזדמנות ללמידה הנמשכת כל החיים. 

מאמרים  37,  הוא אסופה של 1999בעריכת קמיל פרי וקייט מוזס,  "אימהות חושבות"הספר 

המספרים על החוויות המשותפות לנו ולנשים אחרות. הסיפורים כוללים קשת רחבה של נושאים, 

לידה וכלה במותו של ילד. נושאים כמו חושניות בינקות  קשיים שילדינו גורמים לנו בחיי החל ב

המין  ובדימוי העצמי שלנו, בחינת  חסרונותיה של אמנו, והאמביוולנטיות בה מתייחסת  החברה  

 לאימהות. 

ם רעיון שעובר כחוט השני בכל המאמרים בספר, הוא הרעיון שיש חשיבות עצומה לגידול ילדי

אנושי, גידול ילדים מחייב את ההורים להתבונן בכנות באור ובחושך כאחד, וכן -בהקשר חברתי

 (. 1989לחשוף ולתת לגיטימיות גם לרגשות חיוביים וגם לרגשות שליליים )ריץ' 

אני רואה לנגד עיני את האימהות שמזה שנים לא ישנות לילה שלם ברציפות , הן משכימות את 

בשבוע, רצות לעבודה, אוספות את ילדיהן מהגנים ומבית הספר, רצות הביתה ילדיהן שבעה ימים 

להכין ארוחת ערב, לא לפני שהשלימו קניות לבית, מכבסות, נאבקות על חינוך הגון לילדיהן, 

הרות שוב, מתעוררות מחלום  שנקטע לקול בכיו של ילדן. לו יכולנו להציץ אל תוך חלומותיהן 
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ללו, יכולנו לראות  כאב וזעם, אהבה וייאוש. זוהי אלימות ממוסדת והזיותיהן של האימהות ה

 (.1989המעוותת את חוויית האימהות ואינה תלויה באם האחת, הפרטית )ריץ' 

 השפעת  האימהות על מיצובן החברתי של נשים 

 (.2003פלגי -)הקר

ליית , בעקבות המהפכה התעשייתית וע18 -דפוסי האמהות החלו להשתנות בסוף המאה ה

הקפיטליזם המודרני.  אחד הביטויים לשינוי זה היה חלוקת העבודה בין גברים ונשים:  גברים 

 -עבדו בעיקר במרחב הציבורי של כלכלה ופוליטיקה, ואילו נשים וילדים ירשו את  המרחב הפרטי

. הביתי. לא תמיד היו הדברים כך. לפני המהפכה התעשייתית עבדו רוב האנשים בבית או בקרבתו

גברים ונשים עבדו מבוקר עד ערב וילדיהם עבדו לצידם.  ילדים, כמו בני המשפחה המורחבת 

)סבים וסבתות, אחים ואחיות( עזרו באחזקת הבית ובגידול אחיהם ואחיותיהם הקטנים, וכך 

רכשו הכשרה בתחומי חיים שונים. תהליך התיעוש הפריד בין הבית למקום העבודה מבחינה 

 (.1997פיזית )שלוי 

 

, התבססה התפישה שאימהות היא "טבעית" לנשים ולכן עליהן 20-בעולם המערבי של המאה ה

למלא את התפקיד הטבעי להן. עבודת האם מחוץ לבית נתפשה כרע הכרחי.  תפישה זו יצרה זהות 

בין צרכי האם וצרכי הילד, והאמהות נדרשו לאהבה מוחלטת ללא ביטוי של אמביבלנטיות או של 

(. התיאוריות הפסיכולוגיות של פרויד, בולבי ואחרים 192, עמ: 2007שליליים )פרידמן, רגשות  

חזקו את התפישה החברתית הזו והתעלמו מגורמים נוספים כמו גנטיקה, סביבה חברתית או 

אופי הילד/ה. דורות של אימהות מצאו עצמן אחראיות בלעדיות לילדיהן וילדותיהן  והן הואשמו 

פרעות והרעות שפקדו את  הילד/ה. המושג "הורים" התייחס בפועל רק לאם בכל המחלות, הה

וכך הפכו רגשי האשמה למרכיב דומיננטי בחוויית האימהות.  צפייתן של אימהות מעצמן להיות 

 "האם המושלמת" גרמה לנשים רבות להרגיש כשלון ורגשי אשמה כלפי ילדיהן.

 

, הביאה לנשים את  20-של המאה ה 60 -התנועה לשחרור האישה, שהתפתחה החל משנות ה

המסר של הגשמה עצמית. יותר ויותר נשים החלו לעבוד מחוץ לבית ופתחו קרירה משלהן. אך 

למרות יציאת נשים מהבית, אצל האבות לא חל שינוי בולט , הם  לא לקחו על עצמם אחריות על 

האישה, עבודה וקרירה מחוץ  משק הבית, וזו נשארה, כבעבר, על כתפי הנשים. שני התפקידים של

 לבית ואחריות על הבית והמשפחה יצרו קונפליקט מתמשך בקרב נשים.

