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ותהי לו לאשה
שמואל גרוסמן

על הדבש ועל העוקץ

מגשרים
בין עולמות

דר' דוד סילורה

צילה דור און

14
יועצים ומטפלים בתחום המשפחה

המוקד הארצי התנדבותי להפניות לייעוץ אישי ,זוגי ומשפחתי1-700-5000-65 :
ייעוץ טלפוני ראשוני בתשלום1901-726-800 :

המוקד הארצי התנדבותי
לייעוץ אישי ,זוגי ומשפחתי.
כלים שלובים | גליון 67
שונות ופערים
בנישואין ומשפחה
כתב העת יוצא לאור ע"י
מרכז י.נ.ר (ע"ר) ,בחסות אגודת
היועצים והמטפלים במשפחה
בישראל (ע"ר).
מנכ"ל :טו"ר מאיר שמעון
עשור
יו"ר :הר' יוסף קהתי
עורכת :טל נחום ,מנהלת
תוכניות הכשרה ב'מרכז י.נ.ר'
העלון בפיקוח הועדה הרוחנית
של מרכז י.נ.ר בראשות הרב
אליהו בן סימון

שונות ופערים
בנישואין ומשפחה

02
פחד והפרעות חרדה
08
מהות הבית בישראל

הדפסה" :מילר פוינט" פרסום.
שיווק .יח"צ .קד"מ

ברק סבר

14

16
כשהבית מתפרק
20

הפצה :חברי חברי אגודת
היועצים והמטפלים ,מנויים,
בתי דין רבניים ,מועצות דתיות,
מוסדות וארגונים רלבנטיים
ודוכני עיתונים.

שותפים למרות השוני

כתובת המערכת:
מרכז ינר  -ע"ר ת.ד34351 .
ירושלים מיקוד 91343

אריאל לביא

יעקב סלומון

מוקד ארצי התנדבותי
לייעוץ אישי ,זוגי ומשפחתי
מוקד האגודה מעניק הכוונה וייעוץ בתחום
הפרט ,הנישואין והמשפחה המלווה את הפונים
לאורך כל התהליך עד לסיומו בהצלחה.

פקס02-6321602 :

ניתן לקבל מגזין לדוגמא ללא
תשלום.

דעתכם חשובה לנו!
אם יש לכם רעיונות לשיפור או
נושאים שהייתם רוצים לקרוא
עליהם ,וכל הארה והערה
אחרת ,נשמח לשמוע מכם.
בחוברת זו ישנם מאמרים תורניים
והיא טעונה גניזה.
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הניה שוורץ

31

טיפ טיפה לחיים

טיפ ממומחי האגודה

חכמים במקומות רבים מביאים את הקשר הנשגב בין איש לאישה
כדוגמא וכמשל לקשר בין שני עניינים אידיאליים גבוהים ורמים ,ואף
בפסוקים עצמם ישנם דוגמאות לכך.
אהבת ה' את עם ישראל נמשלה לאיש ואישה" .אשת חיל עטרת
בעלה" ,משלי פרק יב .ובשיר השירים ,לרוב נקראת כנסת ישראל
רעיתי .כמו בפרק ד "כלך יפה רעיתי ומום אין בך" .ובדברי הרמ"א אורח
חיים סימן תכ"ו" ,קידוש לבנה דומה לקבלת פני השכינה ומרקדין
כדוגמת שמחת נישואין".

השבת וישראל מכונים במדרש בני זוג .בפסיקתא רבתי פרשה כג
"אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ,לכל הימים יש זוג ולי אין זוג .אמר
לה הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך" .ובספר מעבר יבוק עמוד ר"ל
כתב – "אישה משלמת שבע קומותיו של אדם כמו ששבת משלמת
ששת ימי בראשית .והיא מנוחתו ובלעדיה הוא מיטלטל ונד"

פעם והיום

30

הגמרא במסכת מגילה דף כז דנה באיסור מכירת ספר תורה .והנה
אף שנפסק להלכה ברמב"ם הלכות תפילין פרק י ובשולחן ערוך יורה
דעה סימן ע"ר שאסור למכור ס"ת ,ישנן שתי סיבות שעבורן מכירתו
מותרת :כדי ללמוד תורה וכדי לשאת אישה .כך פסקו הפוסקים על
פי דברי רבי מאיר בגמרא שם .גם במקרה שאין לאדם מה לאכול
והוא מצוי ל"ע בעוני מחפיר ,אסור לו למכור ס"ת לממן את מזונותיו
(שו"ע שם) .למדנו את גודל החשיבות של נשיאת אישה והקמת בית
בישראל .הבית הנאמן בישראל אינו משמש רק כמקום ההופעה
השלימה של התורה ,אלא הוא עצמו תורה ,על כן הותרה מכירת ס"ת
עבורו.

שייכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה .כתב השל"ה בתולדות אדם
עמוד ט'" :התורה היא דו פרצופין תושב"כ ותושבע"פ ,כדמות זכר
ונקבה ,ואמרו חז"ל כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה ,כי הנקבה
נכללת בזכר ומאירה בכבודו".

טלפון מחלקת מנויים:
02-6321602

ניתן להעביר מאמרים לפרסום
.

הרה"ג אריה אריאל | דיין בביה"ד הרבני האיזורי נתניה

דבקות האדם בתורה נמשלה אף היא לאיש ואישה" .אשת חיל
מי ימצא" ,משלי כז .ובמדרש שיר השירים רבה פרשה ה' ב" :רעיתי
תמתי ,כתאומתי .מה התאומים הללו אם חושש אחד בראשו ,חברו
מרגיש ,כך אמר הקב"ה עמו אנכי בצרה" .וכתב ספר אור תורה (ספר
הערות ופירוש על מעלות התורה להרב יצחק אייזיק חבר)" :התורה
כוללת כל העולמות עליונים ותחתונים ,והיא אשת חיל ,ועליה אמר
שלמה ושמח מאשת נעוריך" .ובתשב"ץ סימן תס"ה – "כל מנהגי חתן
וכלה נלמדים ממתן תורה".

טלפון ראשי02-6321600 :

דוא"ל:
merkaz@yanrcollege.
org
כתובתנו באינטרנט:
www.ynrcollege.org

מהות הבית בישראל
ותכונות חייו

הרה"ג אריה אריאל

יועץ משפטי :עו"ד הרב משה
רובינשטיין ,טו"ר
עיצוב ועריכה גרפית" :מילר
פוינט" פרסום .שיווק .יח"צ.
קד"מ

מוקד
האגודה

בפתחו של עניין

על דבקות האומה בארץ הקודש אמר הנביא ישעיה בפרק ס"ב ד'
זּובה ּולְ ַא ְר ֵצְך ֹלא יֵ ָא ֵמר עֹוד ְׁש ָמ ָמה ּכִ י לָ ְך יִ ָּק ֵרא
"ֹלא יֵ ָא ֵמר לָ ְך עֹוד ֲע ָ
ֶח ְפ ִצי ָבּה ּולְ ַא ְר ֵצְך ְּבעּולָ ה ּכִ י ָח ֵפץ ה' ָּבְך וְ ַא ְר ֵצְך ִּת ָּב ֵעל"

מוקד האגודה .ליווי אישי לעתיד טוב יותר
WWW.ACFT.ORG.IL | YEHUDIT@ACFT.ORG.IL

מקורות אלו מראים את הקשר בין בנין הבית וקשר הנישואין כדי
להמשיל ולהסביר חשיבות ונשגבות קשרים של קודש .אולם ניתן
גם ללמוד מן הנמשל אל המשל .כלומר נתבונן בנמשלים בחמשת
המובאות הנ"ל ועל ידי קישורם למשל – קשר איש ואישה ובניין הבית,
תיפרס לעיננו תמונה רחבה הנוגעת למהות של הבית בישראל.
ביחס לנמשל הראשון ,אהבת ה' את עמו ,ישנו פסוק נפלא בירמיהו
יֹומם ֻחּקֹת יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים לְ אֹור
פרק לא( :לד) ּכֹה ָא ַמר ה' נ ֵֹתן ֶׁש ֶמׁש לְ אֹור ָ
לָ יְ לָ ה רֹגַ ע ַהּיָ ם וַ ּיֶ ֱהמּו גַ ּלָ יו ה' ְצ ָבאֹות ְׁשמֹו( :לה) ִאם יָ ֻמׁשּו ַה ֻח ִּקים ָה ֵאּלֶ ה
ִמּלְ ָפנַ י נְ ֻאם ה' ּגַ ם זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁש ְּבתּו ִמ ְהיֹות ּגֹוי לְ ָפנַ י ּכָ ל ַהּיָ ִמים( :לו)
מֹוס ֵדי ֶא ֶרץ לְ ָמ ָּטה ּגַ ם ֲאנִ י
ּכֹה ָא ַמר ה' ִאם יִ ַּמּדּו ָׁש ַמיִ ם ִמלְ ַמ ְעלָ ה וְ יֵ ָח ְקרּו ְ
ֶא ְמ ַאס ְּבכָ ל זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָעׂשּו נְ ֻאם ה':

הנביא אומר שכשם שאיתני הטבע יציבים וקיימים לעד ,כך יהיה
זרע ישראל לפניו יתברך .ולכאורה קשה :מדוע כופל הנביא את דבריו
וחוזר פעמיים על אותו ענין? פסוק ל"ו נראה כחזרה מדויקת על מה
שכבר אמר בפסוקים ל"ד ו ל"ה .אלא שבפסוקים ל"ד ל"ה הנושא הוא
נצחיותם של חוקות שמים וארץ .אם ימושו וכו' .ובפסוק לו הנושא
הוא עומקם ותוכנם .אם ימדו ,אם יחקרו .כך גם ביחס לבית בישראל.
בבסיסו הוא נצחי ועמוק .הקשר האמתי בין בני הזוג הוא משמיים,
אלקי נצחי ובלתי מושג.
ביחס לנמשל השני ,דבקות האדם בתורה .ידועים דברי חז"ל על התורה
שקדמה לעולם .כך מפרש רבי עובדיה ברטנורא אבות ו' י' "תורה קנין
אחד מנין דכתיב ה' קנני ראשי דרכו  -שבריאתה קדמה לעולם מפני
שכשעלה במחשבה לפניו לברוא את עולמו אמר יתקיים בשביל
אׁשית ַּד ְרּכֹו ֶק ֶדם ִמ ְפ ָעלָ יו ֵמאז" .תורה
התורה" .משלי פרק ח'" :ה' ָקנָ נִ י ֵר ִ
היא מטרת היצירה ובסיס החיים .וכן בבניין הבית .בשמונה מקומות
בגמרא ובמדרש נאמר כמה קדום הוא הקשר בין בני הזוג ,למשל
בגמרא סוטה דף ב'" :אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת
הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני".
ביחס לנמשל השלישי ,אחדות תורה שבע"פ עם תורה שבכתב .ראינו
לעיל את הביטוי כלולות זו בזו .וכך גם בעניינו .על פי סוד הנסירה
אנו יודעים שאיש ואישה הם מציאות אחת ויחידה אחת .כלולים
ומחוברים הם זה בזו .וכל עניין פירודם הוא לצורך חיבורם מחדש על
ידי הבחירה החופשית מדעתם ומרצונם.
ביחס לנמשל הרביעי ,שבת וישראל .נוכל להגדיר את השבת כבעלת
שתי תכונות מרכזיות .א .מעין עולם הבא .כמו שפייט הפייטן בפיוט
"מה ידידות" ,השבת היא "טעימה" מעולם שכולו טוב ,שכן אינה תלויה
בפעילותו של אדם .להפך – אסור לעסוק במלאכה .ב .קדושת השבת
קבועה וקיימת מששת ימי בראשית ואינה תלויה בקידוש החודש על
ידי ישראל כמו שאר חגים .בגמרא חולין דף קא אמר אביי שבת קביעא
וקיימא יום הכפורים בי דינא דקא קבעי ליה.
גם קדושת הקשר בין אדם לאשתו צריך להיות בעל שתי התכונות
הללו .הוא צריך להיות קבוע וקיים ומעין עולם הבא .כלומר אף
שלמעשה נדרשת עבודה גדולה ומתמדת לבנות את הקשר בפועל,
ביסודו ובמהותו קשר זה הוא מעין עולם הבא.
לבסוף הנמשל האחרון ביחס לקשר האומה והארץ .אחת התכונות
המופלאות היא היותו חוזר ומתחדש שוב ושוב .בארבע אירועים
היסטוריים שונים קמנו ממקום שהותנו ושמנו פנינו לארץ ישראל.
ראשית אברהם אבינו" :לך לך מארצך וכ' אל הארץ אשר אראך".
אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִ ם
"והֹוצ ִ
ֵ
ביציאת מצרים ה' אומר למשה
ּוב ְׁש ָפ ִטים ּגְ דֹלִ ים:
רֹוע נְ טּויָ ה ִ
וְ ִה ַּצלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם וְ גָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּבזְ ַ
יתי לָ כֶ ם לֵ אֹלקים וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י ֲאנִ י ה'
(ז) וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם וְ ָהיִ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם
ּמֹוציא ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלֹות ִמ ְצ ָריִ ם( :ח) וְ ֵה ֵב ִ
ֱאֹלקיכֶ ם ַה ִ
אתי ֶאת יָ ִדי לָ ֵתת א ָֹתּה לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ִ
מֹור ָׁשה ֲאנִ י ה' .גם בתום הגלות לאחר חורבן בית
וְ נָ ַת ִּתי א ָֹתּה לָ כֶ ם ָ
ראשון שבנו לכאן בעליית עזרא ונחמיה .ובפעם הרביעית והאחרונה
עם סיום הגלות הארוכה אנו שבים שוב אל ארצנו.
גם בקשר הקדוש שבין איש לאשתו ישנו רכיב ההתחדשות המתמדת.
הוא צומח ועולה כל פעם ומחדש את חיוניותו .כוח צמיחה זה מונח
בו כמתנה משמים .על כן בכול עת אפשר לכל זוג לשוב ולחדש
את שמחת החיים המשותפים ,לשוב לתקופות היפות של תחילת
הדרך ,לשאוף ביחד לקשר חי וטהור ,היונק כול העת מקדושת תורה
ומצוותיה נוכח פני ה'.
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מן המקורות

במבט שני

למצוי
הרצוי
בין
על הפער בין המציאות ובין מה שרצינו שהמציאות תהיה

לאשה
לו
ותהי
התבוננות ביחסי התקשורת של יצחק ורבקה
שמואל גרוסמן  .M.Aיועץ נישואין ומשפחה ,פסיכותרפיסט | 052-5802242

התורה הקדושה ותיאורי הנהגות האבות והאמהות מנחים ומלמדים
אותנו מהי דרכה של תורה וכיצד עלינו לנהוג .ננסה להבין ,ולו במעט,
את קשר הנישואין של יצחק ורבקה ,ולדמות ממנהגי יסודות האומה
ללימוד מעשי עבורנו .במבט ראשון ,כשמתבוננים על הקשר של יצחק
ורבקה הוא נראה תמוה .שניהם נשאו על ידי שידוך שעשה אליעזר,
ללא היכרות קודמת וקשר שעלה והתפתח עד לכדי נישואין .יתירה
מכך ,כשרבקה רואה לראשונה את מי שעתיד להיות בעלה היא נופלת
מהגמל מרוב יראה.
לאורך כל פרשת חיי שרה אין עדות לתקשורת בין בני הזוג .כל אחד
מהם אוהב בן אחר ורבקה דואגת במרמה שיעקב יקבל את ברכות
אביו במקום עשיו .היינו מצפים לראות כיצד רבקה מנסה לשכנע את
יצחק מדוע יעקב הוא המתאים ביותר ואולי דרך השיחה שלהם יבין
האחד יותר את בן זוגו .אך כל זה לא קיים ,ורבקה פועלת באופן חד
צדדי.
זאת ועוד ,כשרבקה מבינה שיעקב מצוי בסכנת חיים עקב גניבת
הברכות היא אומרת לו "הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך ועתה בני
שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה" (בראשית כז מג) .אך
כשמציגה רבקה את יציאת יעקב לחרן בפני בעלה יצחק היא נוקטת
בסיבה אחרת לגמרי" :קצתי בחיי מפני בנות חת" (כז מו) ,ולא מציינת
את הסיבה האמיתית.
באופן כללי ניתן לראות שלאורך כל הדרך רבקה היא הפעלתנית,
האקטיבית ,היוזמת ,ויצחק ,שלא כאביו אברהם ,הוא הנפעל
והפאסיבי.
אך כל זה במבט שטחי .אם נתבונן לעומק נגלה קשר מיוחד ,שלם
והרמוני .קשר אותו מתמצתת התורה בחצי פסוק" :ויקח [יצחק] את
רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה" (שם ,כד ,סז) .במקום התהליך המקובל
כיום בו הנישואין הם תוצאה של קרבה רגשית ,התורה מתארת תהליך
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הפוך .קודם נישואין ורק אחר כך אהבה .כפי שכותב הרש"ר הירש
"ככל שהוסיפה [רבקה] להיות אשתו [של יצחק] כך גדלה אהבתו...
בישראל החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה".
גם רבקה ,כמו שאר האמהות ,הייתה עקרה ,אך באופן שונה ,רבקה
לא מוסרת את שפחתה ליצחק שיבנה ממנה" .ויעתר יצחק לה' לנוכח
אשתו( .שם כה ,כא)" .מלמד שהיה יצחק שטוח (משתטח בתפילה)
מכאן ורבקה שטוחה מכאן .ואומר [יצחק] ריבונו של עולם כל בנים
שאתה נותן לי לא יהיו אלא מן הצדקת הזו .אף היא אמרה כל בנים
שאתה עתיד ליתן לי לא יהיו אלא מן הצדיק הזה" (מדרש רבה).
עיקר הבקשה של כל אחד מהם אינה על הבנים לבדה אלא שייוולדו
הבנים דווקא מתוך הזוגיות הזו .אמנם כל אחד מהם משתטח בקרן
זווית אחרת (רש"י) ,אך המגמה והמבט שלהם הוא פנימה ,ומתוך
האחדות המיוחדת של שניהם הם רוצים לבנות את ביתם .עניין זה
מובלט בהמשך מדרש רבה שם" :משל לבן מלכים שהיה חותר על
אביו ליטול ליטרא (מידת משקל) של זהב והיה זה חותר מבפנים וזה
חותר מבחוץ" כלומר כמו אותו אב ובנו שכרו זהב כל אחד מהצד שלו,
לכאורה הם נמצאים בשני צידי המתרס ולא שייכים לאותה מגמה,
שכן אינם חופרים לאותו כיוון ,זה לצפון וזה לדרום ,ואולי אף אינם
יודעים האחד על מאמצי השני ,אך כל זה רק למתבונן מן החוץ .במבט
פנימי שניהם חופרים לאותו כיוון – האחד כלפי השני ,כשהתכלית
היא אותה תכלית .דווקא החפירה ההפוכה שלהם ,השונות וההבדל
ביניהם ,מבטאים יותר מכל את האהבה הגדולה ביניהם ,שלמות
אמיתית של זהב.
לעיתים נדמה לזוג שהם אינם מדברים באותה שפה ,לא משדרים
על אותו גל ,שונים מכדי להיות יחד .יצחק ורבקה מלמדים אותנו
לא להיבהל מהשוני .לעיתים השונות היא המיוחד שבזוגיות .היא
המשלימה ,המפרה ,המפתחת ואינה מניחה לזוג לשקוט על שמריו
אלא לגדול ולצמוח.

טוני רובינס,
אחד המורים
המובילים בעולם
אומר" :כאב
הפער בין הרצוי
הוא בלתי נמנע,
אולם סבל הוא
תחושת חוסר
היכולת לצמצם
את הפער"..
לכולנו יש
בהם
תחומים
התלונות
אחת
בין
פער
קיים
הרווחות ביותר
למצוי.
הרצוי
במהלך טיפול
דרכים
ישנן
אך
בשיחות
זוגי או
את
לצמצם
יום יום
רבות של
ומסתבר
הפער,
היא" :הוא לא
שתחושתאותי /
מבין
חוסר
לא מבינה
היא
והסבל
היכולת
"אין
אותי",
המקרים
הם ברוב
הבנה".
בנינו
בחירה ולא גזירת
זוהי טענה
גורל.
שנשמעת
על ידי נשים
רבות וגם לא
מעט גברים.
כיצד נוצרת
התופעה
השכיחה כל
כך של חוסר
הבנה בין גבר
לאשה? והאם
ניתן לגשר על
הפערים?

