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]מובאות מהכתבה[:
במאמרה המרתק "דרכו השונה של בני" שפורסם לאחרונה על ידי ישיבת "אש התורה" ,מגוללת הת'ר
דסילבה את חוויותיה כאם חילונית לבן שהחליט לחזור בתשובה .גברת דסילבה מתארת את ההתלבטות
שניצבה בפניה בעת שבנה התחיל להתקרב ליהדות ,וכותבת" :לא ידעתי האם עליי להיכנס לפניקה,
להילחם או למחוא כפיים" .בסופו של דבר בחרה הכותבת לתמוך בהחלטתו של בנה .ככל שהוא הפך
לדתי יותר ,כך היא כותבת" ,עמדתי מן הצד וראיתי איך הוא פורח".
סביר להניח שרוב קוראי מגזין "עמי" הנהנו בראשם לאות הסכמה – כפי שעשיתי אני – נוכח גישתה
התומכת והמעודדת של גברת דסילבה ל תהליך התשובה של בנה .אך בתור אם חרדית לילדים מתחת לגיל
שמונה ,הסיפור עורר אצלי מחשבות :מה אמור לקרות כשהיוצרות מתהפכות והילד שלך מקבל החלטות
שאינן מובילות בהכרח לצמיחה רוחנית? שמעתי פעם סיפור על בחור צעיר – "הכבשה השחורה"
האגדית – שהתחיל ללבוש חולצות מדוגמות במקום החולצות הלבנות החלקות שהיו הנורמה אצל כל
הגברים במשפחה .האב ,המום כולו ממה שהצטייר בעיניו כמעשה מרדנות ,שם קץ מזורז לחולצות
המדוגמות החדשות של בנו בעזרת זוג מספריים .אך משום מה ,הפתרון הזה לא נראה לי נבון במיוחד .אם
כן ,מה הפתרון הנכון למצב כזה? כאשר ילד סוטה לדרך שונה מזו של הוריו ,עד כמה עליהם לתמוך בו?
מהי אחריותו של ההורה? וכיצד נוכל להבדיל בין ילד מרדן לילד שהוא פשוט שונה מיתר משפחתו?
לסיכומו של דבר ,מה על ההורה החרדי לעשות כשהתפוח נופל רחוק מהעץ?
פניתי לארבע דמויות סמכות ידועות ומוערכות ושאלתי לדעתם בנושא...
ד"ר בן ציון סורוצקין  Psy.D.הוא פסיכולוג קליני המתמחה בטיפול בדיכאון ,בחרדה ובפרפקציוניזם
במתבגרים ומבוגרים צעירים ...כשהתבקש להגדיר את ההבדל בין מרדנות לבין "פנייה לאורח חיים
שונה" ,ענה ד"ר סורוצקין" :כשמערכת היחסים בין הילד להורה היא חיובית ,הילד יחקה בדרך כלל את
אורח החיים של הוריו .על ההורים לבחון את מערכת היחסים בעין כנה .אם הקשר ההורי הוא טוב,
מעטים הסיכויים שהילד מדרדר במדרון לקראת ירידה מהדרך .ככל הנראה הוא פשוט מבקש ליצור נישה
משלו בסביבתכם ,אך הוא לא יתרחק יתר על המידה .לעומת זאת ,אם מערכת היחסים גרועה ,זה סימן
לתחילת הידרדרותו .גם כשילד ממשפחה ליטאית בוחר להיות חסיד ,בדרך כלל זה אחד התסמינים לחסר
בקשר ההורי" .הוא ציטט את טענתו הנועזת של המחנך הבני-ברקי הנודע ,הרב מרדכי הומינר ,בספר
"חינוך מלכותי" :מעולם לא ראיתי ילד שירד מהדך שהיה לו קשר טוב יחסית עם הוריו"...
ד"ר סורוצקין ציין" :אל לנו לצפות מילדינו להיות כפילים שלנו"" .לדוגמה" ,הוא אומר" ,ראיתי הורים
שיוצאים מגדרם מפני שהילד שלהם עסוק מדי בחומריות ,כך לפי דעתם .התגובה המופרזת שלהם יוצרת
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בעיה הרבה יותר חמורה מאשר הנושא המקורי .כשהתגובה שלך מוגזמת ,הבעיה מחריפה .הפתרון הוא
לא להצליף בשוט אלא לשפר את מערכת היחסים"...