 

 אלימות והטרדה /התעללות מינית וקשר ההשתקה  .3

 

הסקרים אומרים שכל אישה שלישית תעבור סוג של תקיפה מינית, מהטרדה מילולית ועד    

 (, הראה 2011געות תקיפה מינית )לאונס. סקר שהתפרסם על ידי מרכז הסיוע לנפגעי ולנפ

נשים מתקשרות לקווי  40,000מהנשים בתל אביב הוטרדו מינית במרחב הציבורי.  80%ש 

החירום של המרכז מדי שנה. כרבע מהמתלוננות הן בגירות המתלוננות על פגיעה בילדות. רוב  

  .הנשים שהותקפו מרגישות אשמה ולכן לא מדווחות על התקיפה

 נשים לזהות "נורות אזהרה אדומות"  באינטראקציה  הזוגית: יש להדריך  

 אם הוא משפיל אותך או גורם לך להרגיש רע עם עצמך. .1
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 אם הוא מאלץ אותך לקיים יחסי מין או תנוחות מיניות שאינן מקובלות עליך. .2

 אם הוא מונע ממך להיפגש עם חברים/חברות/בני משפחה או ללכת לעבודה. .3

 ת אם לא תאפשרי לו את מבוקשו. אם הוא מאיים בהתאבדו .4

 אם הוא מאיים או משתמש בנשק כלפייך.  .5

 אם הוא לוקח את משכורתך או מונע אותה ממך.  .6

 אם הוא פוגע בך פיזית, אפילו פעם אחת.  .7

 אם הוא מאיים עליך, על ילדייך או על חיית מחמד שלך.  .8

 אם הוא משתמש במשפטים כמו:  אני מסמס לך כל היום, איפה את?  .9

 ם הוא מאיים שיפנה לרווחה והם ייקחו ממך את הילדים.א .10

 

 נורות אזהרה אלה קיימות בכל רובדי החברה ובכל מגזרי האוכלוסייה.

אונס קבוצתי המתפרסם בכלי התקשורת גורם לנו  לזעזוע עמוק. בדרך כלל  עולים הסברים 

ד  הן את הבנים והן את המאפיינים את הבנות שנאנסו, למשל  כבנות  ש"נותנות". הגיע הזמן ללמ

הבנות לקחת אחריות על היחסים ביניהם מתוך כבוד ומרחב אישי נקי מתפיסות סטריאוטיפיות 

של עליונות גברית או/ו נחיתות נשים. זיהוי "נורות אדומות" יאפשר מניעת הסלמה של אלימות 

 בקשר הזוגי. 

ת למניעת אלימות בחברות בתי הספר מוזמנים להפעיל את התכנית: "התבגרות מכבדת ומכובד

 (.2009(, זיו רז )2011(. )מלצר 2000באפריל  1ובזוגיות,) חוזר מנכ"ל תשס"א, 

 מהי הטרדה מינית? 

להטרדה מינית היא: "כל מגע לא מוזמן, לא מקובל  1989ההגדרה הסוציולוגית של דה ליון משנת 

באדם המעורב וגורמת לו  ולא הדדי, הערה, רמיזה, בדיחה או תשומת לב המעליבה או פוגעת

 להרגיש מאוים, מושפל, או נבוך" . 

.  הביטויים של הטרדה מינית בין ילדים הכוחהאלמנט העיקרי העולה מן ההגדרה הוא אלמנט 

הם: הורדת מכנסיים ותחתונים בכוח, הרמת שמלה או חצאית, נשיקה שלא מרצון, נגיעה ואחיזה 

 (.122: 2004וליים לאונס. )גלעדי באברי מין, הטרדה מאורגנת ואיומים מיל

יש ללמד  מבוגרים ונוער את החוק למניעת הטרדה מינית. החוק המציין חמשה סוגים של 

 הטרדות מיניות אסורות:

   .סחיטה מינית באיומים 

 התחככות מינית במי שלא רוצה בכך, או נשיקה "מינית" כפויה.-מעשה מגונה אסור 

  שזה סרב .הצעות מיניות חוזרות לאדם לאחר 

 .התייחסות חוזרת לאדם המתמקדת במיניותו 

  .ביזוי או השפלה ביחס למינו או למיניותו של אדם 

יש להעמיק את המודעות לקשר בין הטרדה מינית ובין כבוד האדם, חירותו ופרטיותו והשוויון 

 בין המינים.