קארין אביבי ,מאמנת ומטפלת רב תחומית ,מאסטר  NLPו054-6633548 | TLT-
הקב"ה יצר את העולם עם פער מובנה בין הרצוי למצוי
על מנת לאפשר לאדם לצמוח ולממש את ייעודו בחיים.
לכל אחד מאתנו יש פער בתחומים שונים :פערים בין
הרצוי למצוי עם הילדים ,עם בן/בת הזוג ,הבוס ,המצב
הכלכלי ,ההתנהגות שלנו במקומות מסוימים ועוד.
הפער בין הרצוי למצוי מחולק לשלושה חלקים:
המצוי :המציאות עצמה כפי שנקלטת בחושים שלנו:
מה שאנו רואים ,שומעים ,חשים בגוף ומרגישים.
הרצוי – מה שאנו מצפים שיקרה ,מה שאנו חושבים
שצריך להיות.
הפרשנות – מה המשמעות של הפער עבורנו ומה הוא
אומר עלינו  -האם אני לא מספיק טוב? חכם? אהוב?
מוצלח?
הנחת היסוד האוטומטית של רוב בני האדם היא ש"אם
אני אשנה את מה שקורה בחוץ  -הבית ,מנהל הבנק,
האישה ,הבעל ,הילדים ועוד ,אז אני אהיה מאושר/ת",
ומתעקשים שהבעיה היא המציאות ,ושאם רק
המציאות תשתנה הם יהיו מאושרים .באופן מפתיע,
צורת חשיבה זו יוצרת תסכול רב משום שלשנות את
האחרים קשה עד בלתי אפשרי .שינוי המציאות תלוי
ברצונם ויכולתם של אחרים להשתנות .כל עוד אנו לא
מקבלים את המציאות ומתנגדים לה ,התנגדות זאת
חוזרת אלינו כבומרנג ולא מאפשרת שינוי .אולם יש עוד
שני חלקים שניתנים לשינוי בקלות יחסית מאחר והם
בשליטתנו ובבחירתנו בלבד:
החלק הראשון הוא הציפייה :איך המציאות הייתה
צריכה להיות והיא לא .לדוגמא :המציאות (המצוי):
הילד שלי לא מציית לי ולא עושה מה שאני רוצה ו/או
מתי שאני רוצה.
הציפייה (הרצוי) :הילד שלי צריך לציית לי כי אני עושה
הכול בשבילו ודואג לכל צרכיו וכי אני ההורה שלו .
ילדים צריכים לציית להורים שלהם ולכבד אותם.
השאלה שיכולה להישאל פה היא :מאיפה הגיעו
הציפיות? איך הגעתי למסקנה כזו ולא אחרת? אם
המציאות היא לא כמו שאני רוצה אותה ,אולי הציפיות
שלי לא הגיוניות במצב הזה?
דוגמא נוספת :הילד שלי לא מציית לי.
הציפייה שלי :הילד שלי צריך לציית לי כי אם הוא מציית
לי הוא מכבד אותי.
מאיפה הציפיות שלי הגיעו? איפה שמעתי את
המשפטים האלה? האם צייתנות באמת מעידה על
כבוד? חינוך טוב? או שהיא עשויה להיות תוצאה של
פחד וטרור ולא יראת כבוד.
לאחר הברור הראשוני ,השאלה הבאה שנשאל את

עצמנו היא  -האם אני יכול לוותר על הציפייה כך שאוכל
לחיות את חיי טוב יותר ולייצר מערכת יחסים טובה
יותר עם הילד שלי ,או לחילופין ,לעדן את הציפייה כך
שהילד יוכל לעמוד בה מבלי לשבור את רוחו .למשל,
לצפות מילד שיעשה מה שאומרים לו אבל בזמן שנכון
לו ולא בהכרח בזמן שנכון לנו .על ידי הברור הזה נוכל
לתאם עם הילד ציפיות ,להבין את הצרכים שלו ולהגיע
להסכמים משותפים שבהם מבינים את הצרכים שלו
ומנסים לענות עליהם .כך נוכל ללמד אותו לכבד את
הצרכים והרצונות שלנו מתוך כבוד הדדי ואכפתיות.
החלק השני הוא הפרשנות :האם המשמעות שנתנו
לפער היא משמעות מעצימה או משמעות מרפה ידיים,
מתסכלת ומכאיבה?
לדוגמא :המציאות :הילד שלי לא מציית לי  /מכבד אותי
הפרשנות :לא חינכתי אותו טוב ,אני לא הורה טוב.
האם פרשנות זו ניתנת לשינוי?  -לחלוטין כן .אחת
מהנחות היסוד של הנ.ל.פ היא ש "אדם בוחר באפשרות
הטובה ביותר עבורו ברגע נתון" .ומכאן נשאל  -האם
אני מוכן לדון את הילדים שלי לכף זכות? האם אני מוכן
לדון את עצמי לכף זכות ,ולהניח שכל מה נעשה ,נעשה
לטובה ,ושאם הילד פועל כמו שהוא פועל ,הוא לא רואה
דרך אחרת לבטא את עצמו?
ילדים נולדים כבצק שניתן לפיסול .התנהגות של ילד
אינה גזירת גורל ,יש לנו את היכולת לעצב את התנהגותם
של ילדנו ,והתנאי הראשון ולעיצוב התנהגות היא קבלת
האחר .התנאי שני הוא ההבנה שגם אנחנו בוחרים את
האפשרות הטובה ביותר עבורנו ברגע נתון ואם חסרות
לנו אפשרויות ,זה לא אומר שאנחנו הורים לא טובים
אלא שלא לימדו אותנו או נתנו לנו כלים לטפל בכל
המצבים ההוריים האפשריים.
הבשורה הטובה היא שהורה טוב הוא לא הורה שיוצר
ילדים מפוסלים לפי הציפיות שלו אלא הורה שמוכן
ללמוד איך ליצור מערכת יחסים טובה עם ילדיו תוך
כבוד הדדי ומוכנות ללמוד כלים חדשים ולצמוח כדי
ליצור ילדים עצמאיים ומאושרים.
לסיכום ,הקושי לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי
נובעת מהמחשבה המגבילה שהצמצום מתאפשר רק
דרך שינוי המציאות .אולם צמצום הפער יכול לקרות
גם בעזרת זיהוי ושינוי הציפיות ופרשנות מעצימה
של המציאות כדי לייצר את התנאים האופטימליים
למערכות יחסים מצוינות ואושר שהוא תוצאה של
מערכות יחסים אלה .ברגע שנקבל את העובדה
שפערים הם חלק מהחיים ובמידה ונבחר לראות בהם
מנוע צמיחה ,נוכל להחליף את הסבל בעוצמה ולרקוד
עם החיים ריקוד שבו אנחנו הולכים לקראתם צעד והם
הולכים לקראתנו שניים ביד המכוונת לטובה של הקב"ה.
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משפחה במחקר

השניים
שונים
שונות מגדרית ותקשורתית בין גברים לנשים
רחל שניאור  .M.Aיועצת נישואין ,יועצת חינוכית ומגשרת | 050-4176623
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רובנו מעוניינים בתקשורת פתוחה ,כנה ,חיובית
ומשתפת .מעניין להיווכח שלמרות ששני בני הזוג
מעוניינים בתקשורת כזו ,דווקא כאשר מגיעה
ההזדמנות לשמוע ולהתחבר ,הם לעיתים קרובות
מחמיצים את המטרה .עם כל הרצון הטוב ,השיחה
שהייתה אמורה להיות מקרבת ,יוצרת פער ומרחק
רגשי ,שגורם לתחושה המתסכלת של חוסר הבנה.
כדי למצוא את הדרך להבנה ולתקשורת חיובית,
כדאי שנכיר בכך שישנם הבדלים מהותיים בין
גברים לנשים באופן ההתקשרות שלהם .בעולם
המודרני בו אחד מהערכים המובילים הוא שוויון
בין בני האדם ללא הבדלי דת ,גזע ומין ,אנו שוכחים
לפעמים שמגדר הוא נתון פיזיולוגי שטבע הקב"ה
בבריאה בעולמו .כשם שיש שונות פיזית בין
גבר לאשה ,כך נפשם בנויה באופן שונה ,ולפיכך
התנהגותם תהיה שונה בהתאם לנטיות המתאימות
יותר לכל אחד מהם.
ישנם חוקרים הטוענים שחוויות החיברות
המוקדמות של נשים וגברים מובילות להבדלים
בסגנונות התקשרות של המינים .גוטמן ולוינסון
( )1988טענו שהשורשים של דפוסי ההתקשרות
הללו נעוצים בהבדלים ביולוגיים .ההבדלים
שהם מציינים הם בתגובות פיזיולוגיות שונות
של גברים ונשים למצבים מעוררי תגובה רגשית.
מקור ההבדלים הוא במערכת העצבים המרכזית
ובמערכת האנדוקרינולוגית ,וההנחה היא שיש קשר
בין התגובתיות הפיזיולוגית לבין יכולת התקשורת
המילולית.
חוקרים אחרים( ,מלץ וברוקר )1982 ,פתחו את
תיאורית תת התרבויות המתייחסת לגברים ולנשים
כאל שתי תרבויות נבדלות – הגבר והאשה .גם כאשר
שניהם ינסו לתקשר כשווים ,תמיד יהיו הבדלים
תרבותיים שיובילו לקשיים בתקשורת .לדוגמא:
גם כאשר לגבר ולאשה יש אוצר מילים שווה ,הם

ישתמשו בו באופן שונה ,כאשר נשים ישתמשו
יותר במונחים המתייחסים למצבים רגשיים.
מלץ וברוקר מונים ששה תחומים שבהם לנשים
וגברים יש חוקי שיחה שונים והם מהווים מקור
לחוסר ההבנה הרווח בין ביניהם .הבנת הבדלים אלו
תסייע לנו ,ולו במעט ,לצמצם את הפערים שיוצרים
קצרים בתקשורת ,ואולי דרך כך ,לתקשר נכון וטוב
יותר.
התחום הראשון הוא "התגובות הקטנות" ( Minimal
 :)responsesאלו הם סימנים קצרים ,ביטויים
מילוליים ובלתי מילוליים המעורבים בשיחה למשל,
הינהון ,קולות הזדהות או אותות הבנה כמו "אהה"...
כאשר נשים מגיבות בשיחה ב'תגובות קטנות' הן
מסמלות הקשבה והתעניינות .לעומת זאת ,כאשר
גברים משתמשים בתגובות קטנות הם מביעים
הסכמה והבנה .ההבדלים במסרים השונים ,לדברי
מלץ וברוקר ,יוצרים בלבול וקשיים בתקשורת בין
המינים .על פי ממצאי מחקר שנערך על ידם ,נשים
משתמשות יותר בתגובות קטנות מאשר גברים.
ההשפעה של הממצא באה לידי ביטוי בדרך ההבנה
של כל אחד מהצדדים :נשים קובלות על כך שגברים
לא מספיק מקשיבים להן .עובדה שאיננה נכונה לפי
תוצאות מחקר זה ,שכן הגבר יכול להקשיב קשב
רב ,אך הוא לא ישתמש בתגובות קטנות אם הוא
לא מסכים לכל דברי האישה .גברים לעומת זאת,
שמפרשים את התגובות הקטנות כהסכמה ,לא
מבינים איך ייתכן שבסוף השיחה מתברר שהנשים
כלל לא מסכימות עם כל מה שנאמר על ידם ,בזמן
שבמשך כל השיחה הם קלטו את התגובות הקטנות
כהסכמה לדבריהם .התחושה שלהם היא בלבול
בהתנהלות השיחה וניגוד מסרים.
התחום השני הוא משמעותן של שאלות .השאלות
ששואלות נשים במהלכה של שיחה ,הן שאלות

שמטרתן היא שימור השיחה והבעת התעניינות .זאת למרות
שהשאלות לא תמיד יהיו באמת חשובות לשואלת ,אך היא
תשתמש בהן כדי לדאוג להמשכיות השיחה .הצורך של גברים
בשאלות הוא ענייני לחלוטין .הם שואלים שאלות על מנת לקבל
אינפורמציה ,הסבר ,הבהרה וכדו'.
התחום השלישי הוא הקישור בין מה שנאמר על ידי כל אחד
מבני השיח .נשים מתמללות את הקישור בין דבריהן לדברי
השני ,בזמן שגברים כלל אינם נוטים לעשות קישורים בשיחה.
הם יאמרו את דבריהם לגבי מה שמעניין אותם בלי לשייך אותם
לדברי בן השיח השני .מסיבה זו ,במקרים רבים נשים לא ימצאו
את הקשר בין מה שהגבר אומר לדבריהן.
התחום הרביעי הוא הפירוש שכל אחד מהמינים מעניק
לתוקפנות מילולית .נשים רגישות לתוקפנות מילולית כגון
התפרצות לשיחה ומפרשות אותה כמכוונת נגדן למרות שלא
תמיד זה נכון .חוקרים הראו שנטיית הגברים להתפרץ בשיחה
עם נשים היא במטרה לשלוט בשיחה (רוזנבלום )1986 ,ולא
מסיבות של תוקפנות .חוסר הבנה זה עלול ליצור אי הבנות
קשות בשיחה.
התחום החמישי הוא שמירה וסטייה מהנושא .בשיחות נשים
המעבר מנושא לנושא הוא הדרגתי וחלק מהתנהלות שיחה שבה
הנושאים מורחבים ומפותחים .אצל גברים כמעט ולא קיימת
הרחבה של נושא אלא להפך ,יש שמירה על הגדרתו המצומצמת
וכמעט לא קיים מעבר מנושא לנושא בפתאומיות.
התחום השישי הוא שיתוף בבעיות ומתן עצות .לנשים יש נטייה
לדבר על בעיותיהן ולשתף בהן אחרים .בשיחות נשים הן נוטות
לחזק ולהקשיב זו לזו .גברים ,לעומתם ,אינם מספרים בעיה
על מנת לשתף אלא על מנת לקבל פתרון .גם כאשר מספרים
להם על בעיה כלשהי ,הם נוהגים לייעץ ולהתנהג כמומחים ולא
להראות גילויי אהדה ואמפתיה .כאשר האישה תגלה כלפי הגבר
אמפתיה הוא עלול להסתגר ולא לשתף פעולה .האישה מצידה
לא תבין מדוע הוא כועס או נפגע .חוקרת בשם ריד ( ,1995בתוך
מרין  )2003טענה כי גברים מבססים את סגנון הדיבור שלהם
על תחרותיות בעוד שנשים מבססות אותו על ידי שיתוף פעולה.
לאור הנתונים שנלמדו ממחקרם של מלץ וברוקר ,ניתן לראות
שישנם הבדלים מעשיים בצורת התקשורת של גברים ונשים.

יחד עם זאת ,חשוב לציין ,כמובן ,שהנתונים נלמדים מהרוב ,ואין
בכך עדות ברורה לגבי כל אדם ואדם .התנהגות זו ,מלבד היותה
ביולוגית לפי חלק מהחוקרים ,היא התנהגות נרכשת מקבוצת
הזהים במגדר של כל אחד מהמינים .לכן הקשיים יתעוררו ,בדרך
כלל ,בבואם של הגבר והאישה בברית הנישואים ,אז כל אחד
נחשף לסגנון תקשורת שונה במהות .על כל אחד ללמוד להבין
את זולתו ולתקשר בהתאם ,ומכאן נשאלת השאלה  -האם
באמת ניתן לשנות הרגלים שמוטבעים בנו עמוק כל כך? על
שאלה זו עונים מולק ברדק וגיבסון (בתוך מרין  )2003במחקר
מעניין שבחן את ההבדלים בהבנת תקשורת מילולית בין המינים.
במחקר זה הנבדקים היוו מעין שופט צד שלישי לסיטואציות של
קשיים בתקשורת בין גבר לאשה .כלומר ,המשתתפים במחקר
נחקרו תוך כדי צפייה במקרים של חוסר תקשורת בין המינים
בהם הם נדרשו לתת את חוות דעתם .הנחקרים ידעו לכאורה
מהו מושא המחקר והתנהלותם בסיטואציה הייתה מוטה .הם
לא היוו צד פעיל באינטראקציה אלא נדרשו להגיב לסיטואציה
בצורה אובייקטיבית לאחר מחשבה .תשובות הנבדקים הראו
שכאשר יש נכונות ורצון להבנה ,ההבדלים אינם כה גדולים
בתקשורת המילולית בין המינים .הם הכירו בשוני וביכולת
להתמודד עם הבדלים אלו .לפיכך ,הגיעו החוקרים למסקנה
שאפשר ללמד זוגות כיצד להתגבר על ההבדלים גם בזמן שהם
בתוך האינטראקציה ובכך לשפר את ההבנה בין המינים.
כל אחד ואחת מאתנו יכולים ללמוד אודות ההבדלים שביננו לבין
בני הזוג שלנו ,להיות ערים להם ולמבנה הנפש שלהם ,ולהיזהר
ממלכודת הפרשנויות הסובייקטיביות שגורמות לעלבון ,מאחר
ואין כוונה כזו מלכתחילה .הבנה זו תסייע לנו להבין ולדון לכף
זכות את השני ולפתח הקשבה אמתית לפי מבנה הנפש של
הזולת ,ולקבל אותו על פי היצירה שבראו אלוקים .הבדלים אלו
יכולים לשמש לנו נושאים לשיחה על מנת להבהיר ,להסביר
ולהביע את הצרכים שלנו באזני בני הזוג .כדאי לציין את
הנקודות בתקשורת שמביאות לחסמים רגשיים ולחוסר הבנה,
ולמצוא דרכים וטכניקות להתמודדות הספציפית בכל תחום.
פעולה משולבת מתוך מטרה משותפת עם רצון אמתי ושימת
לב לנקודות התורפה ,תאפשר בע"ה להתגבר על השונות.

מקורות :מרין ,ת .)2003( .תקשורת מילולית בין גברים ונשים :הבדלים בהבנת מסרים בנושא בקשת עזרה או קבלתה וקרבה או ריחוק ביחסים ,בקרב בוגרים ובקרב מתבגרים.
עבודת גמר לתואר מוסמך ,החוג לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.
Gottman, J.M. & Levenson, R.W. (1988). The social psychophysiology of marriage. In P. Noller & M.A. Fitzpatrick (Eds.), Perspectives on
marital interaction (pp.182-200). Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Maltz D.N. & Ruth A. Broker. (1988) Language & social identity. Acultural approach to male-female miscommunication 11-pp/ 196-216
Rosenblum, K.E.(1986). Revelatory or Purposive? Making sence of a 'female register' Semiotica, 59, 157-170.
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חשוב לדעת
OCD

לימודי תעודה

אובססיה

חרדה
והפרעת
פחד
על פחדים ,חרדות ומה שבינהם
ברק סבר ,עובד סוציאלי קליני ומגשר מוסמך ,פסיכותרפיסט מומחה
ומדריך מוסמך בטיפול התנהגותי קוגניטיבי ( .)CBTמטפל מומחה
לחרדות והתקפי חרדה | 03-9524994

פסיכותרפיה
טיפול בCBT-
באישור איט"ה -האגודה הישראלית
לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

עולמנו הנוכחי רווי באתגרים
וגירויים שכליים ומנטליים
אינסופיים .לא פעם אנו מוצאים
את עצמנו ניזונים במקביל מערב
רב של תהיות ומחשבות ,ריצודי
נאון ושלטי פרסומת ,תשדירים
ברדיו לצד כרוזים ושלטי פרסום
ללא כל יכולת אמיתית לווסת את
הקשב ואת תשומת ליבנו .בתוך
הדהרה האינסופית ,היומיומית,
האינטנסיבית והמתישה אחר
פרנסה ולימודים ,לצד גידול
המשפחה וסדר יום תובעני ,לא
נותר לנו פנאי להשתהות אל מול
עולמנו הפנימי ,הנפשי והרוחני
למעט רגעים בודדים ומעטים
בהם לרגע ,אולי במקרה ,ניתנת
לנו הזדמנות קטנה ,חמקמקה
ושברירית לשאול את עצמנו
באמת ובתמים" :מה שלומנו?
איך אנו מרגישים? והאם אנו
מאושרים? עצובים? מפוחדים או
בטוחים?
מציאות החיים מביאה רבים
מאיתנו למצב בו הגוף והנפש
נאלצים "לקחת פיקוד" על ספינת
החיים שלנו ,לצלצל בכל פעמוני
ונורות האזהרה בכדי לסמן לנו
עצרו!! שימו לב!! משהו פה לא
בסדר...
צלצול פעמונים זה הוא תיאור
מטאפורי למה שנקרא התקף
חרדה או התקפי פאניקה ,והם
שונים מרחק שנות אור ממה
שכולנו מכירים בשם פחדה או
בהלה .שוני זה ניכר בסיבות
אותן אנו מייחסים לאותם חרדות
אל מול אותם פחדים מהותיים
ורציונליים .ננסה במאמר זה
להתוות את המושגים המקצועיים
המתארים את שתי התופעות
ולהבין את השוני ביניהם.
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מהו פחד?
על פי הספרות המקצועית ,הן הרפואית והן
האקדמית ,פחד הוא למעשה תחושה רגשית
ופיזיולוגית לא נעימה ,הקיימת לעתים אצל בני
אדם ובעלי חיים ,הנגרמת כתוצאה מחשיפה
לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים .לדוגמה -
היתקלות בחיה מאיימת כגון אריה בטבע או
שודד המאיים עלינו עם אקדח שלוף.
ככל שהגירוי החיצוני הוא בלתי צפוי וגדול
יותר  -תחושת הפחד חזקה יותר .לפחד תפקיד
מרכזי בשרידותו של האדם או בעל החיים ,והוא
משמש כאמצעי להרחקתו מהסכנות הנשקפות
לחייו ,ואף מהווה גורם המונע להיכנס
מלכתחילה למצבים מסוכנים .זאת אומרת
שלפחד תפקיד משמעותי חשוב והכרחי ביותר
השומר עלינו ,בני האדם ,וכל בעלי החיים בכלל
מפני הגעה למצב סכנה קיצוני העלול לסכן את
חיינו.
במישור הפיסי ,הפחד גורם להעלאת הורמון
האדרנלין ומביא לתופעות אופייניות כמו
הרחבת האישונים ,הגברת קצב פעימות הלב,
צמרמורת ,העלאת לחץ הדם והרחבת כלי הדם
אל השרירים ,כל זאת כדי להכין את מערכות
הגוף להתמודדות פיזית אפשרית עם האיום
או הסכנה .כלומר ,הקב"ה ברא בגוף האדם
המופלא מנגנון המתגייס במהירות רבה ומפעיל
שינויים רבים בעצמו בכדי לעזור לנו ולשמור
עלינו בהתמודדות אל מול הגורמים המאיימים
על קיומנו או על שלוותנו.
במקרה של פחד האורגניזם או האדם יממש
תכונה או תגובה התנהגותית לתחושת הפחד
כגון בריחה מאזור הסכנה ,החזרת מלחמה ,או
קיפאון ושיתוק במטרה להסתוות ,כאשר שתי
האופציות הקודמות אינן אפשריות .כל אחת
מהתגובות היא תגובה אשר בדרך כלל תתקיים
אצל אותו אדם או בעל חיים בצורה עקבית .כל
אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו – כיצד אני
מתמודד בדרך כלל עם פחד? האם אתם בורחים
(אפילו ברמה הסימבולית) או קופצים ונלחמים
וכך מתמודדים עם האיום? או לחלופין קופאים
על מקומכם ונאלמים דום אל מול האיום
המתקרב ,בדיוק כמו אותו חתול רחוב מבועת
המביט אל תוך גלגלי המכונית ופנסיה ואינו
מצליח לזוז ממקומו ולפנות את הכביש.
עד כאן סקרנו את המונח פחד ,כולל שלושת
האפשרויות ההתנהגותיות שעומדות בפני

האדם המתמודד עם הסכנה .ננסה להבין מהי
חרדה שהיא מורכבת וקשה יותר להבנה אך עם
זאת מרתקת בשל מעורבות הקוגניציה ונפש
האדם על כל מרכיביה.