במשפחות רבות מהזרם האורתודוקסי-מודרני בארה"ב נהוג לשלוח את הילדים ללמוד בישיבות בארץ
ישראל במשך שנה לפני שמתחילים בלימודים באוניברסטה .לפעמים הילד מבקש ללמוד בארץ שנה
נוספת" .הורים המגיבים בכעס ובאכזבה גדולה מרחיקים מהם את הילד .אל תדחו א ת הבקשה של ילדכם
בפזיזות מבלי לשקול היטב את ההשפעה של תגובתכם על הקשר הכללי אתו".
"בנימה דומה" ,ממשיך ד"ר סורוצקין" ,אין להפעיל לחץ מיותר על ילד הפונה לדרך פחות חרדית מזו של
משפחתו ברמה החיצונית .ברוב המקרים ,בחירת אורח חיים הנבדל מהסגנון המשפחתי אינה מתחילה
ב"בום" דרמטי .נניח שילד מבית " ישיבתי" מתחיל ללבוש חולצה בצבע תכלת במקום חולצה לבנה .אם
הוריו יאמצו שינוי זה ,הם לא יגרמו לילד לנתק עוד יותר את זהותו מהם ,או ,גרוע יותר ,ידחו אותו.
בדרך כלל הילד פשוט רוצה לפתח אישיות משלו ,ולא כדאי להתווכח על כך" .ד"ר סורוצקין מצטט את
המגיח הרב מתתיהו סולומון שאמר" :אין מציאות של נושרים ,יש רק דחויים"...
ד"ר סורוצקין אמר לי" :הורים חייבים לבחור את הקרבות שלהם .מי שנלחם בכל קרב מזדמן אינו מנצח
במלחמה .התגובה שלך לחילוקי דעות קטנים תכריע האם תהיינה סטיות רציניות יותר מהדרך המשפחתית
בעתיד .הכרתי משפחה בארה"ב שהיה להם ילד מבריק מאוד ומוכשר בתחום המוסיקה .אולם ,משפחתו
ה"ישיבתית" לא עודדה אותו לפתח את כישרונותיו המוסיקליים .כשהילד ביקש ללמוד מוסיקה ,ההורים
אסרו זאת בטענה ששיעורי המוסיקה יפגעו בלימודו של הילד .הזהרתי אותם שזו טעות .כשבולמים ילד
ולא מאפשרים לו לתת ביטוי למשיכה רגשית כזאת ,קרוב לוודאי שייגרם נזק .כשהילד הגיע לגיל
העשרה ,הוא כבר נשר מהישיבה והיה על סף התנתקות מהיהדות .בשלב זה ההורים כבר היו מוכנים
להסכים לבקשתו המקורית ,אך הם איחרו את המועד .שיעורי מוסיקה כבר לא היו על הפרק .הורים אלו
הסכימו סוף סוף לקחת צעד אחד קדימה ,אך כעת הם היו שני צעדים מאחורי הילד .לאחר כמה שנים,
שאל אותי האב" :למה בני חושב שהשאיפה למוסיקה מונעת ממנו להיות חרדי?" נדהמתי מהשאלה,
ועניתי" :הרי אתה זה שיצרת אצלו את הדיכוטומיה הזאת!"
ד"ר סורוצקין חלק אתי סיפור נוסף על הורים שהתייעצו עם ראש ישיבה ותיק האם להרשות לבנם ללכת
לישיבה מודרנית יותר על פי בקשתו .לאחר בדיקת כל הנתונים הרלוונטיים ,ענה ראש הישיבה" :מוטב
שבנכם ירגיש שהוא שייך למקום כלשהו בכלל ישראל ,מאשר שירגיש שהוא אינו שייך לשום מקום
בכלל ישראל" ]כלומר ,אם יכפו עליו ללמוד ב ישיבה אדוקה מדי לטעמו ,הוא בוודאי לא יזדהה עם
השקפת העולם של הישיבה .כמו כן ,לא תהיה לו הזדמנות להזדהות עם הישיבה המודרנית יותר שבה הוא
רוצה ללמוד ,וכך תתפתח אצלו התחושה שהוא אינו חלק מכלל ישראל[ .ד"ר סורוצקין ציטט את פסיקת
השולחן ערוך שאם אב רוצה שבנו ילמד בישיבה אחת ואילו הבן מעדיף ללמוד בישיבה אחרת ,מצד
כיבוד אב אין חיוב להיכנע לדעתו של האב .הסיבה לכך ,מסביר ד"ר סורוצקין" ,אינה שאיננו סוברים
שהצדק עם האב ,אלא שהשאלה פשוט לא רלוונטית .אם הבן לא רוצה ללמוד שם ,הוא לא יצליח .האב
יכול לנסות לשכנע את ילדו ,אך הוא אינו יכול לכפות עליו ללכת למקום שהוא אינו חפץ בו"...