ה לומר בקול על ציבור הנשים בישראל לממש תהליכים של הרחבת מודעות כדי שנשים תלמדנ

 " אשר הופך התנהגות בלתי רצויה להטרדה מינית אסורה על פי החוק.לאצלול ובטוח את ה"
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על בתי הספר להורות, מכללות ואוניברסיטאות לקחת חלק הרבה יותר פעיל בהעמקת התודעה 

 (.2009הציבורית לנזק האדיר הנגרם לקורבנות, בנות ובנים שהותקפו מינית. )קמיר 

שרה למנחי קבוצות הורים יש הזדמנות לפתוח טראומות ואירועים מגדריים שנחוו בתהליכי ההכ

(. העלאת המודעות והתובנות לאירועי 2010על ידי הלומדות/ים  במהלך החיים )ראו גם למדן 

העבר תעצים את המנחות/ים ברמה האישית , תעשיר את עולמן/ם המקצועי ותאפשר להן/ם 

יס לתוכו סוגיות שנוגעות ביחסי מגדר ובאירועים בעלי אופי לשנות את מרחב  ההנחיה ולהכנ

 מגדרי.

 

 מסרים של חינוך מגדרי בחברה ובמערכת החינוך .4

 

בקבלנו את העובדה  שיש שוני בין נשים וגברים, חשוב לנו לבחון מהן ההשלכות לכך בחיי היום 

 יום של המין האנושי.

 ת המגדריות של אותו שוני  ביולוגי.היום, יותר מתמיד, עלינו לעסוק בהשלכות החברתיו

לאור העובדות הכואבות והמשפילות של הדרת נשים במרחב הציבורי, באוטובוסים, בטקסי סיום 

 בצה"ל ועוד. 

עלינו להגביר ולהעמיק את המודעות האישית והחברתית להשלכות של  הדרת נשים על הנשים 

של נשים  והיותן פגיעות יותר וחשופות ועל אופי החברה בה אנו חיים: ירידה במעמדן ובערכן 

 יותר לקורבנּות, לזלזול ולהשפלה.

עבודות מחקר שבדקו אינטראקציות בכיתה גילו, שבנים משתלטים על הדיונים, מעליבים את 

הבנות ומטרידים אותן מינית במהלך השיעורים ומחוץ לכיתה. תגובת  הבנות, על פי מחקרים 

 (.1998ריחה מה"מערכה", והתרחקות ממקור ההטרדה. )קליין אלה, היא תגובה  פסיבית  או ב

מחקר שבדק אינטראקציה בבית הספר מחוץ לכיתה, גילה שבנים משתלטים על המרחב הציבורי, 

 במגרשי המשחקים, ודוחקים את רגלי הבנות לשוליים כצופות.

  

יותר זמן מחקרים שבדקו אינטראקציה בין מורים לתלמידים, מלמדים, שמורים מקדישים 

הוראה לבנים מאשר לבנות. בנים זוכים לשאלות ברמת  חשיבה גבוהה יותר )על פי הטקסונומיה 

 ןשל בלום(, הם זוכים להערכה על סמך הישגים אינטלקטואליים לעומת הערכה על סדר, ניקיו

והתנהגות קונפורמית לה זוכות הבנות. נמצא גם שמורים  מעודדים בנים  למנהיגות, ללמידה 

 (.1997צמאית ולהישגים לימודיים, יותר מאשר בנות )למדן ע

, בא לחקור באילו תנאים נבנים היחסים בין בנים ובנות על יחסי 1998מחקר פורץ דרך של קליין 

כוח, ובאילו תנאים הם נבנים על עקרונות אחרים. מתי ובאילו תנאים יחסי המגדר מבוססים על 

ל בנים ובנות, ומתי לבנות יש כוח רב יותר מאשר לבנים? יחסי שוויון ועל דמיון בהתנהגותם ש

נבדקה גם שאלת האינטראקציה בין מורים לתלמידים, דרך השאלה: באילו תנאים ובאילו 

בנים או  -הקשרים יחסם של המורים אל הבנים והבנות שיווני, מתי הוא בידולי, ול"טובת" מי

 בנות?

גי הוא דמוקרטי ויש בו מסגרות להסדר הממצאים הראו שבבית הספר שבו האתוס הפדגו

קונפליקטים בדרך של משא ומתן, ובשלילת השימוש בכוח, נחצו הגבולות בהבדלים מגדריים בין 

 בנים ובנות.
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לעומת זאת בבית הספר שדגל באתוס של תחרותיות בהישגים לימודיים, התפתחה כוחנות ומאבק 

והפגינו הטרדה המכוונת למיניותן של הבנות  על שליטה. הבנים פיתחו דפוסים של עליונות גברית

ולהדגשת חולשתן. נראה, אם כך, שמאפייני המגדר הם הקשריים ותלויים במבנה המערכת 

שוויוני מחולל יחסי מגדר  -ובדיאלוג בין הנפשות הפועלות במערכות החינוך. מבנה ארגוני סימטרי

האחרון משפיע יותר על רדיפה אחר  שוויוני,.-שוויוניים יותר מאשר מבנה ארגוני כוחני ואי

 כוחנות ועליונות של בנים על בנות.