מהי חרדה?
חרדה היא תחושה של פחד קיצוני המפעיל את
כל מערכת הסימפטומים הנמנים עם פחד כגון
דפיקות לב מואצות ,הזעה ,תחושת סחרחורת,
יובש בגרון ,לחץ בחזה או בראש ורעידות בגוף
או בגפיים .ההבדל המהותי בין פחד לחרדה
הוא שבמצב חרדה למעשה אין גורם אמתי
רציונלי ומהותי לכל אותם תחושות או תגובות
פיזיולוגיות .אם כך אנו למדים כי החרדה
נתפסת כגורם שלילי המהווה ניגוד מוחלט
לשלווה הנפש ,ומנורת אזהרה.
גם היהדות מתייחסת בהסתייגות לנושא
החרדה ,כאשר היחס לפחד סתמי ללא כל סיבה
הוא שלילי .האדם המאמין והבוטח באלוקיו
אינו אמור לפחד ולדאוג ,כפי שכתוב בתהילים:
יֹומם"
ָ
"ֹלא ִת ָירא ִמ ַפ ַּחד לָ יְ לָ הֵ ,מ ֵחץ יָ עּוף
(תהילים צ"א ה') .בפרשת הקללות כתוב שאחד
העונשים בגלות יהיה מצב נפשי מתמשך של
פחד תמידי ביום ובלילה:
יֹומם,
ת לַ יְ לָ ה וְ ָ
ּופ ַח ְד ָ ּ
"וְ ָהיּו ַחיֶ ּיָך ְתּלֻ ִאים לְ ָך ִמנֶ ּגֶ דָ ,
ּאמר ִמי יִ ֵתּן ֶע ֶרב
בבֹ ֶּקר תֹ ַ
וְ ֹלא ַת ֲא ִמין ְב ַּחיֶ ּיָךּ ַ .
ּאמר ִמי יִ ֵתּן בֹ ֶּקרִ ,מ ַפ ַּחד לְ ָב ְבָך ֲא ֶשׁר
ּוב ֶע ֶרב תֹ ַ
ָ
ּומ ַמ ְּר ֵאה ֵעינֶ יָך ֲא ֶשׁר ִת ְּר ֶאה".
ִת ְּפ ָחדִ ,
דברים כ"ח ס"ו
בתלמוד מסופר על רב שגער בתלמידו שראהו
מפחד וחושש ,ואמר לו שהפחד מעיד על כך
שהוא חטא ,ולכן הוא מפחד מהעונש ,על בסיס
"פ ֲּחדּו ְב ִצּיֹון ַח ָט ִּאיםָ ,א ֲחזָ ה ְר ָע ָדה ֲחנֵ ִפים,
הפסוק ָ
מֹוק ֵדי עֹולָ ם"
ִמי יָ גּור לָ נּו ֵאׁש אֹוכֵ לָ ה? ִמי יָ גּור לָ נּו ְ
(ישעיה ל"ג י") .כאשר התלמיד הקשה מהפסוק
ּומ ְק ֶשׁה לִ ּבֹו יִ ּפֹול
"א ְש ֵׁרי ָא ָדם ְמ ַפ ֵחד ָת ִּמידַ ,
ַ
ְב ָּר ָעה" (משלי כ"ח י"ד) ,השיב לו רבו שמדובר
בפסוק זה ,בחשש מהשכחה של לימודו ולא
בפחד רגשי ממשי.
בהתאם לגישה זו כתב רבי נחמן מברסלב" :כי
האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד,
והעיקר שלא יתפחד כלל" ליקוטי מוהר"ן.
גם הראי"ה כתב בגנות הפחד ובמיוחד הפחד
המופרז ,שמקפיא את האדם:
"הפחד הנפרז (=המופרז) ,הוא נוטל את זיו
החיים של האדם ושל כל החי המרגיש .אין דבר

רע ואכזרי בעולם דומה לו .הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך
ממה שהם ,ומאפיל את זוהר כל הטובות בחתירתו אשר יחתור מתחת
ליסודותיהן להגזים ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי .מקור כל
חולשה ,כל רפיון חומרי מוסרי ושכלי ,הוא רק הפחד העובר את גבולו.
הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו ,שלא ינקוף אצבע
להצלתו  -שמא יינזק ,שמא יביא עליו רעה לא יוכל כפרה  -עד שהוא
עושהו לחלש ומלא רפיון ,עד שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל
רע( ".הרב קוק ,אדר היקר ,מאמר "הפחד").
כאמור ,בפחד ובחרדה התגובות הפיזיולוגיות זהות אך הגורם להן
שונה ומהותי בהבדליו .ההבדל המהותי הזה חייב להוות לנו סמן
מובהק להשלכות הנפשיות המכריעות על האדם הסובל מחרדות
פאניקה והתקפי חרדה.

סוגי חרדות :
עולם החרדות הוא עולם מגוון מרתק ובעל תתי חרדה שונים ומגוונים.
על המוכרים יותר נמנה את חרדת הבמה או הפחד לדבר אל מול קהל,
חרדה המאפיינת קבוצה רבה של אנשים אשר יתקשו לעמוד אל מול
קהל רב או על במה ולדבר או להרצות .אותם אנשים אשר סובלים
מחרדת במה יעשו הכל כדי להימנע מלהתמודד עם הסיטואציה
ויחושו תחושות קשות של חרדה ופחד בהתמודדות עם התנסות
מעיין זאת .בדרך כלל מה שעומד מאחורי חרדה זו הוא תחושה של אי
רצון להיות נוכח אל מול קבוצה גדולה של אנשים העלולים לשפוט
את האדם החרד ולהעביר עליו ביקורת שיפוטית .אותו אדם בעל
חרדת קהל יחשוב לעצמו" ,אני מקווה שלא אעשה בושות ...הלוואי
ולא הייתי צריך להתמודד עם זה ..איך אפשר להסתלק מכאן כמה
שיותר מהר "..ומחשבות רבות מעיין אלו.
חרדת בחינות :פחד מוגזם וקיצוני לפני בחינה העלול לפגוע בביצועי
הנבחן ולגרום לאי מימוש הפוטנציאל הלימודי שלו ,חרדה זו תתקוף
לרוב אנשים אשר הם בעלי נטייה לפרפקציוניזם וזאת בשל השאיפה
לשלמות המתגלמת בציונים או במדדים אמפרים.
קלסטרופוביה :פחד ממקומות סגורים וצרים כגון פחד ממעליות,
פחד ממנהרות או מערות ,פחד מטיסות ,פחד להיות בכתה סגורה
או מקלט והמצאות במקומות אשר בהם היציאה נמצאת רחוקה ,או
כאשר האדם הקלסטרופוב חש כי "פתח המילוט" או השליטה שלו
בבריחה או הימלטות מהמקום איננה בידיו או קשה.
חרדה חברתית :חרדה זו באה לידי ביטוי בעיקר בקושי רב והימנעות
של האדם החרד מפני אינטראקציות חברתיות .אנשים בעלי חרדה
חברתית ימנעו ממפגשים חברתיים ,יתקשו לנהל "שיחות חולין",
ויעשו כל מאמץ בכדי להימנע מעימותים אל מול אנשים ,ולעיתים
יתקשו גם בהקשרים חברותיים שרירותיים כגון קנייה בחנות או
ניהול שיחת טלפון עם סוכן מכירות וכדומה .חרדה זו עלולה לגרום
להימנעות גדולה ונסיגה חברתית אצל האדם הסובל ממנה.
הפרעה טורדנית כפייתית :מדובר בתת משפחה של עולם החרדות
הבאה לידי ביטוי בהימנעות ובטקסים קומפולסיביים אשר לא ניתנים

בתכנית:
הכשרה לטיפול בשיטה קוגנטיבית התנהגותית תוך
רכישת ידע עיוני רחב היקף ,פרקטיקה ומיומנויות
לטיפול בחרדה ,אובססיה ,דיכאון ,הפרעות אישיות
ועוד.
הנושאים בקורס:
הבסיס התיאורטי ל ,CBTאבחון והערכה בטיפול,
טכניקות טיפול התנהגותיות ,סוגי הפרעות :פוביות,
פאניקה ,דכאון ,הפרעות חרדה ועוד CBT .בעבודה
עם ילדים ובני נוער.
התכנית כוללת:
שנתיים של לימודים עיוניים ,קבוצות הדרכה
ועבודה מעשית.
הלימודים מיועדים ל:
עובדים סוציאליים ,יועצים חינוכיים ,מטפלים
באמנויות ,פסיכולוגיים ,מורים לחינוך מיוחד,
מרפאים בעיסוק ויועצי נישואין.
צוות המרצים במסלול:
ד"ר נפתלי הלברשטאט Ph.D
ד"ר אהוד רהט Ph.D
ד"ר עודד בן הרוש Ph.D
ניתן לקבל טיפול התנדבותי ע"י מתמחי התכנית
תוכן הלימודים בפיקוח הוועדה הרוחנית של בית הדין
"שערי הלכה ומשפט"

English Speakers Program

לפרטים והרשמה

02-6321-620

| rishum@ynrcollege.org
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הורות באחריות

הקשב
בשביל
התמודדות משפחה עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז
לשליטה ,הן ברמה המחשבתית והן ברמה ההתנהגותית .ההפרעה
הטורדנית כפייתית הנקראת גם הפרעה אימפולסיבית קומפולסיבית
( )ocdמתבטאת בכך שהאדם החרד "מייצר" מחשבות מטרידות
וטורדניות אשר גורמות לבהלה ובכדי להתמודד איתה האדם החרד
מבצע טקס אשר מטרתו "להרגיע" את החרדה.
חרדת נטישה או חרדת פרידה :חרדה נטישה היא חרדה המאפיינת
ילדים בגיל הרך ונחשבת כלגיטימית וכשלב התפתחותי תקין ואף
הכרחי בגילאי הינקות אל מול הפנמת הדמויות המטפלות .עם זאת אי
פתרון של פחד זה בגיל הינקות עלול להתפתח לחרדת פרידה או חרדת
נטישה פתולוגית בגילאי מבוגרים ,הפרעה שעלולה לפגוע קשות
בהיווצרות הקשרים הבינאישיים של האדם החרד.
חרדת טיסות :פחד טיסות הוא וורסיה נוספת של הפרעת חרדה אשר
מתמקדת בחשש ממטוסים וטיסות .חרדת טיסה עלולה לתקוף את
האדם זמן רב לפני העלייה למטוס ולא רק בשעת טיסה .במקרה של
חרדת טיסות חשוב לאתר את הסיבה המדויקת לחרדה עצמה בכדי
לטפל בה כראוי ולמנוע את הימנעותו של האדם החרד מלטוס ובכך
להגביל את החופש האישי.
התקפי חרדה :התקפי חרדה הם למעשה ביטוי קיצוני של חרדה.
כאשר החרדה מגיעה לשיא משמעותי היא כוללת ביטויים פסיכולוגים
ופיסיולוגים קשים שעלולים להידמות להתקף לב ולהבהיל את האדם
לא פעם לחדרי מיון או לתחושה קשה ביותר של "פחד מוות"

דרכי טיפול
הטיפול בחרדות נחלק לשני מישורים עיקריים :טיפול פסיכולוגי
לשם הבנת מקור החרדה והבנת ההקשרים הנפשיים להתמודדות
עם הביטוי הפתולוגי של הקושי .הטיפול המומלץ ביותר היום על
פי הרפואה והמחקר הוא טיפול התנהגותי קוגניטיבי ממוקד לטיפול
בחרדות העוקב אחר דפוסי החשיבה וההתנהגות המשמרים את
החרדה מתוך שאיפה לאיתורם ולשינוי שלהם.
המישור הנוסף הוא טיפול תרופתי ,בעיקר בתרופות ממשפחת ה,ssri -
משפחה של תרופות אנטי דיכאוניות ,שפועלת על הנוירוטרנסמיטור
סרטונין ,וזאת בשל הקשר המובהק בין חרדות לבין הקשרים גנטיים
ביולוגים ונוירולוגים.
שילוב בין שתי ההמלצות הללו על פי מחקרים נותן את התוצאות
האפקטיביות ביותר לטיפול בחרדות ובהתקפי חרדה.

לסיכום:
הפרעות חרדה על שלל גווניה הנם "תמרורי האזהרה" של הנפש .אין
הדבר מצביע על כך שהאדם החש חרדה הוא חלש או שברירי ,ההפך
הוא הנכון ,החרדה מצבעיה על כך שהאדם הסובל ממנה היה חזק מידי
זמן רב מידי וכעת עליו להרפות ,לפנות ולקבל סיוע חיצוני .זאת איננה
בושה לחוש חרדה ואל לכם להישאר עימה לבדכם ,פנייה לטיפול
יכולה לסייע רבות ולהקל על הקושי .בהצלחה.

הכשרה
מקצועית

האדם
מחפש
משמעות

הכשרת מטפלים בגישת הלוגותרפיה
לוגותרפיה היא גישה טיפולית וייעוצית המביאה את
האדם למשמעות ומקנה כוחות פנימיים וחוסן נפשי.

חדש במרכז י.נ.ר!
הכשרת יועצים ומטפלים בגישת הלוגותרפיה.
תכנית לימודים פראקטית ומעשית בשיתוף מכון
עוצמות  -מרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה
בישראל ומכון ויקטור פראנקל ללוגותרפיה,
אבילין ,טקסס ,ארה"ב

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל  15שנות הצלחה |  87%השמה
תחומי לימוד נוספים :ייעוץ נישואין ומשפחה | אימון אישי |  NLPודמיון מודרך | הנחיית הורים | ,טיפול ב  | CBTטיפול התנהגותי ABA -

שלוחה ישירה rishum@ynrcollege.org | 02-6321620
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מיכל אמיר  M.Aיועצת חינוכית ,פסיכוטרפיסטית ,מאמנת משפחות לילדים בעלי הפרעת
קשב וריכוז .מרכזת פרוייקט הנחיית הורים במרכז י.נ.ר | 052-6134658

הפרעת קשב
וריכוז – ADHD
היא תופעה
שכיחה הקיימת
בכ 5%-10%
מכלל ילדי בית
הספר.
 ADHDהיא
לקות נוירולוגית
הסמויה מהעין,
אין לה כל עדות
פיזית חיצונית
אך היא משפיעה
על התפקוד
הקונטיבי ,הרגשי
וההתנהגותי של
הילדים והסובבים
אותם.

הורות לילדי  ADHDהיא הורות מאתגרת ומורכבת
והורים רבים מתהלכים עם תחושה קשה של כישלון,
אשמה ,דאגה ואובדן ערך .מאבקי כוח או הימנעות הם
הדרכים המוטעות להתמודדות עם הקושי והעלאת
תחושת הערך.
ילדי  ADHDאינם מעוניינים במאבקי כוח ,הם כמהים
לקשר נעים ומיטיב אך למרבה הצער ,הם מביעים את
כמיהתם זו בדרכים כוחניות או המנעותיות.
על ההורים לדעת שהפרעת הקשב וריכוז שקיימת
בילדים אינה באשמתם .ידוע כיום כתוצאה ממחקרים
של  30השנים האחרונות שיש אופי מולד שהוא חלק
מהזהות הביולוגית של הילד ,בדיוק כפי שהרבה תכונות
שלנו כמו :מופנמות ,הצורך לריגוש והרפתקאות וכו' הן
תכונות שעוברות בגנטיקה ,ולא רק מהסביבה.
כל ילד נולד עם אופי מסוים ,ותכונות האופי ,המזג
והטמפרמנט ישפיעו על היכולות של הילד להתאקלם
במצבי החיים השונים.
הרב ד"ר שמחה צ'סנר בשיחותיו בנושא קשב וריכוז
מצביע על קיום התופעה כבר מתקופת ספר בראשית,
מתוך לימוד על התאומים יעקב ועשיו השונים כבר
מתחילת דרכם.
בספר בראשית (פרשת תולדות פרק כ"ה ,כ"ח) נאמר:
"ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער"...
עשיו ,מיום היוולדו אדמוני ,אימפולסיבי ,מעוניין
בכאן ועכשיו ,תגובתי ופעיל .יעקב לא מחפש ריגושים
ואתגרים ,והוא המתמיד בבית המדרש" :ויגדלו הנערים
ויהי עשיו איש יודע ציד ויעקב איש תם יושב אוהלים".
ניתן ללמוד עוד על אופיו הנמהר של עשיו גם בעת
מכירת הבכורה :עשיו חוזר מן השדה עייף ואומר
ליעקב" :הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף
אנוכי"(...בראשית כה ,ל) .לעשיו לא מפריע שהעדשים
לא מבושלים ,ולא מעניין אותו איבוד הבכורה .הוא אינו
חושב על העתיד .גם התיאור מלא בחמישה פעלים
רצופים" :ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה".
לעומת זאת יעקב אומר":מיכרה כיום את בכורתך לי"
יעקב חושב על העתיד.
ר' שמשון רפאל הירש אומר שההורים לא עמדו על
ההבדלים בין הילדים ולא קיימו את "חנוך לנער על פי
דרכו" ,אלא שלחו את שניהם ללמוד באותו מקום .כאשר
מנסים להתייחס לילדים שונים באותה הדרך זה נוגד את
האמרה "חנוך לנער על פי דרכו " וזה מכחיש את האופי
הבסיסי של הילד.
ישנו אדמוני נוסף שמופיע בתנ"ך  -דוד המלך" :והוא
אדמוני יפה עיניים וטוב ראי" (שמואל א טז יב) .דוד
המלך אמנם אדמוני אך יפה עיניים .דוד פעל בגבורה,
בנחישות ואומץ לב ,ומכאן רואים שהאופי של האדמוני
יכול להביא גם מלכות.

כיצד נעזור לילדינו המאתגר בעל קשיי הקשב
הריכוז להגיע למקום של עוצמה ,של מלכות?
ד"ר ראסל א' ,בראקלי בספרו "לשלוט ב  "ADHDמציע

מספר עקרונות אפקטיביים העשויים לסייע להורים
בהתמודדות הלא פשוטה שלהם בחיי היום יום (ע"פ
ד"ר סטיבן ר .קובי בספרו" :שבעת ההרגלים של אנשים
יעילים במיוחד"
 )1פעל מתוך יוזמה -לא להגיב מתוך דחף אלא מתוך
מודעות .על ההורים לקחת אחריות ליחסי הגומלין
לקשר עם ילדם .
" )2סוף מעשה במחשבה תחילה" -לפני שנוקטים
בפעולה יש לדמיין את סופה ולהבהיר את המטרה.
" )3קבעו קדימויות" -לקבוע קדימויות וללמוד להבחין
בין א) דחוף לחשוב ב) דחוף ולא חשוב ג) חשוב אך לא
דחוף ד) לא חשוב ולא דחוף .על ידי מתן סדרי קדימויות
נוכל להתייחס לא רק למה שבוער ,אלא גם לערכים
שחשובים לנו.
" )4חישבו במונחים של רווח לשני הצדדים" -לגשת אל
האינטראקציה עם הילד עם החשיבה שככל האפשר
ברצוננו להביא לכך שגם הוא וגם אנחנו נקבל מה שאנו
רוצים.
" )5גלו הבנה לפני שאתם דורשים שיבינו אתכם" על
ההורים להיות כנים ,נדיבים ,אדיבים ומקיימי הבטחות,
להימנע מאיומים ,עלבונות ,השפלות ומהפרת אמונים.
על הילד לחוש בסיס מוצק של תמיכה רגשית שאינה
תלויה בדבר.
" )6פעלו תוך שיתוף פעולה יצירתי" יש לשלב את
העקרונות הקודמים באינטראקציות עם הילדים.
השילוב והשיתוף יאפשר לילדים להרגיש חיוניים ויעניק
את החירות להפעלת הדמיון בפעילות עם אחרים.
" )7רעננו את עצמיכם" עיקרון זה תומך בכל העקרונות
הקודמים .ההורים הם המשאב החשוב ביותר לילדים
ולכן עליהם להשגיח על עצמם ולהתחדש בארבעה
מימדים:
פיזי  -תזונה נכוונה ,פעילות גופנית ,טיפול בלחצים.
מנטאלי  -באמצעות קריאה והרחבת הידע אודות
ההפרעה.
חברתי רגשי  -לעזר לזולת ,לגלות אמפתיה ,ליצור קשר
קרוב עם אחרים.
רוחני  -חשיבה על ערכי מוסר ומטרות בחיים ,בדיקת
ערכים.
בארקלי מדגיש את האחריות ההורית הארוכה לחיי
ילדים בעלי הפרעות הקשב וריכוז ,ומדבר על חשיבות
האיתור המוקדם ,ועל תכונות שחייבות להיות להורים
עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז :תמיכה ,עידוד,
אמפתיה ,הכלה ,אהבה ,לקבל אותם ללא תנאי ,להיות
סבלנים וסובלנים ,לדעת לאתר את תחום החוזק שלהם
ולפתח אותו ,וכמובן לתת יחס של כבוד.
כמו כן ,על ההורים לבדוק את כל האפשרויות של מתן
תמיכה מקצועית על מנת להעצים את איכות החיים
במשפחה ולסלול דרך להגיע למטרות שבנויות על
המצע של חזון המשפחה ,ולהקנות כלים להורות
פרואקטיבית.
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קשר משפחתי

קשר משפחתי

לימודי תעודה

על הדבש ועל העוקץ

על מסר גלוי ומסר סמוי בתקשורת המשפחתית
צילה דור און ,יועצת חינוכית ,מנחת הורים ויועצת נישואין | 057-7241979

"...כי האדם יראה
לעיניים"...
(שמואל א' טז ז').