*
אולם ,לפי דעתי נותרה שאלה אחת גדולה ללא מענה ,והיא מובילה לשאלות גדולות ורציניות יותר :מדוע
ילדים מסוימים בוחרים לסטות מהדרך של הוריהם? האם אנו ,ההורים ,אמורים לאפשר לילדינו להחליט
הכול? האם הם אינם זקוקים להדרכתנו?
ד"ר סורוצקין ענה" :סיפר לי פעם אב שבנו ביקש ממנו משחק 'נינטנדו ויי' כמו לילדים של השכנים .האב
התייחס בסימפטיה לבקשה של הילד ,אך הוא לא רצה בשום אופן להכניס לביתו מערכת משחקי וידאו.
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בסופו של דבר הוא הסביר לבנו בדברי נועם מדוע הוא אינו מעוניין במערכת כזאת בבית ,וכדי לרכך את
המהלומה הוא קנה לילד אופניים יקרים .זה היה מהלך נבון .עלינו להיות רגישים להשלכות השליליות
האפשריות של תשובה שלילית ,ובהתחשב במציאות הזאת לקבל החלטה נבונה".
ד"ר סורוצקין הדגיש שחשוב להכיר את הילד היטב ולאמוד את תגובתו במקרה של סירוב לבקשתו.
"חשוב להתייחס לתמונה הגדולה .יש פלוסים ומינוסים בשני צדי המשוואה .התקשרה אליי אם להתייעץ
בנוגע לבתה בת השבע עשרה שרצתה "לעשות שבת" עם קבוצת חברות שלא מצאה חן בעיני האם.
"האם עליי להסכים?" היא שאלה .כשעניתי בחיוב  -אחרי ששקלתי את כל הביטי השאלה ,הגיבה האם:
"האם אתה לא דואג מההשפעה השלילית של חברות אלה על בתי?" עניתי" :בוודאי שאני דואג ,אך אני
דואג באותה מידה מה יקרה אם תגידי 'לא'".
אם לומר את האמת ,תשובתו של ד"ר סורוצקין לא לגמרי סיפקה אותי" .אותי ואת חברותיי לא גידלו
כך" ,אמרתי לו" .לא פעם אמרו לנו' :בבית שלנו ,אנחנו '...השלם את החסר".
"מטרת החינוך" ,אמר ד"ר סורוצקין" ,היא למען העתיד .אמירה לילד מה עליו לעשות כשהוא תחת קורת
גגך תניב רווח קצר טווח .אם הוא פועל לפי הכללים רק משום שהוא 'בבית שלך' ,מה יקרה כשהוא יעזוב
את ביתך?" ]ראה בספר "זריעה ובניין בחינוך" מאת הרב וולבה ,שם הוא מדגיש את חובת ההורים
להתבונן בהשפעת מעשיהם לטווח ארוך ולא להתפתות אחר רווחים שטחיים וקצרי טווח של משמעת
נוקשה[.
"אם כן ,היכן עלינו להציב את קו הגבול?" שאלתי.
"המושג 'הצבת קו גבול' מוכיח שאתם ניצבים משני עברי הגדר ,שאתם נאבקים על אינטרסים מנוגדים.
לא אמור להיות שום קו גבול ,מפני שהורים וילדים צריכים להיות באותו צד של הגבול".
העמקתי עוד ברעיון זה" .אך האם התפיסה הזו אינה מתירנית מדי?"
תשובתו עשתה עליי רושם עז.
"פעמים רבות אני מציב בפני עמיתיי ,רבים מהם בעלי שנות ניסיון רבות בציבור הדתי והחרדי ,את
השאלה הבאה' :מתי בפעם האחרונה פגשת בן אדם עם בעיות רגשיות חמורות שנגרמו על ידי הורים
מתירניים מדי?' משום מה ,אף אחד אינו זוכר מקרים כאלה .לעומת זאת ,הורים הנוהגים ביד קשה
גורמים לתרעומת מצטברת ולהידרדרות הקשר ההורי .קשר זה הוא המרכיב החיוני ביותר בהנחלת
המסורת שלנו.