מגדרית בגני הילדים  -ההכרה בחשיבות החינוך לשוויון בין המינים מחד, והעשייה החינוכית

ובבתי הספר מאידך, מאפשרות חשיבה ביקורתית בכל הנוגע  לסטריאוטיפים, לערכים 

כמו כן החשיפה לפעילות מגדרית וההתנסות בה, ולהתנהגויות בקרב תלמידים ומורים/ות. 

מאפשרות לבנים ולבנות להתבונן בעצמם, להכיר בכישוריהם ולהאמין ביכולותיהם  ללא מגבלות 

 מגדריות.

חוקרות רבות מדגישות את חשיבותה של המודעות ל"עיוורון למגדר" בקרב אנשי חינוך בכל 

קבוצות הורים, חוקרים ומורים להיות ערים הרמות. לטענתן, על אנשי החינוך, הורים, מנחי 

לגילויים של יחסי כוח מגדריים בהתנהגויות של ילדים. "עיוורון" זה מונע מאנשי חינוך להפעיל 

שיקול דעת בהתערבות במצבים קיצוניים של מאבקי כוח. מה שחשוב כאן הוא הקניית ערכים 

 שהיא הבסיס לכל התנהגות אנושית. 

 

הגדיר כמטרה דיבור חפשי וגלוי על סיטואציות בעלות אופי מיני.  החופש בקבוצות הורים יש ל

לדבר באופן גלוי מאפשר להורים ולמנחים להתמודד עם מקרים של אלימות ואלימות מינית בגן 

 ובבית הספר . 

הדרך לשינוי המחר מתחילה בחינוך מגדרי ובלימוד של  תכנים מגדריים בתכניות של הכשרה 

הורים ובהשתלמויות. מנחי קבוצות הורים שייפתחו ראייה חברתית מגדרית מקצועית למנחי 

 יחילו אותה על חייהם, על הוויית מערכות החינוך והחברה ועל ההורים בקבוצותיהם.

 

 נשים ואימהות בעולם העבודה .5

   

 האם מהרגע בו הפכו נשים ל 'אמהות" אין להן יותר מקום בשוק העבודה  הרגיל?

חין  שבקרב המעסיקים קיים מעין קשר של שתיקה לגבי  קבלתן של אמהות, אי אפשר שלא להב

 -עבודה, האחת  כאשר שניים מתמודדים  על מקוםבעיקר אמהות לילדים קטנים, לעבודה. שכן  

אב, חפשי מדאגות של ילדים ומשק בית  -אם, מנוסה, אינטליגנטית, משכילה וחרוצה, והשני

תחומים אלה(, אין כמעט ספק  מי יקבל את העבודה. מיה לוי )שהרי  לרוב האם היא האחראית ל

(, מכנה תופעה זו אימופוביה, ומסבירה שבפוביה, כמו בפוביה, אין הגיון ולא כדאי לנסות 2011)

 להבין.

נשים מופלות בשוק העבודה ולא רק בשל היותן אמהות אלא גם בשל היותן צפויות להיות 

ידה שעברה חוויה כזו גם כשהעידה על עצמה שהיא רווקה, אמהות, אמהות בפוטנציה... לוי מע

חופשייה, לא מתכננת להביא ילדים לעולם בחמש השנים הקרובות, אין לה בן זוג, ולמעשה 

 ה"חתן" היחיד בו היא מעוניינת כיום הוא המשרד המיועד לה!

ויות בתעסוקה קבוצות הורים הן מרחב טבעי לעידוד אמהות לעמוד על זכויותיהן לשוויון הזדמנ

ולצמצום האפליה הנוהגת במקומות העבודה.  מנחים מודעים ידברו על   חוק שוויון הזדמנויות 
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בעבודה  ומשמעותו המעשית לכל אחד ואחת בקבוצה.החוק אוסר  על המעסיקים להפלות בין 

דורשי עבודה, מחמת מינם, מעמדם האישי או  הריון והורות. מעסיק העובר על החוק צפוי 

 נקציה פלילית, כמו גם לתשלום פיצויים לעובד/ ת מופלה/ית.לס

-המצב בו נאלצות נשים להתמודד עם  שאלות מביכות  על כוונתן ללדת, או על מצבן האישי

 משפחתי  )נשואות או רווקות( הפכה זה מכבר לנורמה נפוצה ומקובלת בקרב מעסיקים.

לות מנשים שאינן  אמהות? מגברים? האם  אמהות הן עובדות פחות יעי -נשאלת שאלה נוספת

מאבות? מדוע נזקקת החברה לחוק מרתיע כל כך? מדוע נתפסות אמהות כעובדות נחותות 

בהשוואה לגברים למשל? כיצד חדרה לחברתנו האימופוביה? )בלשונה של לוי(. מדוע לא עולה 

 השאלה ביחס לגברים היוצאים למילואים?

