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פתח דבר

לפני כמה חודשים נולד לי בן .קראנו לו יונתן.
כשאני חוזר מהעבודה מדי ערב ,לפני הכול אני ניגש אליו ומתבונן בו
למשך דקות ארוכות .באותם רגעים ,כמו במטה קסם ,כל המולת החיים ,כל
המחשבות ,הטרדות והדאגות שמילאו את ראשי כענן ערפילי במהלך היום,
מתפזרות ונעלמות .עכשיו ,גם אם רק לכמה רגעים ,זה רק אני ,הוא ומיכלי
אשתי.
אני לוקח אותו מידיה של מיכל ומתחיל לטייל איתו בדירה .מאפשר לאשתי
לנוח מעט מהיום שעברה .מחשבות חדשות מתחילות להציף את ראשי :כמה
שהוא השתנה מאז הפעם האחרונה שבה הצצתי לעריסה ...עוד מעט הוא
כבר ילד .הנה כבר מגיע הגן ,ואחריו בית הספר ,צבא ,לימודים ,משפחה ...איזה
עתיד מצפה לו? לאיזו חברה הוא גדל? האם אצליח לאפשר לו להגשים את
מה שאני חולם שיהיה לו? האם הוא יהיה מאושר?
השאלות האלה לא עולות בי כך סתם.
בחמש השנים האחרונות ,במקביל ללימודי הדוקטורט שלי ,לימדתי
במערכת החינוך .אני מכיר את המערכת די טוב .מכיר אותה מבפנים .נהגתי
להתחיל כל שיעור במבט בעיני הילדים שלימדתי .זה היה משהו אישי .הם לא
ידעו על זה .הסתכלתי פנימה ,עמוק .ניסיתי לחשוב איך אני יכול לעניין אותם,
לדבר אל לבם.
לא פעם ,בדרך הביתה ,תהיתי איך מערכת שהוקמה לפני מאתיים שנה,
מתוך מטרה להכשיר פועלים לפס ייצור ,תוכל לספק את הדרישות הפנימיות
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של ילדים שרואים ,מרגישים ,חיים ונושמים עולם מתוקשב ,מהיר וגלובלי .כל
כך הרבה ידע ,וכל כך מעט חינוך...
ומנגד ,אילו כלים יש לנו ,ההורים ,לסייע לילדים שלנו להשיג את כל מה
שאנחנו כל כך רוצים שיהיה להם?
אני מטייל איתו הלוך ושוב בדירה ,מזמזם מנגינה רכה .יונתן כבר עוצם את
עיניו ,הריח המתוק שלו ,המיוחד רק לתינוקות ,מתפשט בחלל החדר .ואני,
אני נשאר עם המחשבות שלי .חושב .חושב הרבה.
מהיום הראשון שבו התחלתי ללמוד חינוך היה ברור לי שלא זו הדרך .דרוש
כאן שינוי מהותי .פשוט לא יכולתי להסכים עם מה שהילדים שלנו מקבלים.
המחשבות האלה הטרידו אותי .לא הרפו .בסופו של דבר ,הן גרמו לי להתמסר
כל כולי לנושא.
לאחרונה ,התמזל מזלי להנחות פורום בנושא חינוך ,שבו פגשו פסיכולוגים
בכירים ,אנשי חינוך והורים מורה קבלה מיוחד ,ויצאו עמו למסע בעקבות
עתיד הילדים של כולנו .אותו המקובל  -הרב ד"ר מיכאל לייטמן  -מהיכרותו
עם החכמה העתיקה שחוקרת את חוקי הטבע ,הרוחני והגשמי כאחד ,פרס
בפנינו את השורשים של כל תהליכי החיים שיעברו ילדינו .מעגל החיים שלהם,
החל בשלב ההיכרות בין ההורים לעתיד ,דרך שלבי ההיריון ,הלידה והינקות,
וכלה בגדילתם והגעתם לבגרות ,הואר מזווית חדשה ועמוקה.
התחושה הראשונה שפקדה אותי אחרי אותן שיחות מרתקות הייתה שאני
חייב להוציא לאור את מה שנאמר שם .כתבתי מהזווית האישית שלי את מה
ששמעתי ,וכך נוצר הספר שלפניכם.
הספר בנוי מפרקים קצרים .כל פרק מפרט ומאיר מזווית חדשה את
התחנות המשמעותיות ביותר בחיי ילדינו .מטרת הספר היא לסייע לכם לסייע
לילדיכם להיות מאושרים .וכדי שזה יקרה ,בכל פרק אציג את האתגרים
שעומדים בפני הילד בתחנות המרכזיות בחייו ,אציע לכל אתגר הסבר מעמיק,
וכמובן אפרט עצות ודרכי התמודדות.
לכאורה ,הילדים של היום נראים אולי שטחיים ,אבודים במרחב וירטואלי
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של פלאפונים ומחשבים ,אבל למעשה ,הם הרבה יותר מפותחים מאיתנו.
הם מכילים רצונות גדולים מאוד וגם פוטנציאל עצום ,שהם עצמם מתקשים
להבין .כשהבטתי בעיני התלמידים שלי הרגשתי בזה בצורה ברורה .אני
מרגיש את זה אפילו כשאני מביט אל תוך עיניו של יונתן שלי  -הדור הזה
זקוק לשיטה אחרת .להתייחסות חדשה.
אם נוכל לעזור לאדם הצעיר להבין מה קורה לו בכל שלב בחיים ,להכיר את
עצמו ואת הסביבה שלו ,ולדעת כיצד לתקשר איתה בצורה נכונה ,הוא ייצא
מוכן לחיים ,יגדל מתוך תחושה של אושר פנימי ,של יציבות ושל ביטחון ,ויוכל
לממש את עצמו בחיים.
הספר הזה נכתב על מנת שנעניק לילדינו מתנה זו ,שאין גדולה וחשובה
ממנה.