"הרב מתתיהו סולומון נהג לומר שלא כדאי לקנות צעצועים משוכללים לילדים משום שהם פוגעים
בהתפתחות היצירתיות של הילד .אך פעם אחת ,לאחר שיחה נרחבת על נושא זה במשך  40דקות ,קבע
הרב מתתיהו בכנות" :אם לחבריו של הילד יש צעצוע כזה והוא מבקש אותו ,ייתכן שתצטרכו לקנות
אותו' .מכאן אנו למדים את גודל החובה המוטלת על ההורים לשקול את כל היבטי המצב בטרם יחליטו
האם להסכים או לסרב .כאשר הורים אומרים 'לא' לדרך שונה שילד אימץ ,כאשר לאמתו של דבר היה
עליהם לומר 'כן' ,הדבר עלול לגרום לעימות רציני .פעמים רבות הורים נאלצים להיכנע בהמשך הדרך,
ובשלב זה הילד נמצא כבר בעמדת שליטה .שליטה הורית על ילדים – בפרט בגיל מבוגר יותר – היא
אחיזת עיניים .איננו רוצים שילדינו יבחנו את אחיזת העיניים הזאת"...
ד"ר סורוצקין סיפר לי סיפור על מחנך דגול מהדור הקודם שהביע בקול רם את דעותיו נגד לימודים
במכללה בישיבה שבה הוא לימד .הוא הגיע לאחד מגדולי הדור כשבפיו שאלה" :בני רוצה ללמוד
במכללה .איך אני יכול להתיר לו לעשות זאת? הרי אני מדבר כל העת נגד המכללות" .לאחר בחינת כל
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הצדדים ,הרב ענה שעליו להרשות לבנו ללמוד במכללה ,ואם תפקידו הנוכחי אינו מאפשר זאת ,עליו
להשיג משרה אחרת .בסופו של דבר ,הבן למד במכללה במשך זמן מה אך לאחר מכן הוא החליט לחזור
לתלמודו .סיפור זה אירע לפני שנים רבות ,ובנו של המחנך עדיין לומד במשרה מלאה .ד"ר סורוצקין
מציע שאולי הבן חזר ללימודו "מפני שהוריו הרשו לו להיות 'הוא'".
*
בגיליון " "Ami Livingבתאריך  13ליולי ,2011 ,הופיע המכתב הבא:
קראתי את מאמרך "מרדן או אינדיבידואליסט" בכאב ובצער גדול .הוא העלה בי זיכרונות נוראים משנות
ילדותי ,כשאחי היה נתון במאבק בלתי פוסק עם אבי .כמה הייתי רוצה שאבי יקרא את מאמרך! אולי הוא
היה פוקח את עיניו לעובדה שיש הבדל ב ין ילד סקרן לילד שמחצין התנהגות; שילד השונה ממך ,או
שתחומי העניין שלו שונים משלך ,הוא לא בהכרח ילד רע.
אבי היה אדם נוקשה מאוד שחשב שכל אמונותיו הן מוחלטות ,ושכל דבר שאינו קשור ללימוד תורה הוא
בגדר כפירה .
אורח חיים זה היה קשה במיוחד עבור אחי .הוא היה ילד סקרן מאוד וגילה התעניינות מיוחדת בכל מה
שקשור למטוסים .אך אבי טען שקריאת חומר בנושא זה הוא בגדר ביטול תורה .אחי היה חומק לספרייה
כדי לשאול ספרים על מטוסים ,וכשאבי גילה אותם הוא היה מחרים אותם ומכה את אחי .עד היום אני
נאלץ לאטום את אוזניי לצעקות שלהם בעודם נלחמים על נושא זה .כיום ,אחי כבר אינו שומר תורה
ומצוות ואין לו שום קשר עם אבינו .וכל זה התחיל בגלל התעניינות של ילד צעיר במטוסים.
אני מאמין בכל לב שלו אבי היה מתיר לאחי להמשיך להתעניין בנושא זה ,אחי היה יהודי שומר תורה
ומצוות עד היום.

ר.מ.
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