ונה האם העובדת  בגלל מספר שעות העבודה המצומצם מחקרים מראים כי דווקא הלחץ בו נת

, מגביר את רמת דים ממסגרות הטפול והחינוך שלהם(שלה  )שכן עליה להספיק לאסוף יל

 התפוקה שלה.

אך הפתרון האמיתי איננו  בחקיקה, שהרי  המעסיקים ימצאו דרכים להפלות נשים בשלב הקבלה 

בחסימת  התקדמותן. הפתרון טמון בשינוי תפיסה עובדים ו-לעבודה, במתן שכר נמוך משל גברים

ובהבנה ששוק העבודה  בנוי עדיין על יסודות גבריים. "עובד טוב" הוא מי שיכול לעבוד עד שעות 

מאוחרות, או מי שאין לו מחויבות לבית ולילדים.  עובד טוב בנוי על סטנדרט גברי. כאשר שעות 

עד שעה מאוחרת היא סימן לרצינות ולמחויבות,  העבודה בארגון הן נוקשות, והישארות בעבודה

נאלצות נשים )ולא גברים(  "לבחור" בין עבודה  למשפחה. ההנחה היא שאצל נשים )ולא אצל 

גברים( חיי המשפחה עומדים מול דרישות העבודה,  ולכן  רבות לא מתקבלות כלל לעבודה  

תקרה שהפכה זה מכבר ל"תקרת ואחרות נתקלות ב"תקרת זכוכית" החוסמת את דרכן  לקידום, 

 בטון" אטומה ומוצקה.

וכאן המלכוד: קיימת ציפייה חברתית שנשים יתנו עדיפות למשפחה. אלה שלא נוהגות כך 

 (.1999נחשבות לאמהות רעות, אלה שכן נוהגות כך נחשבות "ללא רציניות" בעבודה )יזרעאלי 

וצות הורים. יש לדון בו כבר בשלב מלכוד זה חייב להיות מוצג בתכנית הלימודים של מנחי קב

ההכשרה, כדי שהמנחים עצמם ישתחררו מפרדיגמות מגדריות ממלכדות. אני מאמינה שתוך 

כדי חשיפת המנחים לאפליה הרווחת כלפי נשים ואמהות בשוק העבודה וכניסתם לתהליך של 

 מודעות אישית ומקצועית, ייפתח גם הסיכוי ליציאה ממלכוד זה.  

, בעבודתם עם הורים, יוכלו המנחים להעמיק את המודעות  של אמהות ואבות לאחר ההכשרה

ליחס  המפלה בעולם העבודה, ולחפש יחד כוחות להשתלב בעבודה,ודרכים לשלב בין שני 

 אמהות ועבודה, קריירה ומשפחה. -העולמות

 

 לסיכום 

עשויים לפתוח בפני  מנחי הורים שיש להם ידע על שוויון הזדמנויות מגדרי ומודעות לחשיבותו,

ההורים צוהר לנקודות מבט חדשות ובכך להשפיע על תפיסתם ההורית. תפיסה מגדרית שוויונית, 

מזמנת להורים אפשרויות שלא הכירו ואתגרים חדשים להעצמת הורותם ולחיזוק יכולותיהם, 

ם שווי ערך וחיזוק להיות ונותנת לנשים ולגברים כאחד לגיטימציה לרגשות ולהתנהגויות אנושיות

 בהורותם ובזוגיותם.

ולסיום, על תכני הקורס למגדר להיות מקושרים להורות ולהנחיית הורים.  ככל שירבו הדוגמאות 

והדילמות המגדריות שיועלו בקבוצות ההורים, תתחזק המודעות ויובן ההקשר החברתי בין 
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הורים יאפשר לימוד הורות ומגדר. מאגר של דילמות מגדריות שייאסף בקפידה בכל בית ספר ל

 (.2010והעמקה והשתחררות מעיוורון למגדר ומפרדיגמות מגבילות )למדן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות

 

 אורטנר, שרי ב', "האם היחס בין הנשי לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות?",   

 י לובין, חנה  בעריכת: ניצה ינאי, תמר אלאור, אורל דרכים לחשיבה פמיניסטית,בתוך: 

 .2007האוזר, האוניברסיטה הפתוחה, -נוה, תמי עמיאל

 
 נשים  נשים בעבודה", בתוך מאור ענת )ע(,  -, "דמותה של אפליה1997אלכנסדר, אסתר, 

 ספרית פועלים. ניפוץ תקרת הזכוכית, -קידום נשים בעבודה -הכוח העולה

 
 הרהורים לאור חוק שכר שווה    , "שכר שווה: אשליה או מציאות?1996בן ישראל, רות, 

 קידום       -נשים הכוח העולה, 1997". בתוך מאור ענת )ע(, 1996 -לעובד  ולעובדת התשנ"ו 