רוב בני האדם
מקבלים מסרים
מילוליים על ידי
שמיעת תוכן
הנאמר וטון
הדיבור .גם ילדים,
החל מגיל קטן
מאוד ,מבינים את
המסר שנאמר להם
לפי הטון ומראה
הפנים .מסר חזק
ומשמעותי עוד
יותר מתקבל
ממעשים גלויים
ה"מדברים" ויוצרים
רושם עמוק
יותר מהדיבור.
לכן יש חשיבות
ראשונה במעלה
לכך שתהיה
התאמה בין מסרים
ברבדים שונים
של התקשורת
המילולית אותה
אנחנו מבטאים,
בעיקר בין
דיבורים למעשים
ולהתנהגויות.
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הדיבור הינו מרכיב התקשורת הראשוני והמיידי
להעברת מסרים במשפחה ובכלל בין בני אדם ,אך
זהו לא אמצעי התקשורת הבלעדי .מסרים עוברים
בהתנהגויות יומיומיות בבית ומחוצה לו :בצורת הלבוש,
ביחס למראה החיצוני והמקום שנושאים אלה תופסים
מקום בשיח המשפחתי ,דרך צורת האכילה הנהוגה
בבית ובכלל היחס לאוכל ,בהבעות פנים ,בהעדפות
שונות וברבדים רבים ,חלקם מודעים לנו וחלקם לא.
המסרים הגלויים מוכרים לנו ואנחנו שולטים בהם
פחות או יותר .אבל ישנם מסרים רבים שאיננו מודעים
אליהם או שאיננו שמים לב אליהם והם מועברים אל
בני המשפחה שלנו בפרט ,ואל כל הבאים איתנו במגע
בכלל .הרבה פעמים גם במסרים הגלויים והמודעים,
כביכול ,אין עקביות .ישנם דיבורים "מוצהרים" וישנם
דיבורים הנאמרים בדרך אגב ,בשיחה בין מבוגרים ("לא
לפני הילדים") או בזמנים של לחץ או כעס ,בהם אנחנו
לא ממש מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
המבוגרים ,במיוחד ההורים ,משמשים כמודלים
להתנהגותם של הילדים ויחסם אל העולם .כאשר
המסרים העוברים בבית ,בין המילוליים ובין שאינם
מילוליים ,אינם עקביים נוצר בלבול בקרב הילדים .אם
איננו עקביים והתקשורת בבית אינה ישירה ומהימנה
אנחנו עלולים להעביר ערכים השונים ממה שהתכוונו
ולהשריש דפוסי תקשורת בלתי יעילים .כמעט
מיותר להזכיר כי הילדים מתבוננים בדרך בה ההורים
מתקשרים בינם לבין עצמם ,לכן חשוב להקפיד באופן
מודע שמעשינו יהיו מתואמים עם הדיבור שלנו ולא
להטיף לערך מסויים ולהתנהג הפוך .למשל :כשהורים
מעירים זה לזה ומתקנים זה את זה ליד הילדים (ואפילו
לא לידם) ,במקום לשוחח בצורה מכובדת על אי
ההסכמות ביניהם .הורים כאלה אינם יכולים לצפות
שהילדים יכבדו אותם ,או אחד את השני ,מפני שהם
רואים ושומעים הרבה ביקורת וחוסר קבלה בין ההורים.

תקשורת גלויה לעומת סודות
ילדים חשים כל מה שמתרחש סביבם .נושאים
שמדוברים ב"דלתיים סגורות" עלולים לגרום לילדים
הרבה חששות ואפילו חרדות .נושאים המדוברים
בחשאי עלולים להתפרש על ידי הילדים בצורות
שונות ,לפי כוח הדמיון של כל אחד מהם .הילדים
יכולים לחשוב שיש נושא שלא יאה לדבר עליו כי יש
בו משהו מגונה או מסוכן וה"סוד" ,שמטרתו היתה
לחסוך מהילדים חרדה או עגמת נפש וצער ,עלול לקבל
ממדים הרבה יותר גדולים ממה שהוא באמת.
בין אם מדובר באירוע משמח האמור להיות הפתעה,
כמו שידוך שמתקדם ,יום הולדת הפתעה וכדומה,
ובין אם מדובר באירוע או מצב עצוב כמו מחלה או
קושי כלכלי ,כדאי לשתף את הילדים ברמה מסוימת,
כדי שלא יצטרכו לנחש ולדמיין אסונות ,או שירגישו
רע על שאינם שותפים .עדיף שילדים יצטערו או
ידאגו ממשהו אמיתי מאשר ידמיינו דמיונות חסרי

פרופורציה ,כמו שאומר המשפט הרווח "הסודות
שלנו גדלים בחושך" .על ידי הכרת המציאות ודיבור
גלוי וישיר ,כמעט תמיד אפשר לשתף את הילדים במה
שמתרחש בבית ובמשפחה ,ברמה המובנת וראויה
להם ,שכן ממילא הילדים חשים שמשהו מתרחש או
מדובר בבית ,כפי שאומר הנדריקס" :הלשון הופכת
את הבלתי נראה לנראה" (הנדריקס עמ'  .)65עם הסבר
נאות ניתן לנצל כל מצב לטובת התפתחות הילד,
התבגרותו וחיזוק האמון בעצמו ,בנו ההורים ואמונתו
בבורא עולם.
היעדר אוירה של תקשורת פתוחה במשפחה מהווה
סכנה של ממש לילדים ,כיון שגם הם ילמדו מכך לא
לשתף את הוריהם בקשיים שהם חווים .במשפחות
בהן יש אוירה של סוד ילדים לומדים להסתיר .ילדים
עלולים לא לספר כאשר מישהו מכה אותם ,להסתיר
כאשר מקבלים ציון לא טוב או עונש או חס וחלילה
כאשר מישהו פגע בהם פגיעה יותר משמעותית.
לעומת זאת תקשורת גלויה ופתוחה במשפחה יוצרת
אוירה של אמון בין הילדים להורים וכמובן גם בין בני
הזוג לבין עצמם.
ראוי להדגיש כי לא מדובר על שיתוף הילדים בכל בעיות
ודאגות הבית ,אלא ביצירת אוירה פתוחה ובשיתוף על
פי יכולת ההבנה וההכלה של הילדים בכל גיל ושלב.
כל הורה יודע ומכיר את הרמה בה אפשר לשתף את
הילדים בגילאים השונים ,אלא שלא תמיד נותנים את
הדעת על החשיבות שיש לשיח הגלוי והפתוח עבור
צמיחתם של הילדים.

דיוק בדיבור
כמה פעמים אנחנו אומרים משהו אך לא ממש
מתכוונים למשמעותו המילולית ? " -אין יותר שוקולד"
כאשר בארון יש והילד יודע זאת" ,תראה איזה ילד
טוב יענק'לה "...אך מצד שני מצהירים ש"אנחנו לא
משווים בין הילדים" ועוד .אולי מאחורי אמירות אלה
עומדת המחשבה שממילא כולם מבינים למה התכוונו
אלא שהאמת היא ,ש"האדם יראה לעיניים" וגם ישמע
מה שאזניו קולטות ,וכשיש סתירה בין הנאמר בזמנים
שונים  -נוצר בלבול.
רוב האנשים ובפרט הילדים ,בדרך כלל שומעים את מה
שאנחנו אומרים במפורש ומתייחסים לנאמר .אם אנחנו
נוהגים לומר לילד ,על מעשי שובבות או מרדנות "ילד
רע" וחוזרים על כך לעיתים קרובות ,אפילו שהתכוונו
לכך שרק כרגע עשה מעשה רע ,הילד יפנים כי הוא
"ילד רע" .אם אנחנו חוזרים ואומרים לילד" ,אתה צדיק",
"אתה ילד טוב" הוא עלול מאוד להתבלבל כשגוערים
בו על מעשה לא ראוי ,כי זה מאוד מחייב להיות
תמיד טוב או תמיד "צדיק" .מסרים אלה מבלבלים ,כי
הילד אינו כולו טוב או כולו רע .המעשים הספציפיים
שהוא עושה הם טובים או רעים ,רצויים ומקובלים או
שאינם רצויים .ברוב המקרים ילדים בריאים הגדלים
בסביבה בריאה רוצים לעשות טוב ולהיות טובים ואילו

הסטיגמות שאנחנו "מכתירים" אותם בהם עלולות לגרום להתנהגות
רעה או לגרום להם לרצות את הסביבה כל הזמן .כדי למנוע התפתחות
דפוסי התנהגות נוקשים ,לכאן או לכאן ,עלינו להרגיל את לשוננו לדייק
ולומר" :מה שעשית עכשיו אינו מתאים" או "לא מקובל עלינו" או אפילו
"אסור לעשות .”...יש להתייחס למעשה ולא למהותו של הילד .כמובן
שההתייחסות צריכה לבוא לידי ביטוי גם במצבים חיוביים" :התנהגת
היום ממש יפה כשנחתי"" ,תודה שעזרת לאחיך"" ,עכשיו קיימת מצוות
ואהבת לרעך"...
כך גם בקשר שבין בני זוג .כמה פעמים אנחנו "נופלים" ואומרים" :תמיד
את מאבדת" או "תמיד אתה שוכח ובפרט את מה שאני מבקשת" .אלה
מסרים שאין בהם תקווה וקבלה ,אין בהם פרגון לזולת או הבעת הזדהות
עם טעות אנושית .הרי בן/בת הזוג ממילא מרגיש/ה רע על מה שעשה,
מה הטעם להרגיז או לתסכל יותר .חוסר קבלה של טעות אפשרית מצד
הזולת יוצרת רק התנגדות ,כעס והתדרדרות של מצבים.

טון הדיבור
גם טון הדיבור יכול להעביר מסר סמוי שאיננו רוצים או מתכוונים אליו,
או להפך ,להעביר מסר שאנחנו מתכוונים ואין לנו אומץ לומר בגלוי.
למשל :אנחנו יכולים לומר לילד כאילו בנימוס "בבקשה תביא את "...בטון
של צווי חד משמעי ,בטון שאף פעם לא נשתמש בו בבקשה מהשכנה
שלנו ,אפילו אם נאמר את אותן מילים.
הכי צריך להיזהר בתקשורת מלהשתמש בטון ציני ,גם בין בני הזוג
ובוודאי כלפי הילדים .אם נשים לב מתי אנחנו "מגייסים" דרך תקשורת
צינית" ,המתחבאת" מאחורי מילים "תמימות" ניווכח ,שבעצם אנו
חוששים לומר את מה שבלבינו .דפוס תקשורת זה פוגעני ומעליב
ומשאיר את הזולת ללא מילים...או מזמין מלחמה .כמו כן הוא מרגיל
את הזולת ,הילדים או הבעל להיות לא כנים ,להיזהר מאתנו ,או להפך
– לפגוע חזרה.
טון הדיבור הוא מסר בפני עצמו וכדאי שנשים לב שהוא תואם את
כוונותינו לא רק באותו רגע ,אלא באופן כללי .אם אנחנו רוצים שתהיה
אוירה טובה בבית נדאג שגם טון הדיבור הנהוג והרווח בבית יהיה נעים
ונמנע מטון דיבור שיפוטי ,ביקורתי ,מצווה או מתלונן.

נאה דורש ואינו מקיים
יותר מכל אנחנו צריכים להקפיד על "נאה דורש ונאה מקיים" .המעשים
שלנו הם החינוך הכי משמעותי ,שכן הם המודל לחיקוי אותו אנו
מעניקים .ילדים מתפתחים להיות מבוגרים על פי הדגם אותו קיבלו
בבית .אפילו כאשר נער או נערה מנסים לגבש להם זהות עצמאית
ומתנהגים ההפך מהוריהם ,כתוצאה מבעיות שלהם מול ההורים ,גם אז,
עדיין הדוגמה העומדת מול עיניהם היא זו של הבית .כאשר יתבגרו הנער
או הנערה ויקימו את ביתם ,אפילו אם הוא יהיה שונה מבית אבותם,
ניווכח שהרבה ערכים ודפוסים שנהגו בבית ההורים יונהגו בביתם.
לאור כל זאת עלינו להקפיד על התאמה בין דיבור לדיבור שלנו ,בין דיבור
לכוונה ובין דיבור למעשה .כפי שנאמר "ולא המדרש הוא העיקר ,אלא
המעשה" (פרקי אבות ,א' טז).
מקורות:
הרב אורלוויק ,נח ,משמעת מתוך אהבה – בין הורים לידיהם ,פלדהיים ,ירושלים,תשנ"ו ()1996
ארבוס ר .קורות בתינו ,פלדהיים ,ירושלים ()2007
דרייקורס ר .סולץ ו .ילדים האתגר ,יבנה ,תל-אביב1988 ,
הנדריקס ה .האנט ה .הורות מודעת ,אחיאסף בע"מ ,תל-אביב2004
דליות מיכל ,אין ילדים רעים ,הוצ' קשת ,ישראל2008 ,

הכשרת
מנחי
הורים

לעבודה פרטנית וקבוצתית
עם נוער נושר ובסיכון
ייעוץ פרטני והנחיה קבוצתית
בגישה חינוכית  -מערכתית
להורים יש את היכולת להשפיע על הילד מבחינה
רגשית והתפתחותית ולשנות את תפיסתו ואת
דימויו ובטחונו העצמי.

בואו להיות מנחי/ות הורים בעלי הכשרה ,כלים
וידע מקצועי ,ולסייע להורים בגידול ובחינוך
דור העתיד תוך התמודדות עם אתגרי התקופה!
< תעודה מוכרת מטעם אגף שפ"י במשרד החינוך,
והאגף לקידום נוער בעיריית ירושלים
< שילוב התלמידים בפרויקט ארצי להנחיית
הורים בבתי ספר תוך קבלת ליווי והדרכה אישית.

לפרטים והרשמה:
02-6321620
| rishum@ynrcollege.org
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גשר לקשר

המגיעים אליו ,הן באופן פרטי והן באמצעות בית המשפט או
גופים קהילתיים ובכלל זה ,המשטרה הקהילתית ומחלקות הרווחה
בעיריות ,יישובים ומועצות מקומיות .גישור הוא אינו רק מקצוע
אלא פילוסופיית חיים .היטיב להסביר זאת נשיא בית המשפט
העליון בדימוס ,פרופ' אהרון ברק ,בתשובה לשאלות שנשאל ע"י
עו"ד ומגשר רונן סטי ,לגיליון מס'  1של "נקודת גישור" ( ) 2001
שהיה נספח לביטאון לשכת עורכי הדין.

הגישור

מגשרים בין עולמות
הגישור כמצמצם שונות ופערים

דר' דוד סילורה – מגשר מהו"ת (מידע ,היכרות ותיאום) ,מנכ"ל סילפר –מרכז גישור
והדרכה המלמד גישור ויישוב סכסוכים במרכז י.נ.ר.

בגישור אנו רואים את הקונפליקט כתיקון וכבסיס לשינוי בבחינת" :מעז יצא מתוק" .אולם ,כפי שאומר
הפתגם הידוע  -הגיבן אינו רואה את דבשתו ,ולפי התיאוריה של חלונות גוהארי קיימים ארבעה מצבים
במערכת יחסים בהם היחיד עשוי למצוא את עצמו .מצבים אלו מתוארים בתוך  4חלונות המסבירים את
נקודות הראות המגדירות את מצב האדם.

חיי נישואין ומשפחה,
כמו גם תחומי ארגון
אחרים בעבודה,
בעסקים ,בקהילה
ובחברה ,מבוססים על
מערכות יחסים בין
בני אדם .הדינמיקה
של מערכות יחסים
קובעת אם הקשר הוא
הרמוני או דיסהרמוני.
הרמוניה מתקיימת
כאשר דיסהרמוניה אינה
נחוות כקונפליקט הבא
לכלותה.
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חלונות ג'והארי
הפסיכולוגים ג'ו לופט והארי אינגראם { }1970בנו מודל גרפי של התנהגות בין אישית ,לפיו האדם יכול
לקבל ולתת מידע על עצמו ועל האחרים .המודל היה פופולארי בשנות ה 70 -וגם כיום הוא יכול לסייע
לכל מי שעוסק בגישור ,בטיפול זוגי או בטיעון רבני.
המודל הוא כלי המסייע להבין אנשים יותר טוב ברובד הבין אישי והתקשורתי והוא אחת הטכניקות
לפיתוח מודעות אישית בקבוצה.
המודל הוא בעל ארבע חלונות המבחין בארבעה תחומי מידע :הגלוי לכול ,החבוי (ידוע רק לאדם עצמו),
העיוורון (ידוע לאחר) ,והלא מודע.
כל אדם ,על פי המודל ,יכול לשאול את עצמו :מה ידוע לי על עצמי שגם הרואים אותי יודעים על קיומו?
מה ידוע רק לי שהאחרים אינם יודעים אודותי  ,שהוא הסוד הכמוס שלי בלבד? מה לא ידוע לי על עצמי
שהאחרים רואים ואני לא מסוגל לראות? ומהו הלא מודע שלי?
כאשר האדם מודע לעצמו ,על הגלוי והנסתר ,קל לו יותר לקבוע את תדמיתו הן כלפי עצמו והן כלפי
האחרים.

מהי המשמעות לפרט או למטפל?
חלונות גו'הרי מחזקים את שידוע לנו במורשת היהודית ואשר בא לביטוי במשנה (מסכת אבות ,פרק א'
משנה ו') לפיה נאמר" :יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם .יהושע בן פרחיה אומר :עשה לך רב,
וקנה לך חבר ,והוי דן את כל האדם לכף זכות" .
הרמב"ם ,שהתייחס לאמירה זו כתב בפירושו למשנה כי הסיבה היא "שהלימוד מעצמו טוב הוא ,אבל
לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר והוא יותר מבואר ,אף אם היה (האדם שנקבע להיות רב) כמוהו בחכמה,
או למטה ממנו".
ניתן ללמוד מהמשנה גם על הצורך של היחיד לקבל חוות דעת או ייעוץ מאדם אחר ,וכך לראות את עצמו
כפי שאחרים רואים אותו .הייעוץ יכול להינתן על ידי איש מקצוע כגון יועץ ,מטפל ,איש חינוך ,משפטן
אדם בעל סמכות תורנית או כל אדם אחר בעל ניסיון חיים ותבונה.

הגישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין ,כדי להביאם לידי
הסכמה על יישוב הסכסוך בדרך של משא ומתן ,בין היתר ,על ידי
בירור הנושאים שבמחלוקת ,גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך
והצעת אפשרויות לפתרונו .עקרונות הגישור הם ראייה עתידנית,
התייחסות לתקשורת ולרגשות ,חשיבות מערכת היחסים ,כבוד,
להלן  3שאלות רלבנטיות לענייננו והתשובות עליהן:
סבלנות ,סובלנות ,שיתוף פעולה והדדיות.
• ישנה טענה שבתי המשפט מעודדים פתרון סכסוכים אלטרנטיבי ,על
המגשר יוצר אווירה ומומנטום הסוללים את דרך הגישור לקראת
מנת להפחית את עומס התיקים ולא מצורך חברתי.
הסדר וסיום הסכסוך .כדי לבצע את עבודתו ,המגשר נזקק לכלים
תמיכתי בגישור מבוססת בעיקרה על הצורך החברתי .אני רואה
מקצועיים ,ביניהם השימוש בחלונות ג'והרי ,וגם לתכונות אופי
בגישור מכשיר לשינוי תרבות הכרעת הסכסוכים בישראל .תחת
ולאישיות שיסייעו לו בעבודתו המקצועית.
לוחמניות תבוא הבנה ,סובלנות וניסיון להבין זה את זה ,ולמצוא פתרון
אלה התכונות העיקריות הנדרשות ממגשר מקצועי ,כפי שהותוו על
שיעלה עם עיקרי האינטרסים של כל צד .על כן יש לעודד גישור בלי
ידי פרופ' זאק מאוניברסיטת הארוורד ,מתוך הרצאתו ביולי 1999
לשופטי בית הדין הארצי לעבודה
כל קשר לסכסוכים התלויים בבתי
בנוה אילן בירושלים:
המשפט .יש לעודד גישור בבתי
זרז – מטרת נוכחות המגשר היא
הספר ,בקהילה ובמוסדות השונים.
לשנות את האינטראקציה הנוהגת
העזרה של הגישור להקלת העומס
Johari Window
בין הצדדים בסכסוך.
בבתי המשפט היא תוצאה משנית.
• טענה נוספת היא שעידוד הגישור ,לא
מקשיב  -המגשר מקשיב לגרסאות
not know to self
know to self
יכול שלא לבוא על חשבון אכיפת חוק
הצדדים מתוך כבוד לעמדתם ותוך
הפגנת אמפתיה ועניין בנושא.
ועשיית צדק.
known
תחום העיוורון האזור החפשי
to
במהלך ההקשבה לגרסאות הצדדים
אין ספק שהגישור כורך עמו בעיות.
לי
הגלוי
ממני
ניסתר
others
המגשר חותר להבנת הבעיות
הגישור אינו תחליף לשיפוט .אסור
ולאחרים
גלוי לאחרים
האמיתיות בבסיס הסכסוך; מגלה
שהגישור ייפגע בשיפוט .עם זאת,
אינטרסים משותפים לצדדים ומזהה
אם היו לנו מספיק שופטים ולא
Arena
Blind Spot
תחומים בהם הצדדים עשויים
היינו זקוקים  -מנקודת בית המשפט
להגמיש את עמדותיהם.
 לגישור כאמצעי להקלה בעומס,עדיין הייתי סבור כי יש לעודד את
מחנך  -המגשר מספק לצדדים
not
התחום החבוי
הבלתי מודע
הסבר ביחס למהות ההליך וכללי
known
הגישור .עם זאת לא כל מקרה מתאים
ידוע לי
לי לאחרים
to
ההתנהגות במהלך פגישת גישור.
לגישור.
others
ולא לאחרים
מתורגמן  -המגשר יוצר אווירה
• האם חשוב שהליך הגישור יתנהל על-
נינוחה ,עוזר לצדדים להקשיב זה לזה
Facade
Unknown
ידי עורכי דין?
ומעביר מידע בצורה אמינה .כל זאת
אין זה חיוני להליך הגישור כי
תוך עידוד הצדדים להתקדם בהליך.
מנהלו יהא עורך דין .החיפוש אחר
האינטרסים של הצדדים  -להבדיל מזכויותיהם  -מוביל למסקנה שאין
בעל משאבים  -המגשר הוא אדם בעל ניסיון בתחומים נוספים
שמעלה רעיונות יצירתיים לפתרון הסכסוך.
זה הכרחי כי המגשר יהיה דין .יחד עם זאת ,מגשר טוב עשוי להיות
יותר טוב אם הוא גם עורך דין .הליך הגישור זקוק לעיתים קרובות,
'סוכן של מציאות'  -המגשר מאבחן את העיקר מן הטפל ,מוביל את
בגיבוש תודעותיו ,לשיתופו של עורך הדין.
הצדדים להתייצב מול המציאות (המשפטית) תוך העלאת חלופות
מכאן התפתחה שיטה של עבודה בזוגות ,שני מגשרים הבאים
אפשריות במידה והצדדים נתקלים בקשיים המעכבים את התקדמות
מתחומי עניין שונים למשל :מגשר שהוא גם יועץ נישואין ,עם עורך
הליך הגישור.
דין שהוא גם מגשר ,או מגשר כללי ביחד עם מגשר שהוא מהנדס בניין
בנוסף ,על המגשר להיות אחראי ,וולונטרי ,גמיש ויצירתי ,נייטרלי
בסכסוכים שנושאם הוא ליקויי בנייה ,או מגשר שהוא טוען רבני
ואובייקטיבי וכמובן ,עליו לשמור על סודיות וחיסיון.
ביחד עם מגשר שהוא פסיכולוג וכדומה.