קריאה מהנה!

דניאל

פתח דבר
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מבוא
ספר זה נולד מתוך שיחות של פסיכולוגים ,אנשי חינוך והורים עם המקובל הרב
ד"ר מיכאל לייטמן.
מניסיוני למדתי שהמילה "מקובל" גורמת לאנשים "להתכווץ" ,ואולי אפילו לחוש
דחייה מסוימת או חשש .לצערי ,עם השנים התעוררו כל כך הרבה דעות ופרשנויות
סביב חכמת הקבלה ,עד כי הקשר בינן לבין מה שהיא באמת הפך מקרי בהחלט...
לכן רגע לפני שאני מתחיל לכתוב על מה שיש לחכמת הקבלה להגיד ,אני מרגיש
מחויב להקדים הקדמה קצרה כדי ליישר קו ולהיות בטוח שאתם מבינים למה אני
מתכוון במילים "קבלה"" ,מקובלים" או "רוחניות".

מדע ולא מיסטיקה
תחשבו מהר :מה הדבר הראשון שעולה בראשכם כשאתם רואים את המילה
"קבלה"?
מיסטיקה ,סגולות ,לחשים? ואולי נומרולוגיה או חוטים אדומים? יכול להיות
שסיפרו לכם שהקבלה עוסקת במתן שמות ,ברכות וקמיעות? ואולי קראתם
באינטרנט שעניינה הוא באסטרולוגיה ,בקלפי טארוט ,בתקשורים ,במדיטציות,
במאגיה או בכישופים?
אז זהו שלא .כל זה  -לא קבלה ,וגם לא שייך או קשור אליה בשום דרך .למרות
שרבים מהעוסקים בדברים האלה מנסים לשכנע אתכם שכן...
אז מהי חכמת הקבלה באמת? בשתי מילים  -חכמת הטבע .או בארבע מילים -
חכמת הקשר בין האנשים.

מבוא
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מקושרים
"העולם מחכה הוא להתגלות הנפלאה ,איך
שהאדם והעולם קשורים הם זה לזה".
)הרב המקובל אברהם יצחק הכהן קוק ,שמונה קבצים(
מקובל הוא מדען ולא מיסטיקן .זהו אדם רציונלי שחוקר את הטבע שלו ואת
הטבע של העולם שבו אנחנו חיים .הוא שואל שאלות ומחפש תשובות .מנסה
להבין ,כמו כל אחד מאיתנו ,מה מניע את העולם "המשוגע" שבו אנחנו חיים.
אלא שרובנו מניחים את השאלות האלה בצד כדי לעסוק בדברים אחרים ,ואילו
המקובלים לא מוותרים עד שהם מגלים את סוד החיים .לא תאמינו ,אבל הם
מספרים שהסוד הזה נמצא ממש מתחת לאף שלנו  -בחיבור בין האנשים.
למה הם מתכוונים?
מתוך מחקר הטבע ,המקובלים מגלים שברמה העמוקה ביותר כולנו קשורים
זה לזה .אלא שאנחנו לא מרגישים בזה בצורה טבעית .בנוסף ,כפי שלכל פרט
בטבע יש מטרה ותכלית  -להגיע לאיזון והרמוניה )הומיאוסטאזיס בשפת
המדע(  -כך גם אנחנו ,כפרטים בטבע הזה ,חייבים להגיע לאיזון והרמוניה בינינו,
אבל לא רק ברמה הגופנית ,אלא גם ברמה האנושית .כדי לממש את ייעודנו
הטבעי ולהרגיש מסופקים ומאושרים ,עלינו לבנות בינינו קשרים של אהבה
ותמיכה הדדית.
ההבדל המשמעותי הוא שבניגוד לטבע הדומם ,הצומח והחי שנמצאים
באיזון בצורה אינסטינקטיבית ,אנחנו צריכים להגיע לאהבה הדדית מרצון,
מתוך התפתחות הכרתית.

נדחפים לחיבור
אם נתבונן על התהליך שעברנו במהלך אלפי השנים האחרונות ,נגלה שכוחות
הטבע "עוזרים" לנו להתחבר בינינו .כנראה שבאמת יש עבורנו תוכנית.

