
 ציון סורוצקין -ד"ר בן

 פסיכולוג קליני

 יורק -ברוקלין, ניו 
bensort@aol.com 

omwww.DrSorotzkin.c 

 
 *תחילת תהליך הריפוי

 

 (2020ודכן )ע

 

 

אמנם, כשנער בגיל  ומתבגרים מרדנים. ל המתייחס רווח"זה קורה במשפחות הכי טובות" הוא ביטוי 

השפעות שליליות. אנו בחברים רעים או בעצמו, במתבגר לתלות זאת בהעשרה "יורד מהדרך" אנו נוטים 

. לאחר  מושחתתתרבות מ כתוצאהאומרים לעצמנו שאפילו צעיר מ"מבית טוב" עלול לסטות מהדרך 

שנה של הדרכת הורים ומתבגרים בציבור הדתי והחרדי, אני משוכנע שגישה זו מזיקה ובלתי   30כמעט 

כולת שלהם להגן על באשר לימדויקת. היא מזיקה משום שהיא גורמת להורים לתחושת חוסר אונים 

מהסביבה   אותולשנות את טבעו הבסיסי של ילד או לבודד  הרי אין אפשרותהטרגדיה הזו. ילדיהם מ

עושה את אורח החיים של משפחתו  הדוחהאינה מדויקת משום שמתבגר  היא מלבד זאת, באופן מוחלט. 

הורים( ולא התמשכים עם )כגון כעס ופגיעה עקב עימותים מ משפחתיותלבעיות  כתגובה בדרך כללזאת 

 בגלל פגמי אופי מולדים או השפעות סביבתיות. בעיקר 

השפעות שליליות אחרות היא רעיון גרוע. יחד  לומושחתים אין ספק שחשיפת נוער פגיע למקומות בילוי 

עם זאת, הורים אינם יכולים להרשות לעצמם להתעלם מהתפקיד המשמעותי שהם משחקים בניסיון 

שהורים   סבורבמצוקה, אני  נוערמאות מקרים של ההתרשמות שלי מלמנוע מרד בגיל העשרה. על סמך 

  מתבגריםילדיהם לא ייאלצו להתמודד עם  לצרכים הרגשיים של המגלים תשומת לב ורגישות סבירה

 הבטוח ביותר למניעת בעיות בעתיד. הוא האמצעי  יציבמרדנים בגיל מאוחר יותר. קשר הורי 

"משמידת  ? אין ספק שישנם גורמים רבים, אך ביקורתיות יתר היא בין ההורה לילדמה הורס את הקשר 

זוג הורים להקליט את כל הנאמר ל הורהא הוש. מחנך תורני סיפר לאחרונה המשפחות" המצויה ביותר

ימים. כשההורים הקשיבו לקלטת לאחר מעשה, הם נדהמו לגלות באיזו תכיפות הם   מספרבבית במשך 

 1את ילדיהם.  מבקרים

שליליות שלהם. חישבו, למשל, על האב הטוען שבתו  רמת הלמרבה הצער, הורים רבים אינם מודעים ל

משום שהיא "עצלנית", או על האם לנער במצוקה  בבית הספרליחה אינה מצ מליקויי למידההסובלת 

 שבנה היה "מניפולטור מגיל אפס".  ביובשהמצהירה 

הורה אחד התלונן שבנו "לעולם אינו פותח ספר" כשהוא חוזר הבית מהישיבה. התברר שהבן לומד 

הוא חש  תו בבית, בחודש בלבד. בהיואחת בחריצות רבה בישיבה מחוץ לעיר ומגיע הביתה לשבת פעם 

 עצלות וחוסר משמעת. הצביע עלבעיני האב הצורך הזה  אךטבעי להשתחרר.  צורך

לעתים קרובות מרגישים שהם מאכזבים את הוריהם ומגיבים באחת משתי דרכים:   המבוקריםילדים 

מניסיונות אלה הם מתייאשים או שראויים לקבלה, שהם מנסים להיות מושלמים כדי להרגיש  לעתים הם

 
, Jewish Action(. הודפס שנית ברשות 74-76, טור "רק בינינו", עמ' 2001, גיליון סתיו Jewish Action* ]מתוך מגזין 

הערת העורך: הקוראים מוזמנים לנצל פורום זה כדי לבטא דעות אישיות ולהתייחס לנושאים המגזין של האיחוד האורתודוקסי. 