חלונות ג'והרי

סוגיות בגישור
חשוב מאד שמגשר יהיה אדם מקצועי המסוגל להשתמש בכלי
הגישור ובשיטת הגישור בתבונה ,כדי לסייע ביישוב סכסוכים

סיכום

ההבדל העיקרי שבין משפט וגישור הוא ,שבעוד המשפט הוא
שיח של זכויות הרי הגישור הוא שיח של אינטרסים שניתן
ליישמו בכל תחומי החיים.

מקורות:
 .1ג'ו לופט והארי אינגראם { - ) 1970תיאוריית חלונות גוהרי .2 .דר' דוד סילורה -גישור –בין תיאוריה ליישום (  .3 ) 2011נקודת גישור  -המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין ,גיליון 1
 -ספטמבר  .4 2001חוק בתי המשפט ( נוסח משולב ) התשמ"ד – – 1984סעיף 70ג'
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עולם המתבגר

גיל ההתבגרות
מאופיין בחיפוש
אחר זהות
תוך לא מעט
טלטלות רגשיות
ופנימיות ,מה
התלונות
אחתלמתבגר
שיסייע
ביותר
הרווחות
לבנות את עולם
טיפול
במהלך
הערכים שלו
בשיחות
זוגי או
בוגר .נוער
כאדם
יום
יום
של
מנותק הוא נוער
בלבול,לא
שמרגיש "הוא
היא:
אותי /
חוסר מבין
זהות ,ולא
היא לא מבינה
מוצא את מקומו
אותי"" ,אין
בעולם .מחקרים
בנינו הבנה".
מעידים ששוני
זוהי טענה
ופער מהותי בין
שנשמעת
ידיעלול
ההורים
נשים
על
אחד
להיות
רבות וגם לא
מהמאפיינים את
גברים.
מעט
המנותק.
הנוערכיצד נוצרת
האם כל חילוקי
התופעה
הדעות
יובילוכל
השכיחה
המתבגרים
חוסר
את כך של
ומה
גבר
לבלבול,בין
הבנה
כדי
לעשות
ניתןלאשה? והאם
להימנע
מכך?על
לגשר
ניתן
הפערים?
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שותפים למרות השוני

כיצד ניתן להנחיל לילדים ערכים אחידים למרות השוני בין ההורים
יעקב סלומון ,מנהל קרית הילד
מטרה מרכזית בגיל ההתבגרות :קביעת זהות אישית.
גיל ההתבגרות הוא גיל רצוף מטלות ואתגרים שבסופם
הילד הופך לאדם בוגר המסוגל לשאת על כתפיו
את מטלות החיים ולהתמודד עימם .אחת המטלות
המרכזיות במעבר מילדות לבגרות היא קביעת הזהות
האישית ( identity -אריקסון) .זהות אישית היא מבנה של
יכולות ,אמונות והתנסויות מן העבר הנוגעות לעצמי
(ג'יימס מרסיה) .תהליך בניית הזהות האישית מבוסס
על כמה שלבים כאשר חלקם תלויים בהתפתחות
קוגניטיבית וחלקם תלויים בסביבתו של המתבגר:
השקפת ההבנייה חברתית (גיימס יוניס) :הבניית הזהות
כרוכה בהבנת נקודת המבט העצמית והקשר שלה
לנקודת המבט של אחרים .להבנה זו ניתן להגיע רק
באמצעות פעילות גומלין חברתית .לצורך תהליך יעיל,
דרוש קיומם של יחסים תומכים של הורים וחברים,
המאפשרים הצגת ביקורת הדדית ,הבהרה ואישורים
הדדיים לתפקידים המתפתחים.
שלב נוסף הוא משבר זהות ( ,identity crisis -אריקסון).
משבר זהות הוא המאבק שמתנסים בו בני-עשרה
בנסותם לבסס את זהותם האישית .בתהליך זה הם
נתונים בשתי מערכות משתנות אשר מדרבנות אותם
להעריך מחדש את התפיסות שהם תופסים את עצמם
ואת מקומם בעולם .הראשונה היא המערכת הביולוגית
על שינוייה ההורמונליים ,המשפיעה בין היתר על שיקול
דעתם של המתבגרים .השניה היא המערכת החברתית
שבה חי המתבגר .אותן דרישות ומגבלות המבלבלות
ומתסכלות ,הן אלו אשר יעזרו לו לעצב את זהותו ,ובכך
שהוא פותר אותן בצורה נכונה הוא רוכש זהות אישית
יציבה.

מערכת דרישות לא אחידה של ההורים.
כדי שהמתבגר יוכל לעמוד במטלות הללו עליו לקבל
בצורה ברורה ומסודרת את מערכת החוקים והמטלות

של גיל ההתבגרות .לדוגמה ,ילד אשר גדל בבית בו
תהליך הסדר והניקיון חשובים מאוד .בצעירותו ויתרו לו
על חלק מהדרישות ,אך כאשר הוא מתבגר הוא נדרש
להקפיד יותר על הכללים .בתהליך זה המתבגר לומד
מספר עקרונות :הראשון ,המתבגר למד על דרישות
החברה ממתבגרים ,מה שנעשה עד היום בשבילו הופך
להיות לדרישה ממנו.
עיקרון נוסף ואולי החשוב ביותר אותו המתבגר לומד
בצורה עקיפה מהתנהגות הוריו ,היא הדרך בה הוריו
מתמודדים כאשר הסדר והניקיון לא נשמרו .האם הם
כועסים? מתפרצים? או לחילופין מקבלים את המצב
ומתמודדים למרות הקושי הרגעי .המתבגר העומד מן
הצד יפנים את צורת ההתנהגות וילמד איך הוא יתנהג
כאשר ערך שחשוב לו לא יתקיים  -האם הוא יוותר וירים
ידיים או יתמודד ויעשה את המקסימום באפשרויות
הקיימות .כל זה נכון כאשר שני ההורים דורשים ממנו
את אותו הערך .אך ישנם מקרים בהם הדעות חלוקות
בין ההורים ,לדוגמא ,האימא דורשת סדר והאבא לא
מקפיד על כך .או כאשר האימא מגיבה ברוגע לכך
שהבית לא מסודר ,למרות שהגיעו אורחים אבל האבא
עם האישות הפרפקציוניסטית מגיב על כך בהתפרצות
זעם .הילד מתבונן ומנסה ללמוד איך להתנהג ואיננו יודע
מה לעשות  -האם כועסים כאשר משהו לא מצליח?
האם מותרים? האם סדר חשוב בחיים? האם החברה
דורשת מהמתבגר להיות אחראי למעשיו או לא .וכך,
במקום להיות עסוק בתהליך של הטמעת הדרישות
ויישומם לחייו הוא עסוק בהבנת הדרישות.
האם זה אומר שעל כל ילד שגדל בבית בו שני ההורים
שונים אחד מהשני ולו במעט נגזר להיות חסר זהות
ולפתח זהויות כפולות ומבולבלות? והאם ניתן למצוא
שני אנשים בעלי אותה הדעה שממנה יוכל הילד ללמוד
איך להתנהג?

שותפות הורית
שותפות מתקיימת בדרך כלל בין אנשים המאמינים שהצירוף שלהם
ביחד יביא לערך מוסף גבוה יותר מאשר פעולה של כל אחד מהם
בנפרד .גם בהורות" ,טובים השניים מן האחד"" .השכל המשותף",
הצירוף של חשיבת ההורה האחד יחד עם חשיבת ההורה האחר ,יביא
אותם להבנות טובות יותר של הילד ושל היחסים איתו .כדי להיות
שותפים אין אנו חייבים להיות בהכרח בעלי אותם הדעות .עלינו
להגדיר מטרה משותפת אשר שנינו מעוניינים בה ולהשקיע את מירב
המאמצים כדי להשיג אותה.
בשותפות הורית ,כמו בשותפות עסקית ,מתאחדים השותפים
סביב מטרה אחת ומתחלקים באחריות ו/או במאמץ לקידומה .כשם
שבהקמת שותפות עסקית מתווים השותפים את דרך פעולתם,
מחלקים ביניהם תפקידים ויוצרים תכנית עסקית שבאמצעותה
יגשימו את יעדיהם ,כך פועלים גם הורים המעוניינים להצליח
במשימה המשותפת של גידול ילדיהם .הם מגדירים מטרות
משפחתיות ואישיות ופועלים במידה משתנה של תיאום להשגתן.
כמו בשותפות עסקית אשר בה מביאים השותפים לעסק משאבים
ותשומות ומצפים לרווחים ,כך גם בשותפות הורית תורם כל אחד
מבני הזוג מיכולותיו וממשאביו :זמן ,רגשות ,מחשבות ,סדרי עדיפויות
וכדו'– ומצפה לתמורה :תחושת סיפוק מהצלחות הילד ,הנאה מתהליך
גידולו ,הערכה מצד הילד ו/או מההורה האחר.

סיכום
רוב בני האדם ,אינם אוהבים שינויים .אנחנו אוהבים להיות באזור
המוכר והבטוח אליו התרגלנו ,גם אם לא לגמרי טוב לנו ,שכן זהו אזור
הנוחות שלנו .אדם שרוצה לבצע שינוי ולצאת מאזור הנוחות אליו
הוא הורגל ,ראשית צריך להיות מעוניין בביצוע שינוי ,ולהבין לשם מה
הוא משתנה .כך הוא מגייס את הכוחות הקיימים בו כדי לבצעו.
לעומת זאת כאשר אין לאדם רצון ועניין להשתנות אלא צד שלישי
הוא הדורש את השינוי ,הוא לא ימצא את הכוחות ואת הרצון לבצעו.
כאשר יש בין ההורים חילוקי דעות והאחד יבקש מהשני להשתנות,
מכיוון שהוא מאמין שזאת הדרך הנכונה לגדל ילדים ,הצד שכנגד לא
רק שלא יבצע את השינוי אלא יקצין יותר את עמדתו שלו .במקרה
כזה לא רק שלא תושג התוצאה הרצויה אלא הילדים יקבלו קיצוניות
גדולה יותר.
לעומת זאת אם בני הזוג אינם מנסים לשנות האחד את השני ואינם
מתדיינים מי צודק ודרכו של מי טובה יותר ,אלא הם מגדירים לעצמם
את המשותף ביניהם ,את המטרה העליונה של לתת לילדיהם כלים
טובים לחיים ,מתוך נקודת הדמיון הזאת הם יוצרים שותפות הורית.
כך הם יתנו לילדיהם קו אחד של חינוך שבעזרתו הילדים יבינו בבירור
מה נדרש מהם ויוכלו להשקיע את המאמצים ביישומו.

לימודי תעודה

חדש
במרכז
י.נ.ר

חיים
חדשים
בפתח!

הכשרת דולה בהסמכה בין לאומית
בואי להיות חלק מחווית הלידה ולהפוך
אותה לחיובית ומעצימה!
< תעודה בינלאומית CLD-CERTIFIED LABOR DOULA -

< פראקטיקום וסטאז' בביה"ח אוניברסיטאי )וולפסון(.
< מקצוע מוכר ע"י קופות החולים.

ההרשמה בעיצומה
לפרטים והרשמה:

02-6321620

| rishum@ynrcollege.org
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נקודה למחשבה

בזווית שונה

הצפון
את
למצוא
על הבחירות והצפון האמיתי שלנו
ניסן ספן ,יועץ אסטרטגי ארגוני ,מנטור ומאמן ניהולי ,מרכז התכנית לייעוץ ארגוני במרכז
י.נ.ר 050-6333573

באוצר הפולקלור
של יהודי ספרד
בבולגריה מספרים
שהיה פעם יהודי
אחד שחדשות
לבקרים היה מטריד
את הרב בכל מיני
שאלות וקושיות .יום
אחד ניגש היהודי
לרב ואומר לו:
"יגיד לי כבוד הרב:
אומרים שמי שהורג
חתול נדון לשבע
שנות עוני?"
"כן ,כך אומרים".
"אם כך ,רבי ,מה
קורה אחרי שבע
שנים? הוא נהיה
עשיר?"
"לא" עונה לו
הרבי" ,הוא פשוט
מתרגל"...
האם צריך להתרגל
למציאות שלילית או
שאפשר גם אחרת?

בספר דברים פרק ל' פסוק יט' נאמר" :העידותי בכם
היום את השמים ואת הארץ ,החיים והמוות נתתי
לפניך הברכה והקללה ,ובחרת בחיים למען תחיה אתה
וזרעך".

לעבור את הנהר ,יש לשים לב למה שנמצא בגדה בה
הוא נמצא – יש בה קורות עצים ,חומרי בניין ,כלי עבודה
ויש גם קבוצה של אנשים שעשויים לעמוד לרשותו
להשגת היעדים אם אך יפעל ויפעיל אותם כשורה.
הפתרון למעבר הנהר הסוער הוא בניית גשר .גשר
שיהיה יציב וכך יוכלו לעבור עליו בביטחון גם אחרים.
תכנון מגשר על הפער בין המקום בו אנו נמצאים עכשיו
והמקום בו אנו מקווים להיות בנקודה מסוימת בעתיד.
אדם שאין לו דרך כלשהיא לגישור הפער ,לעולם לא
יוכל להגיע ליעדיו.

זוהי אינה בחירה "גדולה" וחד פעמית אלא בחירה
יומיומית ,פשוטה ובהירה שעל כל אדם לעשות עם
עצמו.

השאלות שעלינו לשאול את עצמנו:
> האם גיבשתי ומיקדתי את החשיבה שלי כך שאני

הבחירה החופשית היא אחת המתנות הגדולות ביותר
שניתנו לאדם .על האדם להחליט מה וכיצד ינהל
את חייו ,האם ייתן לצער ,לזעם ,לפראנויה ולחרדה
לנהל את חייו ,או שיבחר בתקווה ,ביכולת ליצור קשר
ובניסיון המתמיד להשתפר?

צפון הוא אחת מארבע רוחות השמים .הוא הפוך לדרום
ונמצא בזווית ישרה למזרח ולמערב .בתרבות המערבית
הצפון נחשב לכיוון הראשי ומשמש כדי להגדיר את
שאר הכיוונים .בטבע למעשה ישנם שני צפון" :הצפון
האמיתי" וה"צפון המגנטי" .ה"צפון המגנטי" מרוחק
מהצפון האמיתי ב  1600 -ק"מ ומיקומו אינו קבוע.
אנשים מנווטים בחיים כל הזמן .השאלה היא לפי מה?
לפי ההרגל? או שאפשר גם אחרת? ואיזה צפון מורה
את הכיוון לאדם?
כדי להגיע לאן שהוא ,נהיה חייבים לדעת לאן אנו
הולכים .בסיפור הילדים הדמיוני "עליסה בארץ
הפלאות" (שנכתב על ידי הפילוסוף לואיס קרול)
מסופר שיום אחד הגיעה עליסה להצטלבות דרכים
ובקשה להיוועץ בחתול על מנת למצוא את הכיוון
הנכון.
"האם תוכל לומר לי ,בבקשה ,איזו דרך עליי לבחור
מכאן?"
"זה תלוי רבות במקום אליו את רוצה להגיע ",אמר
החתול.
"לא אכפת לי כל כך  " -אמרה אליס.
"אם כך לא משנה באיזו דרך תבחרי" אמר החתול.

לאן אנו הולכים וכיצד נדע שהגענו?
רוב האנשים מקבלים שלוש – ארבע החלטות מרכזיות
בחייהם וחיים את השלכותיהן כל שארית ימיהם.
אנשים רבים מנווטים בחיים מבלי לדעת איפה הצפון
האמיתי ומהו הכיוון שלהם .לפעמים הם שמים לעצמם
מטרה ,משיגים אותה ומגלים שהייתה זו מטרת ביניים,
שמעבר לה לא היה כיוון ,ואז הם מרגישים תקועים ולא
ברור להם לאן להמשיך.
מציאות החיים דומה לנהר סוער שבצדו השני נמצאות
המטרות והיעדים אותם רוצה האדם להשיג .על מנת
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הטיפולי
הפרדוקס
על הבחירות והצפון האמיתי שלנו

יודע היכן אני עומד כעת ,ולאן אני רוצה להגיע? האם
החזון ,המשימה והתכלית שלי ברורים לי?
> האם יש לי תוכנית כתובה ומפורטת להשגת כל
יעד ,והאם יש לי תאריך יעד להשגתם? האם היעדים
האישיים שלי מציגים איזון בין שבעת התחומים בחיי?
משפחה ,כספים ,מנטליות (מחשבתית) ,גוף ובריאות,
חיי חברה ,עיסוק מקצועי והתפתחות רוחנית .אדם
הוא רשות מורכבת ובמובנים רבים הוא דומה למערכת
אקולוגית שבירה .רכיבי חייו תלויים זה בזה כאשר
צורך אחד משפיע על אחרים ,במיוחד אם הוא מוזנח
מאוד .לכן ככל שיהיה איזון בין התחומים ,האדם יצליח
יותר במטרותיו .כמו חישוקים של גלגל ,אשר כל אחד
כשלעצמו תורם לחוזק וצורת הגלגל ,כך כל תחום
תורם את תרומתו .בהעדר תחום או צמצומו באופן
משמעותי יפגע מעגל החיים.
> האם אני משתוקק להשיג את היעדים שהצבתי
לעצמי? האם פיתחתי אצלי השתוקקות להשגת
ההצלחה שהצגתי לעצמי בחזון שלי?
> האם יש לי את הביטחון בעצמי ביכולתי להגיע ליעד?
האם קיבלתי אחריות אישית להצלחתי ולהשגתם של
היעדים האישיים שלי? האם יש לי נחישות עזה לחתור
אל המטרה בכל נסיבות שהן ,למרות כל מה שאחרים
יאמרו ,יחשבו או יעשו?
במידה והתשובה חיובית לכל חמשת השאלות ,הרי
שבנינו גשר על מים סוערים להשגת היעדים והמטרות
ובחרנו להשתמש במתנת הבחירה שקיבלנו על פי
הצפון האמיתי שלנו .ואם לא – זה הזמן להתחיל לעבוד.
נסיים בציטוט מפיו של ההיסטוריון והפילוסוף היווני
פלוטארכוס" :המוח האנושי אינו כד שצריך למלא
אלא להבה שיש להצית" אם מאמר זה הצית את להבת
הניווט על פי הצפון האמיתי שלנו ,הרי שזו היתה
מטרתו.

יעקב בר זוהר  ,M.Aיועץ נישואין ומשפחה | נייד | 0548465583 :מיילYaakovbarzohar@umtb.co.il :

אם בני
הזוג יבינו
שלמרות
התחושות
הקשות,
החששות
והפחדים
ניתן
להתמודד
ולשנות
את המצב
הקיים,
ניתן יהיה
לפתור את
הפרדוקס.