 ספרית פועלים. .ניפוץ תקרת הזכוכית-הנשים בעבודה 
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    הגן, הד",  4-7.5, "הטרדה מינית בגנים ובבתי הספר בקרב ילדים בגילאי 2007גלעדי, איילה,

 .18-22, 2007יוני 

 
תפיסת דמות האישה ודמות המנהיגה    בקרב  -, "להיות אישה ,להיות מנהיגה2010גלעד, אתי,  

דיאלוג מגדרי בחינוך בין תיאוריה סטודנטיות בהכשרת מורים: השוואה בין תרבותית", בתוך:

י , בעריכת, גלעד אתי, שכטר מרים ומלאת שוש, הוצאת משרד החינוך המנהל הפדגוגלמעשה

 הממונה על המגדר והשוויון בין המינים בחינוך והמכללה האקדמית לחינוך אחווה.

 
חיפוש פסיכואנליטי פמיניסטי אחר האם כסובייקט,  -מאי מהות לאימהות, 2003פלגי, ענת, -הקר

 הוצאת עם עובד

 
 , הוצאת בבל.מאה זיכרונות -מאה אימהות, 2009הררי, ענת, )ע(, 

 
, הוצאת דינמיים בהתפתחות יחסים של שליטה וכוחנות בגיל התבגרות תהליכים, 2009זיו רז, 

 משרד החינוך/שפ"י.

 
למניעת אלימות בחברות  -התבגרות מכבדת ומכובדת", 2000באפריל  1ניסן תשס"א, חוזר מנכ"ל,

 ."ובזוגיות

 
מין  ,, "המיגדור בעולם העבודה", בתוך ד.יזרעאלי, א. פרידמן ועמיתותיהן1999יזרעאלי, דפנה, 

 .167-216תל אביב, קו אדום,  גדר ופוליטיקה,ימ

 
נשים , "ג'נדר במערכת החינוך והבניית עול העבודה", בתוך ענת מאור )ע(, 1997למדן אראלה,  

 , ספרית פועלים .ניפוץ "תקרת הזכוכית" -קידום הנשים בעבודה -הכוח העולה

, פורסם באתר טיפת חלב ברשת, "עבודהעל אפליית נשים בקבלה ל –אימופוביה ", 2011לוי מיה,  

 10.6.2011 -ב

 
סטודנטיות להוראה מספרות על -, "אישה אינה נולדת אישה היא נעשית אישה2010למדן אראלה, 

, בעריכת גלעד אתי, דיאלוג מגדרי בחינוך בין תיאוריה למעשהחוויות מגדריות בחייהן", בתוך:

מינהל הפדגוגי, הממונה על המגדר והשוויון בין שכטר מרים ומלאת שוש. הוצאת משרד החינוך, ה

 המכללה האקדמית לחינוך. -המינים בחינוך.ואחווה

 
ספרית    ניפוץ "תקרת הזכוכית", -קידום נשים בעבודה -נשים הכוח העולה, 1997מאור, ענת )ע(,  

 פועלים.

 
 תוחה., האוניברסיטה הפ13, פרק הפסיכולוגיה של המינים, 1997פינס, אילה, -מלאך 

 
 מאבקי כוח ושליטה בזוגיות. הוצאת משר החינוך/שפ"י. -אהבה בשחור לבן, 2011מלצר אריאלה, 

 
 הוצאה לאור -, הוצאת מודןגברים בשינוי בדרך לגבריות אחרת, 1992נרדי חן,  

 
 , הקיבוץ המאוחד.אינטימיות וכח בזהות הנשית -באה מאהבה, 1996פרידמן אריאלה, 
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, מבוא דרכים לחשיבה פמיניסטית, "אימהות בראי התיאוריה", בתוך:2007פרידמן אריאלה, 

 ללימודי מגדר, האוניברסיטה הפתוחה.

 
 , הקבוץ המאוחד.מחוברות, אימהות ובנות, 2011פרידמן אריאלה, 

 
 , מרחביה, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר.שלוש מסות על התיאוריה המינית, 1954פרויד, ז, 

 
בעריכת  מיניות מגדר וחינוך:"תהליכים של הבניית מגדר בבתי ספר", בתוך: , 1998קליין אסתר, 

 , הוצאת רמות.2000שלסקי שמחה  

 
 אימהות חושבות, נשים כותבות את האמת על אימהות., 1999קמיל פרי וקייט מוזס )עורכות(, 

 הוצאת מודן.