 [.הדעות של האיחוד האורתודוקסיהמעסיקים יהודים אחרים. הדעות הבאות לידי ביטוי בטור זה אינן בהכרח 
 . 1999לדצמבר,  10, "חינוך פרקטי בתקופתנו הסוערת", יתד נאמן, קצוטט בטורו של הרב ד. בריז 1
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להתנתק מהתורה  בחירתו של הילדבבית שבו מערכת היחסים בין ההורים לילדים אינו יציב,  1ומורדים. 

וההורים נושאים בתפקיד  , אבות . עלינו לזכור שהיהדות מועברת דרך מסורתמפתיעה האינ  ומהיהדות

 בהכרח תהיה לקויה. ההנחלה. כשהקשר לקוי, הנחלת המסורת

בחיק  שההבילה את רוב זמנו לבד בחדרו. הזמן היחיד שהוא ומדיכאון חמור  נער שסבלאל" היה שמו"

מואל עזב  שואמר בקול נסער: " אביוהתקשר אליי יום ראשון אחד בסעודת יום השבת. בהיה  המשפחה

מהחמרת הדיכאון של בנו. האב  מודאג". תיארתי לעצמי שהוא !את השולחן באמצע הסעודה והלך לחדרו

 עם הזמן נטשמואל ששכמפתיע  האם זה באמת היה" !ו ל'זימון'?שזקוקים להמשיך: "האם הוא לא מבין 

 את אורח החיים הדתי של אביו?

. ראשית,  כמה סיבות אפשריות . לתופעה זומקודמיהםדומה שהורים בני ימינו ביקורתיים הרבה יותר 

אף רנו מעניק לנו את הפנאי להתמקד בהצלחות של ילדינו כפי שלא עשינו בחסר התקדים של דו השגשוג

דתיים( נוסקים וגורמים לעלייה  החילוניים והן החינוכיים )הן הסטנדרטים העבר. כמו כן, תקופה ב

אף  , מגביר ילדים אחריםמודע להצלחות של  כל הורהבציפיות ההורים. העולם ה"מצטמצם" שלנו, שבו 

אינם מצליחים לשמש דמות חיובית  , שהורים אחדים והסיבה הרצינית ביותר:להצליח.  הדחףאת הוא 

 דיהם. ילומשפיעה בחיי ילדיהם, משתמשים בביקורת כערוץ קשר עם 

בעיות של ילדיהם, אך לטענתם לא ניתן לצפות מהם לשנות את הורים רבים מודים בכך שיש להם חלק ב

. הורים וילדים  לקויטענה זו אולם, ההיגיון מאחורי . שליליתהגותו ההתנהגותם כל עוד הילד ממשיך בהתנ 

מערכת יחסים חמה   לבנייתאינם נושאים באחריות שווה בפיתוח מערכת יחסים חיובית. האחריות 

"איש  על ההורים. בעל ה"ספר חסידים" מציין שהפסוק בראש ובראשונה עם הילדים מוטלת ומצמיחה

לשון יחיד ומסתיים בלשון רבים. מכאן אנו למדים שהאחריות חלה גם על פותח ב 2אמו ואביו תיראו" 

  ,שהאב והאם בכלל תיראו ,כתיב איש אמו ואביו תיראו לשון רבים ולא כתיב תירא לשון יחידההורים: "

 3"....שלא יכעיסו את הבן כל כך עד שלא יוכל להתאפק וימרוד בהם

על הקשר בין הורות לקויה למרדנות בגיל הנעורים. במאמר   עמדומחנכים מנוסים רבים מהציבור החרדי 

על משברים... בכל שכונה,  יודעכותב מחנך נודע: "אני  4ילדים" ו הורים  ביחסיעל "משבר  תשל"זמשנת 

[. נראה שהמכנה המשותף בין כל המצבים האלה הוא חוסר שומרי תורה ומצוות]בציבור  מגזר-בכל תת

אך בכל המצבים  מהיבטים רבים,  את התופעהלנתח  ניתןתקשורת ועוינות גוברת בין הורים לילדים. 