גורמים רבים עלולים להביא למחלוקות בין בני זוג כמו
היעדר תקשורת ,פערים רגשיים וקוגניטיביים ,חוסר
מימוש צרכים אישיים ועוד .זוגות רבים הנקלעים למצב
שכיח של מחלוקות מגיעים במקרים רבים להבנה
שהדרכה והכוונה נכונה יכולים להועיל ולשפר את
חייהם .תובנה זו מביאה זוגות רבים להשתתף בסדנאות
לשיפור הזוגיות וכן לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום
הנישואין.
לעיתים קורה שגם כאשר נעזרים בעזרה חיצונית
נקלעים בני הזוג למבוי סתום .זה קורה כאשר אחד מבני
הזוג עושה צעדים המהווים שינוי חיובי בזוגיות ,ומצפה
שבן הזוג השני ינהג כמוהו .למרבה הפלא ,במקרים רבים
התגובה שלו תהיה שונה .מציאות זו יוצרת "פרדוקס
טיפולי" :לבן הזוג יש מחוייבות לברית הנישואין ,הוא
שותף לתהליך ומבין שעליו לשתף פעולה ולפעול
לחיזוק התא המשפחתי ,אך מאידך ,הוא שומע גם קול
נוסף .קול פנימי שמחליש את הרצון לעשייה חיובית.
אותו קול מזכיר את ההיסטוריה הזוגית של בני הזוג,
את הריחוק ,את התסכול ,את כל אותן הפעמים בהם
ניסה לעשות שינוי שלא צלח ,והפגיעה והאכזבה שבאו
בעקבותיו .אותה תזכורת ,הטבועה כמנגנון הגנה בדפוס
ההתנהגות האנושי ,מבקשת התרת ספקות באופן
מוחלט ,כאומרת – אני רוצה לוודא שהפעם השינוי יהיה
אמיתי .אני לא מוכנה להיחשף ולהיפגע שוב .במצב
כזה ,קשה מאוד להתקדם .החשש משתק ,מונע פעולה
והופך את בן הזוג לחשדן.
הפתרון לפרדוקס טמון בשינוי התודעה .השינוי מתחיל,

כמו במקרים רבים במודעות .ראשית עלינו להיות
מודעים לאותו הקול ,להקשיב ולהבין מה הוא אומר
ומדוע ,ולתת ביטוי לחששות המוצדקים .השלב הבא
הוא עשיה חיובית ,צעד קטן שיוביל לשינוי גדול.
התורה הקדושה בפרשת המרגלים מלמדת אותנו כיצד
ניתן להתמודד במקרים בהם יש סתירה בין התחושות
למציאות:
משה רבנו שולח את המרגלים לתור את הארץ .המרגלים
חוזרים מהשליחות ואומרים "אפס כי עז העם היושב
בארץ והערים בצורות גדולות מאוד" (מדבר יג ,כח) ואם
לא די בכך" :וגם ילדי ענק ראינו שם" .לעומת המרגלים
אומר כלב "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"
(יג ,כח) .כלב אינו מתכחש למציאות .הוא לא אומר
שאין חומות ,שהעם לא עז או שאין ענקים ,הוא אומר
שלמרות המציאות שתיארו המרגלים" ,עלה נעלה ויכול
נוכל"  -למרות הכל אנחנו יכולים.
אם בני הזוג יבינו שלמרות התחושות הקשות ,החששות
והפחדים ניתן להתמודד ולשנות את המצב הקיים ,ניתן
יהיה לפתור את הפרדוקס .אם כל אחד לא ייכנע לקול
המחליש אלא לקול המרפא של כלב ,זה הנותן כוח,
תקווה ואמונה יראה במהרה ש"עלה נעלה  -ויכול נוכל".
שינוי בתודעה יחד עם הבנה ,סבלנות ומתינות יביא לכך
שכל פעולה ,גם אם היא חד צדדית ,תביא בסופו של דבר
גם לשינוי חיובי אצל בן הזוג השני.
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מתגשרים

מתפרק
כשהבית
גירושין סוערים ,גירושין בהסכמה ,וההשפעה על הילדים
אריאל לביא מטפל מוסמך בפסיכודרמה בעל תואר ראשון בחינוך ,מטפל במוסדות חינוך
ובקליניקה פרטיתariellavi11@gmail.com | 052-6070466 .
"שלום אמא!" משה חוזר הביתה אחרי יום לימודים ,רוצה לראות
את אמא ובמיוחד מה היא בישלה לארוחת ערב" .אמא? אמא?
את בבית?" אמא יושבת בכורסא בסלון ,עיניה אדומות ,שותקת.
מהר מאוד משה מבין את המצב שהפך להיות שגרה בתקופה
האחרונה ,שוב זה הוא ,ההורים והמריבות ביניהם .הוא כמעט
מתפלא על עצמו שעדיין התגובה האינסטנקטיבית שלו היא
לברוח ,אבל השכל משתלט והוא מתקרב לאמא ושואל" :דיברת
עם אבא?" הוא לא באמת צריך לשאול אבל זה עוזר לו להחזיר
את השליטה לעצמו" .כן" ,עונה אמא" ,אבל הכל בסדר .סתם קצת
רבנו"" .קצת רבנו" ,המילים מתגלגלות בראשו של משה והציניות
משתלטת עליו "קצת רבנו ,בטח קצת ,טוב ,לא משנה ,אני עולה
לחדר .תקראי לי בבקשה לארוחת ערב".
משה בסך הכל בן  13ויש לו עבר עשיר בסכסוכים זוגיים .הוא אפילו
ניסה את מזלו כמטפל זוגי והבין שלא יהיה לו בכך עתיד .פעם הוא
שאל את עצמו את השאלה :למה הם לא יכולים פשוט להסתדר כמו
הורים נורמלים? אבל מזמן הוא הבין שהיא לא רלוונטית ...ההורים
שלו לא נורמלים ,הם אחרים .וכנראה גם הוא ילד אחר ,אולי כל הסיפור
הזה בכלל באשמתו.
התיאור על משה אינו מורכב מסיפור אמיתי מקורי אחד אולם כל
חלק שבו לקוח מהמציאות והוא שייך לסוג מסויים של גירושין
המוגדר כ"גירושין סוערים" .תהליך גירושין זה מתחיל במריבות
סמויות וגלויות שהתחילו זמן רב לפני שעלתה הצעת הגירושין .בחלק
מהמקרים הוא כולל גם תהליך של היפרדות בין בני הזוג המערבים
בתי דין ובתי משפט ,ועורכי דין הופכים להיות מרשימת המתקשרים
הקבועים הביתה.
נתבונן בתיאור על משה ,מה באמת עובר עליו?
עוד בגיל קטן כשהוא נעשה מודע למריבות בין הוריו ,הוא הרגיש
צער .צער כתוצאה מתחושה של חוסר ,של ארעיות .העולם נהפך
לפחות בטוח בשבילו .סדק נפער בליבו .הלב השלם שחש מוגן
בנוכחות של שני הורים – נסדק .המקום האישי הבטוח כבר לא כל
כך בטוח .אם בין שני השותפים ליצירתו יש חומה שגדלה עם הזמן,
גם בתוכו הוא מרגיש שנחלק לשני חלקים או יותר ומשהו מפחיד
באופן קיומי מאיים לשמוט את הקרקע מתחת לרגליו .במקרם רבים
המשבר בין שני השותפים ליצירתו של הילד יגרום בעתיד לקשיים
רוחניים עם השותף השלישי – הקב"ה .משה נעשה רגיש לקולות של
ויכוח ומחפש שקט לעצמו .התוצאה יכולה להיות שתיקה ,הימנעות
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מפעילות חברתית והסתגרות בתוך עצמו שגם באה לידי ביטוי במוסד
הלימודים שלו .יש גם את התוצאה ההפוכה של הפרעות לא שגרתיות
שגם נראות מחוץ לבית ,העיקר לא לשמוע את קולות הוויכוח שכבר
נמצאים באוזניו גם כשהוא מחוץ לבית.
ומצד שני ,ישנם ההורים ,שרואים בפירוק הנישואין קץ למסע התלאות
שהיה אמור להיות זוגיות טובה והפך לסבל מתמשך לשני הצדדים.
הרוב המוחלט של מקרי הגירושין במגזר הדתי והחרדי הוא בעקבות
מצב של חוסר ברירה ,ובכל זאת ,כל כך הרבה סבל יש בתהליך ,ניפוץ
חלום ותחושה של אבדן העצמי.
חשוב מאוד לזכור שהילדים נשארים הילדים של שני הוריהם גם
במהלך הגירושין וגם אחריהם ,ולהפנים שבתוך התהליך יש ילד
שזקוק לתמיכה הרגשית של הוריו .זוהי חובתה של האם שבדרך
כלל מודעת לחובה זו באופן טבעי בדיוק כמו שזוהי חובתו של האב
שלפעמים שוכח כמה הילד או הילדה קשורים אליו .כמובן שיש גם
מקרים הפוכים.
תמיכה רגשית היא התעניינות אמתית בילד ובנעשה בעולמו ,עם
החברים שלו ,אסיפות הורים ,מסיבות סיום וכדומה .התמיכה הכי
משמעותית הנצרכת ביותר והקשה ביותר עד בלתי אפשרית היא
להתייחס להורה השני כאדם ולכבד אותו בפניו ושלא בפניו .לא כי
אולי מגיע לו ,אלא כי היחס בין ההורים הוא העמוד שדרה של הילד
והנער המתפתח והיינו רוצים שהוא יגדל בריא ולא עקום לגמרי.
בנוסף ,כדאי לאפשר תמיכה של איש מקצוע ,מישהו שיהיה פנוי
לילד לחלוטין ,סבלני לקצב שלו ומאפשר .גם אם הקשר בהתחלה
מלא בחשד מצד הילד כלפי המטפל ונטול שפה רגשית ,עם הרבה
אמפטיה וסבלנות יש אפשרות ליצור קשר טוב שיאפשר לילד ללמוד
לבטא רגשות ומצוקות פנימיות ובהמשך לסגל הסתכלות חיובית
ואופטימית יותר על המציאות .השותפות של ההורים בקשר הטיפולי
והעידוד שלהם נותנים לילד את התחושה שלמרות שהוריו גרושים,
הוא עדיין חשוב להם באותה מידה כבעבר.

אברהם מתכונן לטיול שנתי" .אמא ,את יודעת איפה הפנס ראש
שלי?" קול גברי עונה לו מהמטבח" .תבדוק במגירה"" .אבא...
איך התבלבלתי ביניכם .היום אני אצלך .חיפשתי במגירה .תוכל
בבקשה להתקשר אל אמא ולשאול אם הפנס אצלה?" "בשמחה",
עונה אבא" .גם ככה רציתי לשאול אותה איך אני מכבס את
החולצות הלבנות שלכם".

בין אבא ואמא של אברהם שוררים יחסי כבוד .בכל הנוגע לילדים הם
מסתדרים מצוין .אם ישאלו את אברהם למה ההורים שלו התגרשו
הוא לא יגיד ,כי הוא לא ממש יודע .יש להם סיבה שהוא לא בטוח
שהוא מצליח להבין .לא הכי נעים לו שהוריו גרושים אבל יותר מטריד
אותו שהוא חי בשני בתים נפרדים .התופעה הזאת של גירושין
בהסכמה מלאה ,תופסת יותר ויותר מקום בציבור התורני .התחושה
של ההורים היא לא פשוטה .מצד אחד הם החליטו להתגרש אחרי
מציאות קשה וכואבת ,ומצד שני הם החליטו שימשיכו להיות הורים
קשובים וקשורים לילדיהם ובכלל זה יחס מכבד מאוד ביניהם .מצד
שלישי הילדים לא מבינים ממש למה הוריהם התגרשו וההורים
שמודעים לבלבול ,עדים לנזק שהגירושין גרמו לביטחון העצמי של
ילדיהם ולעיתים קרובות לתפקוד הלימודי והחברתי של ילדיהם.
כאן המקום לומר שבכל מקרה יש להשקיע כמיטב היכולת בחיזוק
וחידוש הזוגיות בטרם ההחלטה להתגרש .זוהי פעולה שעל כל הורים
לעשות למען ילדיהם .גירושין גורמים נזק במאת האחוזים לילדים.
אם המשך הנישואין גורם את אותו נזק זו תהיה סיבה לפניה להליך
גירושין ,אך אם יש סיכוי להציל את הנישואין  -שווה לעשות כל
מאמץ.
הסימפטומים של ילד שמגיע מרקע של גירושין בהסכמה שונה
מילד שהגיע מרקע של גירושין סוערים .דווקא הסערה והקולניות
שמאפיינים תהליך של גירושין סוערים מורידים את הילד לאט לאט
לקרקע ההבנה שאין שום אפשרות להמשך הקשר בין אבא לאמא.
ההבנה הזאת לא מפריעה לפנטזיה שיום אחד אבא ואמא יחזרו והכל
יהיה בסדר ,אך זה מתרחש בדמיון ולא בשכל .במקרה בו הילד לא
מבין למה ההורים התגרשו ,יש לו תעלומה בראש וגם בלב .תעלומה
שבאופן אבסורדי יכולה להיות יותר קשה ומערערת יציבות בשבילו.

בחוסר ההבנה של "למה ההורים שלי התגרשו" יש קרקע פורה
להאשמה עצמית" :כנראה שבגללי/נו ההורים התגרשו" כי המוח
האנושי ,גם הצעיר ביותר ,מחפש סיבה למציאות ומתקשה להשלים
איתה בלי סיבה מובנת .כאשר אין לילד סיבה ואת מי להאשים ,הוא
יוציא ,בדרך כלל ,את רגשות הפחד שלו מאיבוד המקום שפתאום
נפער בחייו וימיר אותם ברגשות זעם או כלפי החברה ,מוסד הלימודים
ואולי אפילו הוריו.
הורים שנאלצים להתגרש צריכים לכנס את ילדיהם לפני הדיון הרשמי
על הגירושין ,להודיע להם על התהליך שהולך להיות ולאפשר להם
לשאול שאלות עד שהם יבינו .הכינוס הזה עם הילדים מחייב את
הזוג לברר לעצמו בדיוק נמרץ מה סיבת היפרדותם .לאחר מכן ,צריך
לצפות לתהליך של התרחקות .חלק מהילדים יתרחקו מההורה שהם
ירגישו שהוא "אשם" בגירושין ועל ההורה להכיל את ההתרחקות
הזאת ולא להשיב בהתרחקות נגד .דוגמא למשפט מכיל הוא" :אני
רואה שאתה כועס עלי ,אתה יכול גם להגיד את זה בצורה מכבדת ו/
או לשאול שאלות ובכל מקרה תדע שאני ואמא/אבא אוהבים אותך
ונאהב אותך תמיד".
במשפט כזה יש שלוש אמירות ברורות:
 .1יש לנו כהורים יכולת להחליט על הקשר בינינו .תסמכו עלינו.
 .2ההחלטה על הגירושין לא קשורה אליכם ,ובודאי לא באשמתכם.
 .3הגירושין לא פוגעים או יפגעו באהבה שלנו אתכם.

לסיכום ,תהליך גירושין הוא תמיד תהליך לא קל .במאמר זה
מיקדנו את תשומת הלב לילדים בניסיון לשפוך מעט אור למה
שמתחולל בנפשם בחלק מהמקרים .חשוב ללמוד ולהשקיע את
האנרגיות הדרושות כדי להימנע מבעיות בעתיד ,וברוב המקרים
כדאי לשלב ייעוץ עם איש מקצוע.

הכשרה
מקצועית

סכסוכים
הכשרת מגשרים ומיישבי
בחסות האקדמית של קרית אונו
הכשרה ליישוב סכסוכים,
קונפליקטים ומחלוקות בכל
תחומי החיים בתוכנית
שאושרה ע"י הוועדה
המייעצת שע"י משרד
המשפטים.
התוכנית כוללת הכשרה
בסיסית והשלמה בדיני
משפחה.
הכוונה ליישום והשתלבות
בשוק העבודה.
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במבט אחר

הסביבה האמתית
שמשפיעה על
התקדמות יכולתו
השכלית של העולל
היא זו שהוא מייצר
לעצמו .ילד לא צריך רק
צעצועים .הוא צריך את
האפשרות לפעול איתם
כאוות נפשו

חופשי
משחק
הדרך הקלה והזולה לפיתוח אינטליגנציה בקרב ילדים
גיל ונטורה ,פסיכולוג ,יועץ קריירה ,ומעביר קורסים לפיתוח חשיבה פסיכולוגית וחשיבה יצירתית | www.gilventura.com

כשהוא בן חודש אנחנו קונים לו אוניברסיטה ,בגיל שנה אנחנו כבר מורידים לו תכנות משוכללות,
ובגיל חמש שולחים אותם לשלל חוגים  -הכל כדי לפתח את האינטליגנציה שלהם .אבל יש משהו
פשוט ,קל והרבה יותר זול  -שגם משפיע הרבה יותר .גיל ונטורה במאמר מפתח אינטיליגנציה.
ארבעה-חמישה סדינים ומגבות שאתם לא צריכים ,שלוש-
ארבע חליפות בגדים ישנים ,שלוש קופסאות קרטון גדולות,
נתיב פנוי לאמבטיה ,מים בדלי ,נייר סופג ,סמרטוטים ,סלולרי
תקין (לא חובה).
הרשימה הזו היא לא רשימת הזבל הבאה שלנו ,אלא מרכיבים
של מוצר מאוד חסכוני ויעיל .למוצר הזה קוראים משחק.
משחק חופשי .הוא מיוצר בסין ,בטיוואן ,בשיקגו ,בחולון,
בדרך כלל על ידי פועלים מסורים בגילאי שנה עד חמש וחצי.
תמהיל המשאבים גמיש ,מתח הרווחים נמוך אבל עקבי.
משחק חופשי.
אינטליגנציה מורכבת מצבא גדול של יכולות שכליות עם
מכנה משותף ,והיא מתפתחת לאט ובהדרגה עקב התנסויות
חוזרות ונשנות בהמון ערוצים .אי אפשר לייחס אותה
לסיטואציית למידה יחידה ,צעצוע התפתחותי בודד או אפילו
מורה מעולה אחד .מקרים הוכיחו שהאינטליגנציה תורמת
לכל האזורים המשמעותיים בחייו הנוכחיים והעתידיים של
הילד  -קשריו החברתיים ,ההישגים הלימודיים ,דימויו העצמי
החסון/שברירי ,בריאותו הנפשית ולמעשה כמעט לכל תוצאת
חיים חיובית.
רוב ההורים מבינים אינטואיטיבית את חשיבותה של
האינטיליגנציה ואת המשוואה הפשוטה  -הרבה אינטליגנציה
= הרבה הצלחה .מה שפחות מובן הוא האופן שבו אינטליגנציה
מתפתחת ,ומהי הדרך המיטבית שבה ההורים יכולים וצריכים
לעזור לפיתוח האינטליגנציה של ילדם.
מיתוס הסביבה העשירה בגירויים וצעצועים התפתחותיים
לכולנו מוכרת היטב המטאפורה ההגיונית לכאורה אבל מטעה
ואפילו קצת מסוכנת :מטפורת העץ  .כל אחד יודע שצמיחתו
התקינה של העץ תלויה בתנאים סביבתיים טובים :מזג אוויר
מתאים ,סוג הקרקע ועוד .גם עכבר העיר וגם חולדת הכפר
קולטים היטב שטיפול מסור מצד בני אדם אחרים  -השקיה,
דישון ,גיזום ,קטילת מזיקים  -הוא חיוני לשגשוגו של אותו
עץ .נחליף את המילה "עץ" בביטוי "האינטליגנציה של הילד",
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והנה קיבלנו את מיתוס הסביבה העשירה בגירויים וצעצועים
התפתחותיים " -תנאי הגידול" של הילד ,לכאורה ,ואת תופעת
ההורים הדוחפים את עולליהם לשלל חוגים/סדנאות/הדרכות,
ובלבד שמישהו ישקה כהלכה את קליפת המוח של הקטנצ'יק
ויבטיח את עתידו בישיבה הטובה ביותר בעוד כמה שנים
טובות.
אך יש הבדל אחד בולט בין ילד ועץ .העץ הוא פסיבי ,הילד
לא .הסביבה של העץ מגיעה כולה ממקורות חיצוניים .העץ
לא שולט על מזג האוויר או על שרירות ליבו של האיכר .אצל
ילדינו הסיפור הוא אחר לגמרי .הסביבה האינטלקטואלית של
הילד היא ממש לא סך הצעצועים המקשטים את רצפת חדרו,
או המספר הכולל של תכניות חינוכיות שהוא בוהה בהם .הילד
פועל בסביבה כל הזמן .הוא מפרק ,מתבונן ,ממלמל ,מועך,
משתף אחר ,משנה נקודת מבט ,זז לקצה השני של האובייקט,
מצמיד ,מפזר .ילד הוא ישות אקטיבית .חוץ מזה ,הוא מגיע עם
מטען גנטי ,עם העדפות מולדות ,ואותן הוא מביא אל הסביבה
ומנסה לגלות את הערוץ המעניין ביותר להעביר איתו את
חמש הדקות הקרובות.
ילד וילדה (בניגוד לעץ ברוש סטנדרטי) גם זוכרים .כשהיא
מסדרת את הבובות והחיות בשורה על פי היררכיה של חיבה,
זורקת להם הוראות ומיישרת דובי סרבן שחרג מחוץ לשורה,
סביר מאוד שהיא מחקה התנהגות שצפתה בה בעבר ,מנסה
לסגל לעצמה מאפיינים של אמא ואבא החקוקים בליבה
ובמוחה .הסביבה האמתית שמשפיעה על התקדמות יכולתו
השכלית של העולל היא זו שהוא מייצר לעצמו .ילד לא צריך
רק צעצועים .הוא צריך את האפשרות לפעול איתם כאוות
נפשו.
פעילות שתפתח אינטליגנציה צריכה להיות עקבית ומתמידה.
למשחק חופשי יש דרך נהדרת ליצור עקביות והתמדה :הוא
כיפי ומהנה .כשמשהו מהנה משתדלים לחזור עליו .זהו בדיוק
יתרונו של המשחק החופשי ,המבורדק לעיתים ,שכלליו
והגיונו סמויים מעינם של מבוגרים היסטריים חובבי צעצועים
התפתחותיים וקלטות חינוכיות .הסביבה שבתוכה פועל הילד

היא בעיקר סביבה מחשבתית והיא בעיקר הסביבה שהוא יצר לעצמו
באופן אקטיבי ,בלי קשר לאיכותם של חומרי הגלם שהארנק ההורי
רכש עבורו .והדרך המיטבית שבה הפעוט יכול לייצר את אותה סביבה
מעשירה היא המשחק החופשי.
למרות שמשחק חופשי מתרחש ממילא ברוב המקרים ,הנה כמה
טיפים שיסייעו לנו במאמצינו להחכים את ילדינו דרך פעילות משחקית
בריאה:
הכינו מראש אזור בבית ,במרפסת או בחצר.
הכינו תרגולת "בלאגן" (היזכרו ברשימת האביזרים בפתח המאמר),
המהוה הצעה אפשרית ליצירת משטח משחק חופשי בכל חומר אפשרי.
אפשר להכין ולתרגל מראש את נהלי הפינוי והניקוי לאחר המשחק ,ואז
הרווחנו פעילות מעשירה שגם תשאיר את האזור בצורה סבירה.
מגוון היא מילה קצת מבלבלת
גם פעילות יצירה היא קלישאה שיכולה ללבוש הרבה צורות .חומרי
הגלם הבסיסיים בדרך כלל עדיפים על פני המורכבים והיקרים יותר,
פשוט כי הם פחות "סוגרים" את מרחב האפשרויות הילדי .כמו כן,
מספר רב מדי של אלטרנטיבות עשוי להציף ולפזר את הקשב .מספר

האפשרויות האולטימטיבי משתנה מילד לילד ,אך מגוון של ארבעה עד
שבעה סוגי גירויים יספיקו ברוב המקרים.
חומרים בעלי אופי שונה
רצוי שהחומרים והאביזרים יהיו בעלי אופי שונה זה מזה ,מאחר והם
מפעילים מערכות חושיות שונות זו מזו .כך למשל השילוב בין חומר
גמיש וצמיגי כמו פלסטלינה ,פיסת בד חלקה ,אוסף מטבעות וצבע נוזלי
כלשהו יכול להיגמר בתוצרים מעניינים.
משחק חופשי לא אומר שצריך להניח לילד לגמרי לנפשו
רצוי לשאול ,להתעניין ,להרגיש את הילד ואת השטח ,ולהיות ערניים
אם הילד מעוניין לשתף אותנו .כדאי להציע ,לא להכריח .יש לזכור כי
האנשים שמסביב לילד המשחק הם חלק לגיטימי מסביבת המשחק
שמעניינת אותו.
שחקו בעצמכם
הדרך הכי טובה לגרום לילד להגיב לגירוי היא פשוט לשחק בו בעצמנו.
שבו ,עשו צורות בפלסטלינה .לא תאמינו כמה שזה יכול להיות מהנה.