 
 , הקיבוץ המאוחד.ניתזה מטריד אותי, לחיות עם החוק למניעת הטרדה מי, 2009קמיר אורית, 

 
 , הוצאת רמות.מיניות ומגדר בחינוך, 2000שלסקי, שמחה )ע( , 

 
 , הוצאת עם עובד.254-292, : פרק תשיעי: אימהות ובנות, ילוד אישה, 1989ריץ' אדריאן, 

 

 מוציאים לאור. -זמורה ביתן מפלסי דרכים,, 1985שיהי, גייל, 

 
 , 1997עמדה", בתוך: מאור ענת, )ע(, ו' פחה'מש'שלוי אליס, "שינוי המושגים 'עבודה' 

 
 ניפוץ תקרת הזכוכית,ספרית פועלים -קידום נשים בעבודה -נשים הכוח העולה

 

*Chodorow Namcy, 1978, The Reproduction of Mothering- Psychoanalysis  

And the Sociology of Gender, University of California Press. 

*Winnicott , D. W., The "Naturation Process  and the Facilitating Enviroment," 

New York :International University Press, 1960 

 תחום הורים ומשפחה 

 גופים ומוסדות

 

 המועצה הציבורית להורים בישראל

( היא גוף התנדבותי שמאגד הורים, 2009המועצה הציבורית להורים בישראל )הוקמה בשנת 

נשי מקצוע, ארגונים ובעלי עניין המאמינים בחשיבותם ובמרכזיותם של ההורים א

 להתפתחותם התקינה והבריאה של ילדים ולחוסנה של החברה כולה.

 . moatzahorim@gmail.com  :דוא"ל       

 054-5918502 ילות של המועצה, רכזת פעגב' מלכה רבקה דירקטור : קשר אשת       

mailto:moatzahorim@gmail.com
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 מרכזים ארציים להורים ומשפחה

במכללת  הורים(-מרכז ארצי לקידום שותפות בחינוך )קשרי מורים "מהות"

 לווינסקי לחינוך

 אביב.-תל -15רח' שושנה פרסיץ מכללת לווינסקי,  כתובת:

  054-5918502, נייד: 03-6901613: טלפון

 . ,קטורדיר-מלכה רבקהגב'  : מנהלת המרכז

 malkadr@levinsky.ac.il   ,  m_horut@walla.com דוא"ל:

 www.levinsky2006.macam98.ac.ilאתר:    

 

 ורים ומשפחה במעבר תרבותילה מרכז ארצימאיה" "

 במכללת סמינר הקבוצים

 . 62507, ת"א 149: מכללת סמינר הקיבוצים, דרך נמיר כתובת

 ,03-6901216  טלפון:

 , מזכירת המרכז.שירה טלגב'  :קשר אשת

 ד"ר מיכאל קיפניסראש המרכז : 

  mkipnis61@gmail.com : דוא"ל

 

 בחברה הערביתוקהילה מרכז ארצי להורות משפחה 

 במכללת אל קאסמי

  .30100, באקה אל ג'רבייה 124ת.ד  כתובת:

  04-628680, 04-6286653 טלפון

  רג'דה מסלחה גב' -מנהלת המרכז 

 .rmasalha@bezeqint.net דוא"ל:

 מרכז ארצי  להורים ומשפחה בקהילה החרדית

 י ברק.בנ 12רח' בעל התניא  כתובת :

 .1533-6167299,  1533-5703308: פקס. 03-6167299,  03-6160531: טלפון

 גב' גיטה לויפר.:  מנהלת נמרכז

 gital@etrog.net.il  דוא"ל:

 

 מרכזים  להורות ומשפחה במחוזות

  מרכז - מחוז ת"א

 הקיבוצים תל אביבכז אזורי להורות ומשפחה במכללת סמינר מר

 , ת"א. 149: סמינר הקיבוצים, דרך נמיר כתובת

  03-6902375 -טלפון

mailto:malkadr@levinsky.ac.il
mailto:m_horut@walla.com
http://www.levinsky2006.macam98.ac.il/
mailto:mkipnis61@gmail.com
mailto:gital@etrog.net.il
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 .horut@smkb.ac.il: דוא"ל

  , מנהלת המשרד .חםגילי ש :קשר שתא

 אורית גורדון: גב' רכזת השתלמויות ופרויקטים. צאלה מיינרט: גב' ראש המרכז

 

 רה והשתלמות "בית המורה" שצרנסקימרכז הכש

 ,  בני ברק .64רחוב רבי עקיבא  מס': : כתובת

 . 03-5793103 פקס: .03- 6170170  טלפון:

 , גב' מנוחה אבר: ראש תחום הורים ומשפחה

   menachem.s@byta.org.il  :דוא"ל

 

 חב"ד, מכללת בית רבקהמרכז להורות כפר  "אשכילה"

 60840מרכז השתלמויות, כפר חב"ד ב'  -: מכללת בית רבקהכתובת

 039602350: טלפון

 askila@rivka.org.il :  דוא"ל

 גב' עדי לחיאני :אשת קשר ומנהלת המרכז        

 

  מחוז דרום

 קיי, באר שבע.המרכז האזורי להורות ומשפחה במכללת 

 , באר שבע.33: מרכז הורות ומשפחה, מכללת קיי, רחוב יהודה הלוי, תובתכ

 . 08 -6402886 :טלפון

 .נורית כוכבי גב': ראש מרכז הורות ומשפחה

 . www.kaye.ac.il   אתר:. horutkaye@kaye.ac.il. :דוא"ל

 

  אשדוד ,מרכז להורות משמעותית

 )הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות(.