סבלנות של הורים כלפי ילדים. כל   הצרכים היסודיים שאינם מקבלים מענה הם הבנה, כבוד ו...האלה 

ראה  נפתרון זה יקבלו אותו כמו שהוא. הוריו ש ,יותרעוד חשוב , ולהיות אהוב על ידי הוריוילד חייב 

מטים אוזן   היינו]ההדגשה הוספה על ידי[. לו  מתעלמים ממנו!"... תראו עד כמה ועם זאת,פשוט כל כך. 

ם ניקח  א. שירדו מהדרךלא היינו זקוקים היום לכנסים על מתבגרים ש סביר להניח, תשל"זב להדרכה זו

 בעתיד. כאלהבכנסים  אולי נמנע את הצורךכיום, עצות אלו לתשומת לבנו 

  5בספר על הורות:  דומיםדברים  כתב, הנערץהרב חיים פנחס שיינברג זצ"ל, ראש הישיבה 

ו עם אמו. של חוויותה עלאת תמונת העולם שלו  משתיתאני מסכים עם המחנך שאמר שילד 

בהתאם לגישתה האוהבת או הבלתי אוהבת של האם, ירגיש הילד שהעולם הוא מקום אוהב או לא 

 
:  22, גיליון Psychotherapy 1985בן ציון סורוצקין, "החתירה לפרפקציוניזם: הימנעות מאשמה או הימנעות מבושה?",  1

הרדיפה אחר השלמות: מידה מגונה או " ומאמריער בציבור הדתי והחרדי", בקרב בני נו בפרפקציוניזם"טיפול ראה מאמרי 

 ."?מידה טובה ביהדות
 ג.:ויקרא יט  2
 ה.''ספר חסידים, סימן תקס 3
,  1977, אפריל The Jewish Observerהרב א. ברנפמן, "משבר ביחסי הורים וילדים: ניתוח עם מספר הצעות מכוונות",  4

10-14 
 . 139(, עמ' 2000)ניו יורק: ארטסקרול/מסורה,  Heart to Heart Talksהרב חיים פנחס שיינברג,  5
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אוהב. כאשר הוא אינו אהוב, הוא אינו לומד לאהוב. ילדים כאלה גדלים להיות אנשים המתקשים 

ע הקשוח, את העבריין הצעיר, את מאוד להבין את משמעותה של אהבה... הראה לי את הפוש 

הפסיכופת... וכמעט בכל המקרים אראה לך אדם הנוקט אמצעים נואשים כדי למשוך את החום 

. התנהגות אגרסיבית, כשמבינים , אף שהוא זקוק להם כל כךלא קיבלהוא הרגשי ותשומת הלב ש

בחברה   לנקוםודרך . זוהי טכניקה לכפיית אהבה, שסוכלהאותה לאשורה, אינה אלא אהבה 

לטיפול ונטול צלם אנוש. הדרך הטובה ביותר  עזובשאכזבה את האדם והותירה אותו מפוכח, 

התנהגות אגרסיבית בילדים אינה בהתנהגות אגרסיבית כלפיהם אלא באהבה... אם אתה מוצא ב

 מורדים בחברה כיום, הרי זה משום שמעולם לא נתנו להם אהבה ראויה.  

עמית אחרונה בהשתתפות מומחים שומרי תורה ומצוות, טען הבעת רך בכנס לבריאות הנפש שנע

. בניגוד  "של מחקר, אין לנו מושג מדוע ילדים 'יורדים מהדרך'רבות : "גם היום, לאחר שנים למקצוע

"אהבה ראויה"  ש ייתכן: "העדר אהבה ראויה". שהסיבה לכך אכן ידועה לנוהרב שיינברג מצהיר לכך, 

 שהרי רוב ההורים אוהבים את ילדיהם אך לצערנו רבים מהם מתקשים לקבל אותם.היא בעצם קבלה, 

הורים  להפנות אצבע מאשימה להורים. כל שאני מבקש מהברצוני להדגיש שאינני כותב את הדברים כדי 

שיש להם על ילדיהם. בתור הורה, אני יודע עד כמה  ם שלהםהעצו הוא להיות מודעים לכוח ההשפעה

ביותר. למרבה הצער, הורים רבים כורעים   המוצלחותהוא משימה מאתגרת גם בנסיבות גידול ילדים 

טראומטי משלהם. אתגרים   עברתחת נטל נוסף של לחץ כלכלי, בעיות בריאות, קשיים בשלום בית או 

 אלו הופכים את תפקיד ההורות למרתיע במיוחד.  