הכשרה
מקצועית

הכשרת מטפלים בשיטת ABA
מ
ק
צ
ו
מבקממיקוצע
בבשצמבועחודע
במיו י
חולדחךד
בשבבי
שלביךלך

גישת טיפול התנהגותי המובילה בעולם
לטיפול בילדים עם עיכוב התפתחותי
בדגש על רצף האוטיזם.
הטיפול מותאם באופן אישי לכל ילד
ומקיף את כל תחומי חייו והתפתחותו.
התכנית ייחודית ובלעדית במגזר החרדי
בשיתוף "בית ליאור"-המרכז ללימודי
טיפול התנהגותי.
הכוונה וסיוע בהשמה
 17מפגשים ,לימודים אחת לשבוע
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בשעה טובה

והיום
פעם
בין חיי המשפחה של פעם לחיי המשפחה של היום
הניה שוורץ מנחת הורים יועצת זוגית ומטפלת בCBT-

| 050-4102007

בעוד העיניים
בורקות והלב
מתרחב מאושר,
בעוד הזוג
הצעיר מרחף
לו על ענן ,יש
להתחיל בסדרת
שיעורים של
בניית חיי
הנישואין
המשותפים

לו היינו כותבים אגדה בנושא נישואין היא היתה מתחילה ב'היה היה' ומסתיימת ו'הם חיו באושר
ובעושר עד היום הזה' .אבל החיים הם לא אגדה ,והפתיחה והסיום הללו כמעט כבר לא רלוונטיים.
לצערנו הרב בקרב זוגות רבים הדרך לגט מתחילה כבר ביציאה מהחופה.
'חיו באושר ובעושר עד היום הזה'? אולי ,אבל לרוב לא ביחד וגם אם כן ,זה כבר לא הביחד של פעם.
אמנם בקרב ציבור שומרי תורה ומצוות אחוזי הגירושין עדיין נמוכים
יחסית לשאר ,אבל כמעט ואין שום חוג או אוכלוסיה בהם לא חלו
שינויים מרחיקי לכת ודי מסוכנים בחיי המשפחה .יעידו על כך
תיקי הגיטין ,הפישור והברור בבתי הדין ,ולהבדיל ,ספסלי הלומדים
את מקצועות הייעוץ המשפחתיים ,במטרה להעניק סיוע לאלו
שזקוקים ,ויש הרבה מהם.
המציאות כיום שונה לגמרי מבעבר ,ובהתאם לכך ,חיי המשפחה
שלנו .בעבר הכל היה ברור יותר :היררכיה ,תפקידים וסדר .אמנם
קשיים ואי הסכמות היו תמיד חלק מהחיים ,אך היציבות הייתה עוגן,
ופירוד לא היה קיים באופציה בכלל.
בכל תחום בחיים ,ובפרט בנישואין ,יש צורך בהשקעה ,בעבודה
ובמאמץ תמידי .בעולם שהתהפך על פניו ,כשכולו פתוח וקרוב
בלחיצת כפתור  -הגשמה עצמית והתפתחות ,האני והכאן ועכשיו
מושקעים יותר מכיבוד הקשר החשוב בעולם.
מה יש בו ,בדור שלנו ששונה כל כך מהדורות הקודמים בהם מסגרת
הנישואין הייתה יציבה כל כך עד שהמילה גירושין הייתה מילה
לא מכובדת שלא העלו על השפתיים? דור בו סיפורים על זוגות
שנפרדים נלחשו בליווי ציקצוקי לשון .כיום זוהי תופעה נרחבת
ומתרחבת ואין בה בושה אלא הבנה גדולה .מה בעצם קרה לנו?

"כשאני מסבירה את זה לאימא שלי היא שותקת אבל אני רואה לה
בעיניים את המחשבות.
היא לא מרוצה מהמרוצה שלי .היא לא מבינה מה אני מנסה להשיג
ואת מי .היא חושבת שאני צריכה להירגע ולהפסיק לחשוב שאני
מפסידה משהו איפשהו.
אני יכולה להבין אותה ,אבל היום זה לא מה שהיה פעם .היא עובדת
באותה עבודה ארבעים שנה  -אני כבר החלפתי ארבע; היא מסתפקת
במועט ואני במרובה; היא שמחה במה שיש ואני חותרת למה שאין;
היא אוהבת שגרה ואני לא( .נראה לי שלא ,לא ממש יצא לי לבדוק
את זה כי אין לי זמן).
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היום זה לא פעם .פעם חיו פעם .היום חיים פעמיים ושלוש וארבע
ואפשר להספיק הרבה יותר .יש תחבורה קלה ,יש תקשורת מהירה,
יש מלא אופציות ,יש לאן לשאוף ואני שואפת"( .חני בר לב במדורה
אני ואפסי מגזין בתוך המשפחה)
חני בר לב לא תארה את נישואיה אלא את אורח חייה כאשה ,כאם
כעובדת וכבת הדור הזה .בת ממוצעת לגמרי לאם ממוצעת מהדור
הקודם .בסך הכל כעשרים שנה בלבד מבדילים בין הדורות וכבר
פעור בור עצום בין הרצונות ,הצרכים והיכולות .משהו בדור הזה לא
רגוע ולא מסופק .כל הזמן צריך יותר ,הרבה ,ועוד .זה היה בסדר לו
לתוך כל האינטנסיביות הזו אפשר היה לדחוס גם מעט סבלנות ,לא
לרצות הכל מהיום למחר ,להבין שכדי להגיע יש לעבור תהליך בכל
ענין ובכל שטח ,בוודאי כשמדובר בחיי נישואין שמחייבים להכיר
זה את זה לעומק .כשלא מנסים להעמיק ,להבין ,לקבל ולהכיל  -אי
אפשר לחיות זה עם זה עשרים וארבע שעות ביממה ,בקושי זה ליד
זה...
אחת הטעויות הגדולות של הדור היא בעיית ה'אני' העומד במרכז -
הכל מיועד לסיפוק שלי ולכן גם הזוגיות צריכה להיות בשבילי ה'אני'.
ה'עצמי' עובד כל הזמן ,וה'זולת' ,גם אם מדובר בבן הזוג ,הרבה פחות.
יש הרבה מאד סיבות לשוני הבלתי נתפס בין הדור של ההורים
לבין דורם של ילדיהם הנישאים כיום :מציאות החיים השוחקת,
התחרותיות הרבה ,המרדף אחרי ההישגים בכל תחום ,השפע
שמוצע ,לחצים כלכליים ועוד .גם בערכים חל פיחות  -החיים בתזזית
ואין משהו שהדור הצעיר לא יודע או זקוק בו ליעוץ .מושגים כמו
זקני השבט או הדור המייסד הולכים ונעלמים .הצעירים של היום
באים הרבה פחות לשאול ולהתייעץ ,כי מה הם כבר לא יודעים
שאפשר עוד לחדש להם? הם לומדים ,הם אוספים תארים ,הם
נושאים במשרות ממשלתיות ,התחושה היא של כל יכול .מי יגיד
להם שהדהירה הזו מסוכנת לנישואין ולמשפחה?
סיבה נוספת ומשמעותית היא המרשתת .אפשר לחלק את בעיית
האינטרנט לכמה חלקים  :העובדה 'הטכנית' שהוא מעסיק את רוב בני

הכשרה
מקצועית

האדם כמעט כל הזמן .אם פעם היה ברור שכשחוזרים
הביתה נמצאים זה עם זה ,היום יושבים זה לצד זה
וכל אחד עסוק במסכו הוא .הרבה יותר מעניין לגלוש
מאשר להתעניין במה עבר על בן/בת הזוג במהלך היום.
לכן הרבה פחות תקשורת עוברת בין בני הזוג.
ואי אפשר שלא לדבר על התכנים :כל מה שהדור
הקודם לא העלה אפילו בדעתו ,קל וחומר לא יכול היה
לממש ,כשכל שיחה טלפונית עלתה הון וכל מכתב לקח
שבוע .כיום קרבה נוצרת בכל רגע נתון ובכל צורה דרך
מכשיר קטן שנכנס לכיס וזמין בכל שעות היממה .לא
צריך לברוח רחוק ,אפשר "לברוח" במחשבה וברגשות
באופן מיידי ובתוך הבית.
הבעיה הגדולה היא שהמציאות לא הולכת להשתנות.
להיפך ,ניתן לשער ,כמעט בוודאות ,שהפערים רק
ילכו ויעמיקו .אם יש מקצועות העוברים עם הקידמה
ובטלים  -הרי שיעוץ נישואין ,כך נדמה ,רק יצבור עוד
תאוצה .אך אין זו כוונתנו .כיצד נוכל לגדל דור בריא
ובעל יכולות להתמודד עם אירועי החיים בכלל וחיי
הנישואין בפרט? יש בנמצא פתרונות ,אלא שבשבילם
נדרש סוג אחר של חשיבה .אם בכל זאת נשאל את
עצמנו מה ניתן לעשות כאן ועכשיו ,הרי שחינוך נכון
אפשרי בכל דקה והוא יכול להתחיל ממש מגיל צעיר.

כבר בגן אנחנו מלמדים ילדים לוותר ולשתף .בהמשך,
בגיל בית הספר מתחיל החינוך להתרחב .אך דווקא
הנקודות הללו ,היסודיות והמהותיות כל כך לחיי
נישואין ,דווקא הן נדחקות החוצה מפני כמות חומר
עצומה שצריך לדחוס לראשי התלמידים .הרבה פחות
מקום נותנים לעבודת המידות הדרושה דווקא לזוגיות
בריאה ,וזה חבל ,כי לו תונח התשתית כבר בחינוך ניתן
להניח שהרבה בעיות ימנעו.
אך לעולם לא מאוחר  -גם לאחר הנישואין ממש ,בעוד
העיניים בורקות והלב מתרחב מאושר ,בעוד הזוג
הצעיר מרחף לו על ענן ,יש להתחיל בסדרת שיעורים
של בניית חיי הנישואין המשותפים ,שכן ברור ומובן
שמה שלומדים בתור בודדים לא מספיק לחיי הזוג
בפועל ,כמו שהם מגלים אותם דקה אחרי החופה.
לכן חשוב ,עוד לפני בא הבעיות ,לפני הנחיתה ,להכין
את הזוג לחיים האמיתיים בהתאם לאופיים הספציפי
ותנאי חייהם לאחר הנישואין.
לימוד שכזה ימנע בברור צרות רבות ההולכות
ומסתעפות מאותה שנה ראשונה או שנתיים ,בהם ניסו
להתנהל לבד בשצף קצף של החיים ולא שמו לב שהם
לא ממש יודעים לשחות .הדרכה נכונה בזמן בו עוד לא
התפתחו בעיות יכולה להציל דורות.

מקומות
אחרונים
קבוצת גברים
ל נשים בבני
/
ברק

הכשרת
יועצי נישואין
ומשפחה
בואו לשלב מקצוע מבוקש שיש בו
פרנסה לצד שליחות ותרומה לקהילה.
תכנית לימודים מקצועית המעניקה ידע ,כלים
ומיומנויות להנחיה וייעוץ זוגי ומשפחתי
בשילוב פרקטיקה ועבודה מעשית.
בפיקוח האקדמי של היחידה ללימודי המשך -
בי"ס לעו"ס אוניברסיטת בר אילן*
הכשרה והתמחות בהנחיית משפחה באישור
אגף שפ"י  -משרד החינוך.
< סיוע והכוונה להשתלבות בשוק העבודה
< סגל מגוון ממיטב המומחים בתחום
*הלימודים אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל  15שנות הצלחה |  87%השמה
תחומי לימוד נוספים :אימון אישי  -קאוצינג | הנחית הורים | מנחי הורים לסוכרת נעורים | טיפול משפחתי | הנחית קבוצות | הדרכת כלות /חתנים

לפרטים והרשמהosnat@ynrcollege.org | 02-7160-130 :
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משפחה במשפט

לימודי
תעודה

מאמר זה ידון בקצרה בסוגיה ייחודית העולה אחת לשבע שנים  -חיוב הכתובה אל מול מצות
שמיטת כספים .סוגיה זו רלבנטית ביתר שאת בשנה זו  -תשע"ו ,המגיעה מיד לאחר שנת
השמיטה .מצות שמיטת כספים מעלה שאלה לגבי חיוב הכתובה :אישה שתבעה כתובתה
בבית הדין ולא עשתה פרוזבול  -האם חובה נשמט והבעל פטור מתשלום הכתובה?

טוענות
רבניות

המוסד היחיד בארץ המוכר להכשרה
ע"י בית הדין הרבני הגדול בירושלים

גביית כתובה לאחר
שמיטת כספים
טו"ר צבי גלר ,חבר הנהלת לשכת הטוענים הרבניים וטו"ר הרב נדב טייכמן

מהי שמיטת כספים?
בלוח השנה העברי קיימת מחזוריות של שבע שנים הנוגעת למצוות
התלויות בארץ .השנה השביעית במחזור זה נקראת שנת שמיטה.
מעבר למצות שמיטת קרקעות ,חכמים קבעו שישנה גם מצוה של
שמיטת חובות .עם סיומה של שנת השמיטה ,בשקיעת החמה של
כ"ט באלול ,מוטלת על כל אדם מצות עשה לשמוט את כל חובותיו
שהגיע עת פירעונם טרם סיום השמיטה ואיסור לתובעם .שמיטת
החובות איננה מצווה התלויה בבחירה אלא ברירת מחדל מחויבת.
הגדרת ביטול החוב הינה" :אפקעתא דמלכא" (הפקעת המלך) ,כלומר,
לא האדם שומט את חובותיו אלא הקב"ה הוא הקובע שהחוב נשמט
והאדם רק מצווה לשתף פעולה ולומר שהוא שומט את החוב .לא זו
בלבד שאדם משולל בחירה בנוגע לוויתור על חובותיו ,אלא שאם
יעבור ויגבם הוא יעבור על איסור גזל.

לפני כ"ט באלול של שנת השמיטה אך לא הוגשה תביעת כתובה עד
לתאריך זה ,אין הכתובה נשמטת .אולם אם נפרעה מקצת הכתובה או
נתבעה לפני תאריך זה  -נשמט חוב הכתובה כולו או חלקו.

מצב ג

אם ניתן פסק דין לחיוב הכתובה יש לשלמו והכתובה אינה נשמטת.
בשולחן ערוך (חושן משפט סימן סז סעיף ח) נפסק" :תבעו ממון
וכפר ,והביא עדים וחייבוהו בית דין וכתבו לו פסק דין ,הוי כגבוי ואינו
משמט" .עולה מדבריו ,שאם נתבעה הכתובה וניתן פסק דין המחייב
את הבעל לשלמה ,עד לתאריך כ"ט באלול אין הכתובה נשמטת .אולם
אם ניתן פסק הדין לאחר תאריך זה ,הוא לא רלוונטי לחיוב והכתובה
כבר נשמטה.

מצב ד

היחס שבין מצות השמיטה לחיוב הכתובה
בני זוג נשואים שלא עשו פרוזבול הרי שאין כל טענה .החוב אינו
נשמט הואיל ועדיין לא הגיע זמן פירעון הכתובה שחל רק לאחר
המיתה או במצב של גירושין ח"ו .בבואנו לברר את היחס בין שמיטת
כספים לכתובה עלינו לבחון ארבעה מצבים שכולם מתקיימים לאחר
שבני הזוג גרושים:
א .כתובה שלא נתבעה לפני כ"ט אלול.
ב .כתובה שנפרעה ו/או נתבעה לפני כ"ט באלול אך לא ניתן פסק דין.
ג .כתובה שניתן פסק דין לחיובה לפני כ"ט באלול.
ד .כתובה שניתן פסק דין לפני כ"ט אלול אך הוגש ערעור ועיכוב ביצוע.

מצבים א  -ב
השולחן ערוך (חושן משפט סז ,יז) פוסק" :המגרש את אשתו אין
כתובתה נשמטת ,ואם פגמתה או זקפתה עליו במלווה משמטת".
שפגמתה = שפרע חלק מכתובתה ואז יתרת הכתובה נשמטת.
וזקפתה היינו שתבעה את הכתובה וכולה נשמטת (ב"י חושן משפט
סז וסמ"ע שם בסעיף קטן ל') .עולה מדברים אלו ,שזוג שהתגרש
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השאלה המעניינת ביותר בנידון זה היא מה יהיה הדין במקרה שניתן
פסק דין המחייב את הבעל בתשלום הכתובה ,אך הוגש ערעור על
פסק הדין לפני כ"ט באלול .בנידון זה הדין יהיה תלוי באם ניתן עיכוב
ביצוע חיוב פסק הדין של בית הדין האזורי .יתכן שעצם הערעור
ללא שניתן עיכוב ביצוע אין בו בכדי לפגוע בפסק הדין של ביה"ד
האזורי ,שכן יכולה האשה לגבות כתובתה באמצעות פסק הדין ,ולכן
יש לראות את הערעור כתביעה נגדית להשבת כספים .אולם במקרה
שניתן עיכוב ביצוע לפני כ"ט באלול מסתבר שדין הכתובה להשמט
משום שישנה הוראה מפורשת האומרת שאין לגבות את הכתובה
וממילא לא ניתן לראות את חוב הכתובה כגבוי אלא כחוב שנמצא
באמצע ההליך ועדיין מתברר.

האם יש חילוק בין אשכנזים לספרדים

השולחן ערוך בתחילת הלכות שמיטה ופרוזבול (חושן משפט
סז' סעיף א) כותב ששמיטה בזמננו נוהגת מדברי סופרים .הרמ"א
בהגהתו כותב שכך היא הסכמת הפוסקים אך מוסיף" :אבל י"א דאין
שמיטה נוהגת בזמן הזה; ונראה שעליהם סמכו במדינות אלו ,שאין
נוהגים דין שמיטה כלל בזמן הזה" .לכאורה יכולים יוצאי אשכנז לטעון

שמאחר והרמ"א הביא שהמנהג בארצות אשכנז שאין נוהגים
כלל בדין שמיטת כספים ,אם כן גם אשה שלא עשתה פרוזבול
לא תפסיד כתובתה בשום מצב .אולם הפתחי תשובה (על
השלחן ערוך שם סעיף קטן א') ציין שרוב הפוסקים חולקים
על דברי הרמ"א הללו .הרב קנייבסקי שליט"א (בספרו דרך
אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק ט הלכה ג) כתב שבחו"ל יש
למי שמקל על מה לסמוך אך בארץ ישראל אין להקל בזה כלל.

סיכום

שמיטת כספים משפיעה על אפשרותה של האשה לגבות
כתובתה ,כאשר תביעת הכתובה הוגשה לפני כ"ט באלול של
שנת השמיטה או כאשר הבעל פרע חלק מהכתובה.
לאמור לעיל יש שני סייגים:
 .1ניתן פסק דין – כאשר ניתן פסק דין לפני כ"ט באלול ללא
שניתן עיכוב ביצוע עד לתאריך הנ"ל ,הכתובה נחשבת כגבויה
ואינה נשמטת.
 .2האשה עשתה פרוזבול – בעשיית הפרוזבול נמסר החוב
לבית הדין ולכן אינו נשמט.
כך גם כל נתבע בחוב רגיל שהגיע זמן פירעונו לפני סיום שנת
השמיטה ,חלים עליו דיני שמיטת הכספים והחובות נשמטים.

לתשומת ליבכם ,מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ
משפטי ,אינם מהווים חוות דעת משפטית ,ואין אחריות למסתמך
עליהם .בהחלט יתכן שעובדות או הלכות משפטיות שונות ישנו
את האמור בהם .בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם
טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית.
כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים
המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי .ליעוץ
ניתן לפנות  -טו"ר צבי גלר050-7664874 ,

בתכנית:
ליווי והכוונה לבחינות המתקיימות ברבנות
הראשית לישראל.
הכשרה והסמכה לגישור באישור משרד המשפטים.
בוררות כהלכה מטעם ביה"ד "שערי הלכה ומשפט".
הנושאים הנלמדים:
התוכנית תעניק ידע בהלכה היהודית בשילוב לימודים
עיוניים ופרקטיקה מעשית מהנעשה בבית הדין.
צוות המרצים:
התכנים יועברו ע"י דיינים מוסמכים מהרבנות הראשית
לישראל.
תנאי קבלה:
הלימודים מתקיימים בהתאם לקריטריונים של
ביה"ד הרבני הגדול.
המועמדות יעברו תהליכי סינון והתאמה.
משך הלימודים 3 -שנים.

בואי לטעון מאישה לרעותה
עפ"י ההלכה וההשקפה היהודית.

ההרשמה בעיצומה!
02-6321620
| rishum@ynrcollege.org
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הכשרה
מקצועית

פנימה

נישואים יהיו מוצלחים
אם בני הזוג ישקיעו
וילמדו את הקשר
שלהם ,יתבוננו בו
ויקציבו זמן איכות.
כל זאת מתוך אמונה
ומחויבות עמוקה.