 אשדוד. 25: רח' סיני  כתובת

  .08-8667269,פקס: 08-8675362: טלפון

  .גב' עדה ליפציגרמנהלת המרכז : 

 adalip@walla.com      horutash@gmail.com   דוא"ל:

 

 מחוז חיפה והצפון 

 

 חיפה ,"גורדון" ה האקדמיתהמרכז האזורי להורות ומשפחה במכלל

 . 35705, חיפה ,  73: מכללת גורדון לחינוך , רח' טשרניחובסקי  כתובת

 .04-8332040. פקס. 04-8590111. פוןטל

mailto:horut@smkb.ac.il
mailto:menachem.s@byta.org.il
mailto:askila@rivka.org.il
mailto:.horutkaye@kaye.ac.il
mailto:.horutkaye@kaye.ac.il
mailto:.horutkaye@kaye.ac.il
http://www.kaye.ac.il/
mailto:adalip@walla.com
mailto:horutash@gmail.com


236 

 

 עירית לצטר, : גב' מנהלת המרכז

 . hope@gordon.ac.il  :דוא"ל

  www.gordon.ac.il   :אתר

 

 

 , מרכז למנהיגות בקהילה -מרכז להורות ומשפחה, שדמות 

 במכללה האקדמית לחינוך אורנים

 .36006אר טבעון שדמות מכללת אורנים דוכתובות :  

 054-7690660 :טלפון

 Shdemot@oranim.ac.il : דוא"ל 

for-mmunity/shdemot/depthttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/co-:אתר

     community/emlem/pages/default.aspx 

 ,  ארי פלד-גב' סיגל לב מרכזת המרכז:

                 :מנהלת התכנית "אם לאם" בקהילה ומרכזת המרכז להורות ומשפחה בקהילה

 04  9838741-טלפון ,דפנה נוימן גב'

 

 

 

 

 

 

 מכונים ומדרשות

 

 להדרכה, ייעוץ, הוראה וטיפול. העמותה - מכון אדלר

 

  , הרצליה.15: רח' הר סיני כתובות

  09-9727900טלפון: 

 . adler.com-adler@mדוא"ל: 

 . 09-9727901 חנה זאבי גב' יועצת לימודים, רכזת המדרשה למקצועות ההנחיה קשר: תאש

 adler.co.il-www.machonאתר אינטרנט: 

 

 זוגיות, הורות, משפחה בין דורית. -מדרשת אמונה

 

 . הגבעה הצרפתית ירושלים 43החי"ל כתובת: 

mailto:hope@gordon.ac.il
http://www.gordon.ac.il/
mailto:Shdemot@oranim.ac.il
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot/dept-for-community/emlem/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot/dept-for-community/emlem/pages/default.aspx
mailto:adler@m-adler.com
http://www.machon-adler.co.il/
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 025813451 פקס:   02-5324112 טלפון:

 .   info@miemunah.org.   www.miemunah.org   דוא"ל:

 ד"ר בתיה טבצ'ניק מדרשת אמונה: ראש

 

 מבע" פסיכולוגי ויעוץ לטיפול מכון - מעגלים

 

 .61015 אביב תל 1614 ת.ד  19 בגין מנחם רח' :כתובת

 035609550 פקס: ,5609545-03  :טלפון

  .maagalim@netvision.net.il   -דוא"ל

 maagalim.co.il-www.machon   :אינטרנט אתר

 .מילנר טילי גב' האדמיניסטרטיבית מנהלת:הקשר שתא

 

 מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה

 אל )ע"ר(יועצי נישואין רבניים בישר –איגוד י.נ.ר 

 

                                            .91343ירושלים  34351ת.ד  . , מרכז ספיר, גבעת שאול30: סניף ירושלים: בית הדפוס כתובת

 02-6321600/1/2/3/4/5 פון:טל

  , גבעת שמואל.20בן גוריון  סניף מרכז:

 03-7160130   טלפון:

 . igud@ynr.org.il    machon@ynr.org.il  -דוא"ל

  www.ynr.org.ilאתר אינטרנט: 

 טל נחוםגב' רכזת ההכשרות בתחום הורות ומשפחה  קשר: שתא

 

mailto:info@miemunah.org
http://www.miemunah.org/
mailto:maagalim@netvision.net.il
http://www.machon-maagalim.co.il/
mailto:igud@ynr.org.il
mailto:machon@ynr.org.il
http://www.ynr.org.il/