ומצערת קשה  אכן של ילדיהםים בקשי תפקיד משחקיםההבנה ששגיאותיהם וחוסר הרגישות שלהם 

עבור הורים. אולם, הורים יכולים לפעול רבות לריפוי הפצע על ידי בניית מערכת יחסים טובה יותר עם  

,  שלו במקום בדפוסי ההתנהגות המדאיגים המרדןעם ילדם  המהותימתמקדים בקשר  הם היוילדיהם. לו 

 תהליך הריפוי היה מתחיל. 

 את הקשר שלכם עם המתבגר המרדן תשפרוכיצד 

אל תחשבו שאמירה ביקורתית עקיפה או מרומזת תוציא את העוקץ מההערה.  הפסיקו לבקר. •

. היא משדרת את כל השפעותיה השליליות של יעילה הכי פחותרמיזה היא צורת התקשורת 

ובתו  ללא התועלת של תקשורת ישירה. בדומה לכך, ביקורת הנאמרת בחיוך או "לט  הביקורת

 של הילד" היא עדיין ביקורת. 

 השתדלו, מערכת היחסיםעד לשיפור  צרכים רגשיים במקום בהתנהגות.קשר ובהתמקדו ב •

( והשקיעו בילוייםמדפוסי ההתנהגות המרדניים של ילדכם )שינה עד שעה מאוחרת,  להעלים עין

 מערכת היחסים.  בבנייתאת כל האנרגיה שלכם 

לחזור   16-בהחלט יש לכם זכות לומר לילדכם בן ה שלכם. אין צורך לממש את כל הזכויות •

לפנות בוקר. אולם, אם הפעלת הסמכות שלכם תגביר את התרעומת של  1:00השעה עד  הביתה

 . ברגע זהפגע במערכת היחסים, אין כל היגיון במימוש זכות זאת תבכך ילדכם ו

של ילדכם, או העצמי הביטחון התפתחות גלו הערכה ל התמקדו בהתקדמות ולא באירועים. •

 הדרגתי. אם לא תנהגו כך, ילדכם שינוי בערכו של הכירו סימנים אחרים של בריאות נפשית. ל

עדיין רחוקים מתחיל להשתפר מפני שמעשיו  יראה את עצמו ככישלון גם לאחר שהוא

 .  לחדול מניסיונותיומציפיותיכם. תחושה זו עלולה לגרום לו 

תפוגג בין לילה רק משום שהפכתם רגישים יותר יזועף של ילדכם מצב הרוח השאל תצפו  •

היו סבלנים. ייתכן שכעס ותרעומת הצטברו בלבו במשך שנים. ייקח זמן עד שהכעס  לרגשותיו. 

 של ילדכם ישכך. 
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כשאתם נותנים עצות או מקבלים החלטות באשר לילדכם, עשו זאת מתוך התחשבות ברורה  •

אל תהפכו את ילדכם לאובייקט. התייחסו אליו כבן אנוש עם תחושות, רצונות ברגשותיו. 

 ושאיפות משלו. 

הפסיקו להאמין שבנכם או בתכם מחצינים  המשימה הקשה ביותר. שנו את הגישה שלכם! •

בגלל חוסר  עושים זאת ילדים המחצינים התנהגות רוב העות או עצלות. רש מתוךהתנהגות 

קיתונות בבוקר מדי יום ומביא על עצמו  11:00שביעות רצון עמוק. אם ילדכם ישן עד השעה 

 של עונשים וביקורת, עצלות היא כנראה לא מוטיבציה מספקת. 

 העיקרית.הפכו את אושרו של ילדכם, ולא הנחת שלכם, למטרה  •

אם ילדכם רואה שבאמת אכפת לכם מאושרו, הוא ייענה לכם. אחרון חביב: אל תתייאשו.  •

 בסופו של דבר.  השינוי יתחוללייתכן שזה ייקח זמן, אך עם הרבה תפילות 

 

 


