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  מבוא

לקשיים החרדי, הייתי שותף  במגזר ואנשים צעיריםבקרב מתבגרים  כפסיכותרפיסט עבודתישנות  35במשך 
  של מטופלים רבים ובני משפחותיהם. ולהצלחות

נוטות להתבטא  קשיים רגשייםאופן שבו גבי התובנות ל לגבשבעקבות חוויות אלו, הצלחתי בסיעתא דשמיא 
 קשיים רגשיים לש לתרום להבנה טובה יותר בכדימסקנות אלו ראים בוציבור הק משתף אתבציבור החרדי. אני 

  .קשיים אלויסייעו למניעת אלו  תבקרב הסובלים מהם ובני משפחותיהם. יותר מכך, אני תקווה שתובנו

אינן  הפרעות נפשיותוגנטיות מעיקרן ("לוגיות ולהפרעות בימחלות נפש נחשבות על פי הגישה הרווחת כיום, 
 מלבד. של הפרעה נפשית מהשאיפה להפחית מהסטיגמה באופן חלקיאסתמה"). גישה זו נובעת משונות מסוכרת או 

תחושת חוסר אונים הורים מעוררת בסטיגמות, תפיסה זו  יםמגבירכהוכחו מחקרית הסברים ביולוגיים עובדה שה
  של ילדיהם.  קשיים רגשייםמנוע היכולת שלהם לגבי ל

ילדיהם. ידיעה  בקרב ייםוהתנהגות קשיים רגשייםכדי למנוע  לפעול רבותאשתדל להוכיח שלמעשה הורים יכולים 
ומשום "האשמה"  חלק מההורים רואים גישה כזו בתור, למרבה הצער. רביםהורים לחזק את ידיהם של זו עשויה 

אמנם שיש להם קשר כלשהו לקשיים הרגשיים של ילדיהם. השקפה זו  התפיסהול את מרגישים צורך לשל כך
למניעה ותיקון של רבת עצמה  למעשה היא שוללת מהם הזדמנות, אך של הורים אשמה יעילה למניעת רגשות

  ילדיהם. בקרבצוקה רגשית מ

 כן כך יש לה סיכוישל בנה נובעת מהטעויות שלה, ש קשייםאם נבונה סיפרה לי פעם שהיא מקווה שה
לעזור לו על ידי תיקון שגיאותיה. היא העדיפה להיות "אשמה" אך מצוידת בתכנית פעולה מאשר להיות 

  .לריפוינקייה מאשמה אך חסרת תקווה 

הוא עיוות של עיקרי היהדות הבסיסיים. אמונות  קשיים רגשיים בעלייינים הנפוצים של צעירים חרדים אחד המאפ
קיומן. במאמרים אלו אחקור את הגורמים ל תורמותאינן גורמות להפרעות, אך הן כן  אמנם מעוותות אלו

  . הללו סוגיותהעל  ההשקפה התורניתאת  ויםעיוותים אלו ואצטט מקורות המתולהשורשיים 

תם. אני משתדל לתעד את המקור לכל קביעה או לכל הפחות יאינני סובר שעל הקורא לקבל את דבריי כהווי
. יתרה מזאת, היות שכמעט כל החלטה חשובה דורשת איזון של עקרונות הד מאחוריר את ההיגיון העומלהסבי

לתרום להשבת איזון זה על ידי הדגשת נושאים שאנשים רבים אינם מודעים להם או אינם אני שואף סותרים, 
  מחשיבים אותם במידה מספקת. 

צורך להבהיר את עיקרי הדת הבסיסיים. אני  חש, אינני חרדידתי/היות שדבריי מכוונים במידה רבה לקהל יעד 
מניח שקוראיי מודעים היטב לחשיבות לימוד התורה, שמירת המצוות וכו'. לדוגמה, כאשר אני דן בהגבלות 

אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהקורא מודע היטב האפשריות של חובת כיבוד אב ואם כלפי הורים מתעללים, 
יבור. כמו כן, כאשר אני כותב על הנזק הרגשי העלול להיגרם אינני מרחיב על כך את הד לחשיבות מצווה זו ולכן

אינני מעריך את ששהקוראים לא יניחו  תקווהללמוד בצורה מושלמת, אני  יתרלחץ כאשר מפעילים על ילד 
ים אינם , זו הייתה תגובתו של קורא מסוים של מאמריי שהסיק שאם אני טוען שהורלצעריחשיבות הלימוד. 

צריכים להכריח את ילדיהם ללמוד או להתפלל, מובן מאליו שאינני מייקר פעולות אלו במידה מספקת. אני מקווה 
 ןלהתריע נגד אילוץ ילדים לעסוק בה אותי מעוררתשהמאמרים מבהירים שדווקא הערכתי העמוקה לפעולות אלו 

  שליליות. לאסוציאציותבאופן שיגרום 

הכללים בחייו של ילד. כאשר אני כותב על אודות מערכת מודעים לחשיבות המשמעת ו רובעל פי אנשים חרדים 
צורך להדגיש את חשיבות המשמעת מפני שאני מניח שהיא  רואהמדי, אינני  נוקשיםהסכנה במשמעת וכללים 

הם  מחד גיסאשר . הורים אינם מסוגלים להגיע לאיזון הנכון כאבאיזוןידועה היטב לקוראיי. אני מדגיש את הצורך 
  מדי. כבדהסכנה של משמעת ל אינם מודעיםמאידך גיסא הם  , אךמודעים לסכנות של משמעת מעטה מדי



במקרה שאירע לו כים נקבוצת מחשיתף זצ"ל, ראש ישיבת "תורה ודעת" בניו יורק, פאם אברהם הכהן הרב 
הו והוסיף: "אני שהילד סיפק תירוץ כלהגיע באיחור לכיתה. , כאשר ילד מסוים בשנותיו הראשונות בתור מלמד

"למען האמת . צריך פתק?" בשביל מהיכול אפילו להביא פתק מהוריי". הרב פאם ענה: "כבר סיפרת לי מה קרה, 
נותן בו שאינני  הרגשהאך לא יכולתי לתת לו ", הרב פאם למחנכים", סיפר הוא דובר אמתשלא הייתי בטוח 

ד" על ובהצליח "לעהתלמיד שהוא  שמא ירגיששלהם המורים היו מתמקדים בפחד ". בסיטואציה כגון זו, רוב אמון
. מפקפוק בגרסתו של התלמידדעת לנזק העלול להיגרם ההמורה שלו. ככל הנראה הם אפילו לא היו נותנים את 

 מהעצמתהיה חשוב יותר חיזוק הקשר בין הרבי לתלמיד  אך בעיניולשני הנושאים  ער, היה אומן החינוךהרב פאם, 
  1.המלמדהאגו או התדמית של 

, אך לדעתי הפתרוןהיא תמיד בראש סולם העדיפויות בין הילד להורה או לרב  הטוב הקשר שהעמדתאינני סובר 
ההיבט המודגש ביותר במאמריי, הרי זה משום שמניסיוני הורים  זהלהילקח בחשבון. אם תמיד השיקול הזה חייב 

   חינוך.בהצלחת ה שהוא משחקומורים רבים אינם מודעים לתפקיד המרכזי 
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