תוכו רצוף אהבה

האם אפשר לשמור על רגשות בחיי הנישואין?
רחל פישר ,פסיכותרפיסטית ,יועצת לזוגות ומשפחה 054-6600113

כולנו מבקשים להיות אהובים ולחוש רגשות קרבה וחמימות בחיי המשפחה .להבדיל מאהבת הורים לילדים,
אהבת אחים או הורים אליה אנו נולדים ,בחיי הנישואין הרגשות משתנים ,ועלולים להיות לגמרי לא יציבים.
כיצד נוכל לשמר את הרגשות ולחיות באושר במערכת זוגית לאורך שנים?
שאלה זו מתחזקת ומקבלת משנה תוקף לאור מעמדו של מוסד
הנישואין בדורנו ,דור שלצערנו מתמודד עם היחלשותו של מוסד
זה ,שהוא מכריע ביותר בחיינו האנושיים .אם בעבר השאיפה להקים
בית הייתה שאיפה חזקה ועיקרית שאליה שאפו בני הזוג ,הרי שכיום,
כשזוג נישא ,הוא נושא על כתפיו "תרמיל כבד" של צרכים ,שאיפות
וציפיות מבן הזוג ,יחד עם הרצון למימוש והגשמה עצמית.
הרב חיים נבון ,במאמרו "מה ,זאת אהבה?" (התפרסם במוסף "מוצש"
של מקור ראשון )31.7.15 ,כותב כי בימינו ,נישואין נתפסים כביטוי
מועצם של הקשר ,כלומר ,בציבור הכללי בני זוג מכירים ,מפתחים
רגשות אחד כלפי השני ,ואז משדרגים את הקשר לנישואין .אולם
בשנים שעברו ולאורך שנים רבות ,חתונה נתפסה כמשהו אחר .הדגש
לא היה על חתונה כביטוי של רגשות אלא חתונה כהקמת בית .בודאי
שנלוו גם רגשות חום וקרבה ,אך הם נלוו ולא היו רק התכלית .מסיבה
זו לכל אחד היו פחות ציפיות ופחות אכזבות ,וכל ביטוי של רגשי
הוסיף נדבך נוסף בקשר הזוגי.
כמובן שיהיו שישאלו – וכי עלינו לחזור לשאוף להינשא ללא רגשות?
האם עלינו לוותר על רגשות בחיי הנישואין?? חלילה .אך אולי כדאי
לשנות טיפה את סדר העדיפויות .רגשות הם חשובים ,ללא ספק,
אך כפי שטוען הרב נבון במאמרו ,הרגשות הם בחזקת צידה חיונית
לדרך .ניתן ורצוי להגביר אותם ,להוסיף עליהם ,אבל הם עדיין בחזקת
"צידה לדרך" ולא תכלית בלעדית .ההחלטה להינשא היא קודם כל
החלטה להקים בית יהודי ,להמשיך את שושלת הדורות ,ולקיים את
הדור הבא.
הרב ממשיך וכותב שרבים כל כך מחפשים אחר רגש האהבה ,אשר
אינו מהווה בתכלית בסיס איתן לבניית בית נאמן .בנוסף ,רגש זה
הוא אנוכי ,שכן הוא הופך את בן הזוג ככלי לסיפוק צורך רגשי לבן
הזוג הזקוק לה ,זה המבקש שרק יאהבו אותו .החברה המערבית
אינה מתייחסת למשפחה כיחידה אורגנית שלמה ,אלא כאוסף של
הסדרים רופפים בין אינדיבידואלים :בין איש לאישה ובינם לבין
ילדיהם .המחיר שמשלמים עבור שימוש בגישה זו הוא לעתים
קטלני .שהרי אם הקשר מתבסס רק על רגשות ,שמהר מאוד הופכים
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לאוסף של הסדרים והסכמים ,הרי שנישואין כאלו יוכלו לשרוד רק
אם הם יתוגמלו ,אם יתמלאו הציפיות והמאוויים של כל אחד מבני
הזוג .ואכן ,לצערנו ,כמות הגירושים כיום עולה בגרף תלול.
כיצד בכל זאת ניתן לפתח ,לקיים ולשמור על רגשות בחיי
המשפחה ,המיטלטלים כאנייה בים סוער של תביעות תרבותיות
שמניפות רעיונות שונים ,של הגשמה עצמית ,חתירה לאושר אישי
ואינדיבידואליזם רגשי? האם בכלל אפשר ניתן לתחזק רגשות לאורך
שנות נישואין ארוכות? או שהסיבה להמשך הנישואין היא רק בילדים
המשותפים ,אינטרסים אישיים ושיקולים חברתיים?
שולמית ולפיש ,חוקרת בתחום העבודה סוציאלית וטוענת רבנית,
מציגה במחקרה תביעות סותרות שצריכות להתגשם במקביל
במסגרת הנישואין ,כמו למשל :חופש אישי מול ביטחון ,סיפוק
צרכים עצמיים מול סיפוק צרכי המשפחה ,נפרדות מול יחד ,התמדה
מול הצורך בריגוש וכן הלאה.
הרב דסלר בספרו "מכתב מאליהו" (חלק א' במאמרו "הנותן והנוטל")
כותב באריכות על הקשר בין אהבה לנתינה .הוא שואל" :הן האהבה
והנתינה באות כאחת ,האם הנתינה היא תולדת האהבה או האהבה
באה מן הנתינה"? ועונה הרב ,שאהבה אמיתית באה מן הנתינה ,כי
אז "מתפשטת העצמיות שלו אל זולתו" ,כלומר ,האדם מרגיש שיש
חלק משלו בתוך הזולת  -לו נתן.
אם כך ,הכלי החשוב ביותר לתחזוק קשר הנישואין לאורך שנים הוא
בדיוק התפיסה ההפוכה לתפיסה המערבית :האהבה אין תכליתה
להגשים את מאוויו ורצונותיו של האדם להגשמה עצמית ,לסיפוק
אישי ולצמיחה אינדיבידואלית ,אלא להפך – האהבה משמעותה
נתינה בלתי פוסקת בין בני הזוג ,נתינה הדדית ומפרה .זו אהבה שאינה
שמה במוקד את "עצמי" אלא את "זולתי  -כיצד אוכל להסב לו שמחה
ולתת ממני אליו .נתינה זו ,אומר הרב דסלר ,יוצרת שלם הגדול מסך
חלקיו ,כלומר הופכת את המערכת הזוגית ליישות שאינה מורכבת רק
משני אינדיבידואליים נפרדים שחיים יחד ,אלא משניים שמרגישים
חלק של ממש האחד בשני ,שמחתו היא שמחתי וכאבה הוא כאבי.

דבר נוסף וחשוב הוא ,שקשר הנישואין ,כמו כל קשר
מתמשך ואף יותר מכך ,מצריך תחזוקה תמידית.
להבדיל מתחזוקה של חפצים דוממים או בעלי חיים,
כאן מדובר באנשים ,במשפחה חיה ותוססת שמקיימת
שיגרה מסוימת יחד עם שינויים מתבקשים במהלך
החיים :ילדים חדשים נוספים למשפחה ,החלפת
מגורים ,עבודה ,התבגרות והזדקנות ,ועוד .כל שינוי
שכזה עשוי למנף את הזוגיות לקראת האתגרים
החדשים הניצבים מולה .אם בני הזוג יכולים לקבל
כוחות מול אתגרים ומשימות ,הרי שיש לשער שהם
יכולים ,ובגדול ,לעבוד על הזוגיות שלהם בכל היבט
שהוא .אך חשוב להבין שהזוגיות היא לא מובנת
מאליה .יש להקציב לקשר זמן ומשאבים .הקשר
מבוסס על השקעה ,נחישות ,מחויבות ,מוטיבציה,
יכולת לנהל קונפליקטים ,ותיאום ציפיות בין בני הזוג.
נישואים יהיו מוצלחים אם בני הזוג ישקיעו וילמדו את
הקשר שלהם ,יתבוננו בו ויקציבו זמן איכות .כל זאת
מתוך אמונה ומחויבות עמוקה.
הזוג הצעיר צריך להבין ,כבר בתחילת דרכו ,שרגשות
משנים את פניהם במהלך השנים .מאורעות החיים,
הצפויים ושאינם צפויים ,משפיעים גם על הרגשות,
ואינם דומים רגשות של בני זוג בראשית הדרך לזוג
שנשוי לאורך זמן .המפתח הוא מודעות מתמדת:
מודעות לשינויים כאשר הם מתרחשים ,ומודעות
לרגשות של שחיקה ושל זוגיות המובנת מאליה בה יש
צורך להתבונן ולהחיות מחדש.
ולפיש חקרה ומצאה שיציבות הנישואין בישראל
חזקה דיה ,למרות העליה במספר המתגרשים .כלומר
למרות הזעזועים במוסד הנישואין הוא עדיין נתפס
כבסיס לאושר אישי ,שעדיין עמיד וחסון יותר בפני
פגעי הזמן .רוב האנשים תופסים את הנישואין
כמעשה מוסרי קולקטיבי היסטורי ,שהחזיק מעמד
במשך שנות חיים ואפשר את קיומו של העולם.
החוקרת ולפיש מדווחת על זוגות שחיים לאורך זמן
ומשתפים שהעבודה הקשה משתלמת ואף נושאת
רווחים ,ו"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".
מקורות.1 :הרב דסלר " ,מכתב מאליהו  -חלק א' .2מאמרו של הרב
חיים נבון" :מה זאת אהבה? .3שולמית ולפיש' "בטבעת זו" .4שולמית
וולפיש ,סודם של נישואים מוצלחים

הכשרת
מדריכות
כלה

תכנית להכשרת מדריכות כלה בשיתוף
'המרכז הארצי לטהרת המשפחה בישראל'

התוכנית היחידה בהתאמה לכל הזרמים
והקהילות במגזר ,בליווי רבנים ובהנחיית נשות
המקצוע המובילות בתחום.
< הכשרה הלכתית ,מקצועית-טיפולית
< כלים למניעת משברים עתידיים
< הקניית כלים דידקטיים ומעשיים להדרכה
< היבטים רפואיים ממעגל חיי האשה
וקדושת הבית היהודי

ההרשמה נסגרת!
rishum@ynrcollege.org | 02-6321620

<>29

במבט אישי

שגרה ושחיקה
שי יהודאי ( )M.swמטפל משפחתי וזוגי 052-6582248

טיפ טיפה לחיים
טיפים ממומחי האגודה

צמצום פערים-
בחירה או חובה?

תואר אקדמי

ההצלחה נמשכת!

תואר ראשון  B.A.של

האוניברסיטה הפתוחה

רות בן סימון יועצת זוגית ,מדריכת כלות ומאמנת אישית
052-7692058

הוא היה שקוע בחלום .מהורהר ומחויך שמע את עצמו שואל :נלך
מחר לארוחת בוקר בחורשה?" ואחר כך נוכל לשבת ולדבר ולדבר
ולצחוק ולדבר ,כמו פעם ,חשב.
''אל תשכח להביא מרכך כשאתה חוזר הביתה היום'' ,התעורר לפתע
בעודו שומע את קולה של אשתו'' .מה?'' ,שאל.

יום ארוך ,נגמר בשש .הוא יוצא לביתו .לפחות הילדים יחייכו ,חושב
לעצמו .אולי גם היא?

רובינו יודעים מה אנחנו לא רוצים שיהיה בחיים שלנו :איך אנו לא
רוצים שהזוגיות שלנו תיראה ,שהילדים שלנו יתנהגו ,מה אנו לא רוצים
שיקרה וכו' .אך אנו לא בהכרח יודעים מה אנחנו כן רוצים .מסיבה זו
נוצר פער בין הרצון שלנו לעשיה שלנו – לפעולה ,ואנו מוצאים את
עצמנו ממשיכים בדיוק באותה הדרך ,עושים בדיוק את אותו הדבר.

שוב הוא נזכר בחיוך ,בצחוק וברעננות שאפיינו את ראשית הקשר.
הוא שוב חושב על חופשה ארוכה ,על יציאות בערבים ,טלפונים
נעימים ,על דופק לב מואץ .חיוך רחב נסוך על פניו בעודו נכנס הביתה.
הוא מצפה לראותה עם מחכה לו עם חיוך גדול וצחור .הוא פותח את
הדלת ,נכנס פנימה וצועק בשמחה ''שששלללום'' ,הילדים רצים
אליו עם הפיג'מות ,הוא מבחין בשאריות ארוחת הערב המרוחים על
השולחן במטבח ,על הרצפה ,וגם על אשתו.

על מנת להבין מהו אותו שינוי ,ומהן הדרכים להטמיע אותו בחיים
שלנו ,עלינו לעצור רגע ולחשוב :מה אנחנו רוצים? שאלו את עצמיכם
את השאלה הכל כך פשוטה וכל כך חשובה :מה אתם באמת רוצים?

ושוב הוא מפליג אל חלומותיו .הוא רואה כיצד הם הולכים בשבילים.
רוח חרישית על פניהם ,האויר נקי וצלול ,השמש במלוא זוהרה .לידו
חברתו ואשת בריתו .לפני חודש התחתנו ,והיא צעירה וחייכנית.
שניהם מאושרים ,שמחים ,יודעים שכל החיים עוד לפניהם,
והמחשבה מעוררת בהם תקוות ושמחה לחיים טובים.

''שלום'' ,הוא שומע אותה מפטירה לעברו כלאחר יד .הוא נזרק חזרה
למציאות ,מתאפס מהר על מקומו ומסתכל עליה בעיניו הרגילות
חסרות החיות.

שאלה פשוטה זו מאפשרת לברר מהם הרצונות הפנימיים שלנו,
ומכאן נוכל להתחיל לפעול :להגדיר מטרות ולצמצם פערים בין הרצון
למציאות.

''איך היה היום?" שואל בלי הרבה עניין'' .כרגיל'' היא עונה כהרגלה.

''אתה זוכר שהערב יש לי ישיבת מורים?'' ,שוב הוא מתעורר
למציאות .הקול העייף חסר החיות ,שוב פונה אליו בשאלה.

הוא ניגש אל הילדים ,יושב ,משחק ומדבר איתם .היא חוזרת למטבח
ולכלים.

"הוו ,שכחתי'' ,הוא נאנח'' .גם הערב אני לבד עם הילדים'?'' .אולי היא
ציפתה לשמוע שהיא חסרה ,חשב לעצמו .כבר מזמן לא אמר לה
דברים כאלה .מזמן לא שיתף אותה ברגשותיו ובחלומותיו.

מדוע הילדים כל כך שמחים לראות אותי? למה היא לא יכולה להיות
כך?

ישנם מקרים בהם אנו יודעים מה אנו צריכים לעשות ואיך כדאי
לפעול אך בזמן אמת אנו פועלים אחרת .למשל :אנחנו יודעים מה
רצוי לעשות ואיך כדאי לפעול על מנת לשפר דפוס לקוי בזוגיות שלנו
או עם הילדים שלנו ,אך בפועל אנו פועלים בצורה שונה לגמרי ממה
שאנו בטוחים שצריך לעשות.
במקרים כאלו ,כאשר מדובר בפרק זמן ארוך בו אנו ממשיכים להתנהג
בצורה שונה ממה שאנו מבינים שנכון ,וללא כל שיפור ,כדאי לבדוק
מה הרווחים שלנו מכך .יתכן שאנו משלמים מחיר בעבור רווח משני
כלשהו.

''את המרכך ,אל תשכח להביא מרכך ,כבר יומיים אני מתחננת בפניך''.
הוא מביט לעברה ,ורואה פנים עייפות .השחוק הצעיר שהיה מלווה
תמיד למבטה כבר איננו ,ונראה שמספר קמטים חדשים כיסו אותם.
''בסדר ,בסדר ,אני לא אשכח'' ,הוא שומע את עצמו אומר בלי חשק
והתלהבות.

''תשתדלי לקצר שם ולהגיע מהר'' ,שומע את עצמו אומר באדישות.
''אני עייף הערב ,ויש לי מחר יום ארוך'' .ולה אין? חושב לעצמו .מדוע
אני לא אומר לה מילה טובה? או שואל אותה על החלומות שלה?
אולי גם היא חולמת על דשא ירוק ועצים גבוהים ,על שקט נפשי
וקשר קרוב?
הוא הולך למראה ,להסתכל על עצמו לפני היציאה מהבית .מהמראה
מביט אליו אדם ממוצע ,פה ושם מספר קמטים ,ומבט אפרורי
שנראה כמאשים .לאן נעלמת? המבט שואל אותו .הבטחת להיות
צעיר ושמח ,איפה אתה?
הוא בורח מהמראה ,לוקח את התיק ,מפטיר ''להתראות'' ויוצא
החוצה .הוא כמעט בטוח שהוא שמע אנחה מהמטבח .היא כבר לא
מה שהיא היתה פעם ,חושב לעצמו .פעם הייתה צוחקת היום היא
נרגנת .פעם היתה שמחה ,היום היא יותר לחוצה ועצבנית .פעם היתה
קרובה ,היום מורגש הריחוק והזרות .כשהוא מחמיא לה ,הוא רואה
שהיא לא מאמינה לו .איפה הבחורה החיונית של פעם? איפה שמחת
החיים שהיתה? אם רק היתה יותר נפתחת ,יותר נחמדה ,הייינו יכולים
להיות כמו פעם .אך היא בטח כבר לא תשתנה.
היא צריכה לראות אותו בעבודה שלו .איך כולם אוהבים ומעריכים
אותו .הוא חביב על כולם ,יודע לצחוק ,רק כשהוא בקירבתה הוא
מרגיש את הצינון ,וממילא גם הוא מצטנן .אם היתה יותר כמוהו ,אז
היה אחרת.
בדרך החליט לצ'פר את עצמו בשוקולד ,סוף סוף מגיע לו .גם הוא
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עובד קשה ,וגם יש לו אישה כזו אפרורית .הוא קונה חפיסת שוקולד,
שם אותו בתיק בשביל ''אחר כך''.

לא אחת אנו מוצאים את עצמינו מתוסכלים ולא מרוצים ממצבים
כלשהם בחיינו .רוצים לעשות משהו אחרת ,אך לא יודעים מה .הרצון
בשינוי שאינו ברור לנו נמצא כמעט אצל כל אחד ובכל תחום :צעירים
לקראת חתונה בזמן השידוכים ,הורים בתקופת גידול וחינוך הילדים,
זוגות במהלך הנישואין וכל איש או אישה בתקופות שונות.

חצי שעה אחרי ,הוא נובר בתיק שלו ומוצא את חפיסת השוקולד.
הוא שכח ממנו .מה אעשה איתו עכשיו?
''קחי ,זה בשבילך'' הוא נותן לה את השוקולד .מראה מדהים נגלה
לפניו לרגע אחד .אשתו הצעירה נגלתה לפניו לרגע .אפילו חיוך קל
עלה על פניה.
''תודה'' היא אומרת ,ולוקחת לעצמה את השוקולד .הוא חש משהו
אחר בתודה הזו .הוא מרגיש בה משב רוח מרענן.
''תגידי ,מה את אומרת שאת ואני נלך עכשיו למסעדה?''
היא מביטה במבט משתומם ומופתע.
''תתארגני ,אני כבר אדאג לבייביסיטר''.
''א-אתה בטוח?'' ,היא מגמגמת.
''כן ,כן ,חבל על הזמן ,לכי ,אני אדאג לשאר'' .הוא רואה משהו אחר
בעיניה .משהו שמזכיר לו את פעם.
שיגרת החיים היא ברוכה ,אך מצד שני גם שוחקת .בני זוג עלולים
להיכנס זוג מהר מאד לשגרה המאיימת להשכיח את זוגיותם .ישנו
צורך מתמיד ברענון כדי לשמר את השמחה וההתחדשות בחיי
הנישואין .אמנם אחריות הריענון מוטלת על שני בני הזוג ,אך אין
לחכות שה''שני'' יעשה את העבודה .ברגע שצד אחד נוטל יוזמה,
לרוב הוא מעורר תגובה חיובית גם בצד השני .ההבנה שהשגרה
שוחקת ,ושזוגיות צריכה עבודה ,היא מייצרת את הבניין השלם של
הנישואין והמשפחה.

ראשית נמנה את המחירים שאנו משלמים על המצב הקיים ,נבדוק
מה עשינו על מנת לשפר ולשנות אותו ,וכמו כן מה יכולנו לעשות ולא
עשינו .הדבר הבא שנברר הוא ,מה הרווחים שלנו בכל הסיפור הזה.
רווח יכול להיות כל הישג או תועלת – הן רווח כלכלי והן רווח בתחושה
או במחשבה ,גם אם היא לא בהכרח נכונה.
בשלב הבא ננסה לבדוק על איזה רווחים אנחנו מוכנים לוותר על מנת
לשנות את המצב.
כאשר נבחר לוותר לפחות על חלקם ,נוכל לצמצם את הפערים בין
הידיעה של מה שאנו יודעים שרצוי לעשות לבין מה שאנו עושים.

B.A.
B.A.
B.A.
B.A

בפסיכולוגיה
במדעי החברה והרוח
במדעי החברה
בדגש מדעי המדינה

מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
אפשרות להכרה בלימודים קודמים
מלגות לזכאים בשיתוף קרן ק.מ.ח
ללא תנאי קבלה
לימודים אחת לשבוע בתוכנית מובנית
תוכנית לימודים מגוונת ומרתקת

ההרשמה לסימסטר הבא בעיצומה!

לדוגמא :הורה שמתלונן במשך תקופה ארוכה על חוסר סדר וארגון
בחדרי הילדים .הוא מתוסכל ממצב זה ,ניסה לשנותו אך ללא הצלחה.
ייתכן שיש לאותו הורה איזשהו רווח משני מכך ,רווח שהוא אף לא
מודע לו .הרווח יכול להיות יחסים טובים עם ילדיו  -הוא לא מעיר
להם ,או חוסר מחויבות מצדו  -הוא צריך להיות מסודר תמיד אם
הוא דורש זאת מהילדים ,וכדומה .במידה וההורה יבחר לוותר על חלק
מהרווחים שלו ,אזי הוא יצליח לשפר ואף לשנות את המצב.
לסיכום :פערים בחיינו משפיעים עלינו ועל סביבתנו ,כדאי להיות
מודעים אליהם ולצמצם אותם ככל שניתן .כך נוכל לחיות מתוך
שלימות מלאה.
"הכישלון האישי הגדול ביותר שאדם נוחל נעוץ בפער שבין מה שהיה
יכול להיעשות ,לבין מה שנעשה בפועל( ".אשלי מונטגיו)

לפרטים והרשמה:
| 02-6321614
openu@ynrcollege.org

ללמוד .להוביל .להשפיע.
מרכז י.נ.ר מוביל מזה  15שנה
את ההכשרה והיישום בתחומי
הייעוץ ,הטיפול וההנחיה
עם סגל מקצועי מהמומחים בתחום
 87%השמה והשתלבות בעשיה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו נמשכת!
פסיכותרפיה קוגנטיבית
התנהגותיתC.B.T -
ייעוץ נישואין ומשפחה
טיפול משפחתי
מנחי הורים חינוכיים
מנחי הורים לסוכרת
נעורים
מדריכי חתנים/כלות

ייעוץ ארגוני
ייעוץ תעסוקתי
אימון אישי-
Coaching
הנחיית קבוצות
יועצים לכלכלת
המשפחה

גישור כללי
ומשפחתי
טוענות בית דין

תואר ראשון –  B.Aשל
האוניברסיטה הפתוחה
פסיכולוגיה
מדעי החברה והרוח
מדעי המדינה

דמיון מודרך ו NLP
לוגותרפיה
דולות – תומכת לידה
טיפול התנהגותי
ABA
ילדים ונוער בסיכון
נוער נושר ומתבגר

