
אגף חינוך וקהילה

מס' 5חומר למחשבה

אמא לילד בן 14.5:
"מאז שהבן שלי עלה לחטיבת הביניים הוא  איבד בהדרגתיות עניין בלימודים. כל יום טוען 

שאין שיעורים ובמבחנים מקבל ציונים בינוניים. נראה שכל העניין החברתי הפך ליותר 
חשוב. אני מקבלת את זה מכיוון שזה תחילת גיל ההתבגרות אבל חלק מהילדים שאיתם 

הוא מסתובב לא לרוחי. ראיתי פעם את אחד מהם מעשן נרגילה בפארק ואני חוששת שזה 
לא נגמר בזה. הבן שלי משקר לי לא רק בעניין הלימודים אלא גם בשעות החזרה הביתה, 

במקומות בהם נמצא ויש לי חשד שהוא לפעמים גונב לי קצת כסף מהארנק. בבית הוא כל 
היום סגור בחדר ויושב על המחשב והטלפון הנייד. כל ניסיון לדבר איתו בעניינים שהזכרתי 

הופכים לריב. האם להעניש אותו? האם לאסור עליו לצאת מהבית?"  

השגחה  בין  הקושרים  הרבים  הממצאים  למרות 
הורית לבין ביטחון הילד, ניצבת החברה המודרנית 
הפיתויים  שבו  בעידן  דווקא  פרדוקס:  בפני 
הולכים  הנוער  בני  בפני  העומדים  והסיכונים 
החברה  שנותנת  החשיבות  גם  גדלה  ומקצינים, 
לפרטיות כערך עליון, כך שהורים ומורים מרגישים 
שאין להם לגיטימציה חברתית להשגיח ולהתערב 
זאת.  לעשות  ובזכותם  בעצמם  מפקפקים  ואף 
יתרה מכך, בעקבות שינויים חברתיים וטכנולוגיים 
ישנם תחומים שלמים בהם איבדו  מרחיקי לכת, 
שלהם  ההשגחה  ויכולת  רגל  דריסת  ההורים 

נפגעה. 
אך  ראויים,  ערכים  הם  ואמון  פרטיות  חופש 
שיעור.  לאין  חיוני  ערך  הוא  הילד  של  בטחונו 
חופש,  לקיים  נוכל  שבו  איזון  למצוא  עלינו 
לכן,  הילד.  את  לסכן  מבלי  ואמון  פרטיות 

החופש, הפרטיות          והאמון להם הילד זוכה 
צריכים להיות תולדה של הסיכון אליו נחשף. 

שאלת האמון
לי?"  מאמינים  לא  "אתם  הניצחית:  השאלה 
מעמידה את ההורים בפני שתי חלופות שליליות. 
אם עונים בחיוב, מוותרים על הזכות להשגיח ואם 
עונים בשלילה פוגעים בילד. הורה שמכיר בחובתו 
האמון  שאלת  על  לענות  יכול  להשגחה,  ובזכותו 
כך: "אני תמיד משגיח. כשאני מרגיש שאני יודע 
מה קורה, אני משגיח מרחוק. כשיש לי ספקות, אני 
משגיח מקרוב". תשובה זו אינה מופנית רק לילד 
שחובתו  קובע  הוא  בכך  עצמו.  להורה  גם  אלא 
העליונה היא ההשגחה. הורה שמשגיח יכול דווקא 
לגלות שילדו ראוי לאמון רב יותר, דבר שמאפשר 

לו לצמצם )אך לא לבטל( את ההשגחה. 

>>

מאת: טל מימון, מנחה מנחים, “עיר ללא אלימות”*
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קיימו שיח חופשי וגלוי לב - קיומו של דיאלוג מאפשר לנו לקבוע ביחד עם 
הילד סדר יום הכולל תיאום ציפיות לגביי שעות חזרה, מקומות בילוי וחברה 
דיאלוג  מאידך.  הגנה  לקיום  ולהתייחסות  מחד  הילד  לצרכי  הקשבה  תוך 
קשיים  חברים,  על  לספר  ונכונות  בהוריהם  הילדים  של  לאמון  יביא  אמיתי 

ואפילו פיתויים שהם חשופים להם. 

מנסה  ההורה  שבו  ממוקד,  לתשאול  חופשי  משיח  המעבר   - ממוקד  בירור 
לברר בצורה מפורשת לאן הילד הולך, עם מי הוא נמצא, מה הוא עושה ומתי 
חלקי  באופן  רק  לתשאל  מעדיפים  ההורים  רוב  חלק.  תמיד  איננו  חוזר,  הוא 
ובלתי מחייב, תוך ציפייה שגילוי הלב ישלים את התמונה במקרה הצורך. כאשר 
הורים מבקשים להדק את ההשגחה, עליהם לעשות זאת מפורשות ולא בדרך 
אגב. אם עד כה נהוג אצלכם אחרת, ניתן לומר: "הגענו למסקנה שחובתנו היא 
לדעת עם מי אתה מבלה, איפה אתה נמצא ומתי אתה חוזר. מעתה נשאל 
על כך לפני כל יציאה". העמידה על פרטים מוגדרים, כולל שמות ומספרי טלפון 

של החברים שעימם מבלה )והוריהם( הוא מרכיב מרכזי ברמה זו של השגחה.

דורשת  בקיצוניות  המתנהג  ילד  עם  התמודדות   - תמיכה  רשת  בניית 
מותש,  ההורה  עצמו  מוצא  פעם  לא  מההורה.  עצומים  נפשיים  משאבים 
חסר אנרגיות ומיואש. היכולת של ההורה לפתח ולהשתמש במערך תמיכה 
ומאפשר פעילות  כוח העמידה  ובני משפחה משפר את  המורכב מחברים 
לטובת הילד. לעיתים עצם הידיעה של הילד, שגורמים נוספים נוכחים בחייו, 

יוצרת לעיתים שינוי דרמטי בהתנהגותו. 
תגלו  רבות  פעמים  אותם.  ולשתף  נוספים  הורים  עם  קשר  ליצור  גם  ניתן 

שנקודות החיכוך שלכם עם ילדיכם משותפות להורים נוספים. 

הפגנת נוכחות בשטח - הורים נשארים חסרי אונים כאשר הילד מאחר לחזור 
הביתה בשעה שנקבעה, יוצא מהבית ללא רשות, מסתובב עם חברה אסורה 
ונעלם מבלי להודיע היכן מבלה. המשפט: "אין לנו מספיק סנקציות ולא תמיד 
יש בכוחנו לאכוף אותם" שכיח ומגלה את חוסר האונים והעייפות סביב מאבקי 
הכוחות. בסמכות הנסמכת על נוכחות נפשית ופיזית, לעיתים אין ברירה אלא 
בבית  ביקור  רחוב,  ובפינות  בפארקים  ביקור  בשטח:  פיזית  נוכחות  להפגין 
של חבר, ביקור במסיבה או דיסקוטק יכול לשדר מסר ברור: "אנחנו מוכנים 

לעשות כל שיידרש על מנת להגן עליך. זו המחויבות שלנו כהורים".

הורית. אמצעי שניתן לממשו  סבב טלפונים - פעולה חשובה של השגחה 
כאשר ילדכם שוב מאחר לחזור בשעה שסוכם עימו, או כאשר יוצא מהבית 

ומסרב לדווח להיכן הולך. 
מומלץ לאסוף מספרי טלפון רבים של חברים ומבוגרים העומדים בקשר עם 
הילד )מדריכי ספורט, מדריכי תנועות נוער, מנהלי מועדונים ועובדיהם וכו'(. 
במהלך סבב הטלפונים מתקשרים למספר רב ככל שניתן של אנשים )ילדים 
ומבוגרים( הנמצאים או עשויים להימצא בקשר עם הילד כשהוא מחוץ לבית. 
הימצאו  מקום  איתור  נוכחותכם.  את  מרחיבה  שביצעתם  טלפון  שיחת  כל 
נוכחות  היחידה אלא חזרתכם לעמדה של  אינם המטרה  והחזרתו  הילד  של 

והשגחה אקטיבית. 

היציאה  רבים,  נוער  בני  עבור   - הגדול  בחופש  גם  יום  סדר  על  הקפדה 
לחופש הגדול מהווה את "יריית הפתיחה" לתקופה בה הם עושים כרצונם. 
חלקם יבלו מול המחשב עד השעות הקטנות של הלילה, חלקם יחזרו מבילוי 
בשעות מאוחרות, דבר שיגרור התעוררות בשעות הצהריים והיפוך יום ולילה. 
האולטימטיבית".  ב"חופשה  גם  יום  וסדר  כללים  על  להקפיד  מאוד  חשוב 
בתכניותיהם,  התעניינו  לחופשה,  יציאתם  לקראת  בנכם/בתכם  עם  שוחחו 
חשובה  כולה.  המשפחה  עבור  וגם  עבורו  לפעילויות  הצעות  אתם  הציעו 
עמדתכם האישית הברורה לגבי אופי הבילוי או שעת חזרה מבילוי. הגבירו 
את עירנותכם נוכחותכם והשגחתכם בכלל ובחופש בפרט. זיכור כי כאשר 
הינכם מציבים לילדכם גבולות אינכם רק מגבילים אותם אלא גם משפרים 

את תחושת המוגנות והביטחון שלהם.

זיכרו: הידוק ההשגחה והפעלת התומכים עלולים לעורר תגובות זעם אצל 
הילד. עליכם להגיב לביטויי זעם אלה באופן שימתן את ההסלמה אך ללא ויתור 
ובהחלטיות.  יש להשיב בשקט  ואיומיו של הילד  על ההשגחה. על צעקותיו 
"אין  "זאת חובתינו",  כוונתכם, כמו:  אמירות קצרות המתארות בקצרה את 
לנו ברירה", "לא נוותר עליך" עוזרות למנוע הסלמה. עליכם ללמוד לסיים את 
או בלי שהושג פתרון מוסכם. פעולות ההשגחה  הדיון מבלי שהילד שוכנע 

אינם מלחמה ולכן אין צורך לנצח אלא רק להתמיד בנחישות. 

טלפונים שימושיים: בת-אל זיסמן, רכזת פיתוח והעצמת נוער, חמש נוער, טל': 03-9794530, שלוחה 4, דוא"ל zyssman@shoham.muni.il  | מחלקת 
 |  etiz@shoham.muni.il אתי זלק, עו"ס נערות וצעירות, דוא"ל   Natalie@shoham.muni.il הרווחה, טל' 03-9791343: נתלי רז, עו"ס נוער וצעירים, דוא"ל
רואי פרנקל, רכז בית הקפה "מקפה לאוזן" cafeleozen@gmail.com - בית הקפה פועל בימים ב', ד' בין השעות 19:30-22:00 בבית הסגול | רכז תכנית "עיר 

tal_maimon@hotmail.com 054-2131108 ,ללא אלימות" בשהם, עזריאל בלומנקרץ 03-9723066 | טל מימון

טיפים להגברת הנוכחות וההשגחה בחופש הגדול ובכלל:

*המאמר מבוסס על חומרים של פרופ' חיים עומר

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיירת הקיץ
כמדי שנה, תפעל סיירת מתנדבים בחופשת הקיץ ותסייר מדי לילה בגנים הציבוריים ובנקודות המפגש של בני הנוער.

 מתנדבים המעוניינים להצטרף לפעילות חינוכית וערכית, שמטרתה יצירת מפגש בלתי אמצעי עם בני הנוער, 
מוזמנים לפנות אל בת-אל זיסמן 03-9794530 )שלוחה 4(
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