14

בתחילת ההיסטוריה האנושית חיינו בחמולות מנותקות זו מזו .לאחר מכן
החמולות גדלו והתחלנו לנהל מאבקים במטרה להשתלט על אנשים ועל
שטחים נוספים .במקביל ,פיתחנו את החקלאות שהצמיחה יחסי מסחר
וקשרים מפותחים יותר בין האנשים .מהפכות חברתיות ,תרבותיות וחינוכיות
קשרו בינינו יותר ויותר ,והחל מהתקופה התעשייתית עלינו על נתיב האצה,
שהגיע לשיאו לקראת סוף המאה העשרים.
התחלנו במאבקים וחיכוכים ,אבל הטבע הוביל אותנו להבנה שנוכל להפיק
תועלת גדולה יותר משילוב כוחות ומאמצים .כך ,באופן טבעי ,הפכנו לחברה
גלובלית אחת  -לגוף אנושי אחד ,שתלוי בשיתוף הפעולה ההדדי בין איבריו
השונים .החוקיות שעומדת בבסיס כל התפתחות טבעית גרמה )ועדיין גורמת(
לנו להיקשר זה לזה באלפי קשרים .אם לפני כמה עשרות שנים עוד יכולנו
להתקיים בגפנו ,היום זה כבר בלתי אפשרי.
מסתבר שגלובליזציה איננה רק מילה יפה .היא מבטאת התפתחות טבעית
שלא מפסיקה ,ומקדמת אותנו לחיים חדשים; חיים שבהם כל תא וכל איבר ,או
כל אדם וכל מדינה ,יחיו טוב רק אם ישתפו פעולה וידאגו לטובת הכלל .לעומת
זאת ,אם נבחר להתנגד לטבע ולחיות את חיינו מבודדים מאחרים ,יקרה לנו
מה שקורה לכל גוף כשאיבר מסוים בתוכו מחליט להתבדל או להתנתק
מהאחרים  -יתפתח גידול סרטני.
וזה בדיוק מה שקורה היום לחברה האנושית .אמנם אנחנו קשורים זה לזה,
אבל אנחנו גם מנצלים זה את זה ועושים לביתנו בלבד  -בניגוד גמור לחוק האיזון
של הטבע .ולכן כולנו סובלים .אלא שכמו שנוהגים לומר חבריי המשפטנים" ,אי
ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש" .ולכן עד שלא ניקח את עצמנו בידיים ונחליט
שאנחנו רוצים להתחבר זה לזה ,לא נוכל להגיע לביטחון ולשלווה.

משפחה אוהבת אחת
המקובלים מסבירים שהמשבר שאנו חווים היום אינו מקרי ,יש לו מטרה  -להביא
אותנו לשלב הבא בהתפתחות האנושית ,שבו נהפוך למשפחה אוהבת אחת.
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כפי שכתוב בספר הזוהר" :כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים ,כן העולם .כל
אלו הבריות שבעולם ,כולן הן איברים איברים .וכאשר כולן תתקנה ,יהיו לגוף
1
אחד ממש".
כמעט אלפיים שנה לאחר כתיבתו של ספר הזוהר ,הביולוגית אליזבט
סאטוריס כתבה דברים דומים במאמר מדעי כשתיארה את השלב הבא
באבולוציה האנושית" :משפחה גלובלית אחת ,קהילה שתספק את האינטרסים
2
של כולנו אם רק נתפקד בתוכה כחלקים בריאים".
אבל איך עושים את זה?
הרי אנחנו רואים שכל הניסיונות ליצור חברות מתוקנות לאורך השנים נחלו
כישלון חרוץ...
בדיוק לשם כך מתגלה כיום חכמת הקבלה ומסבירה את התהליך שצריך
האדם לעבור ,מהרגע שמופיע בו הרצון להתעלות מעל הניכור ,הבדידות וחוסר
המשמעות בחיים המודרניים ,ועד לרגע שבו עיניו נפקחות והוא מגלה את
הקשר העמוק שקיים בינו לבין אנשים אחרים.
"א ַד ֶמה
מי שמגיע לגילוי הזה מכונה בחכמת הקבלה "אדם" ,מלשון ֶ
ְל ֶע ְליון" - 3דומה לכוח הטבע ,כוח האהבה והנתינה; והתהליך שהוא עובר מכונה
"חינוך האדם" .את דרגות ההתפתחות שעובר האדם עד שהוא "מתחנך" ומגיע
לדרגת "האדם" ,מכנים המקובלים בשמות" :עיבור"" ,יניקה" 3-0" ,שנים"9-6" ,
שנים" 12-9" ,שנים" ו 20-13"-שנים" .התפתחות זו היא שמוגדרת בחכמת
הקבלה כ"התפתחות רוחנית".
המקובלים מסבירים שאם לא נתחיל לחנך את כל בני העולם להתחשב בטבע
שדוחף אותנו להתפתח ,ונמשיך להתרכז רק בטובתנו האישית ,המשברים
יתגברו ולעולם לא נצליח לבנות חברה מאושרת .המפתח טמון ברצון לגלות
ביחסים שלנו את אותו כוח טבע .ו"הטבע" ,כותבים המקובלים" ,עולה בחשבון
אלוקים" 4.כלומר ,כוח האהבה והאיזון שנקרא "טבע" הוא הוא אותו "אלוקים",
"בורא" או "כוח עליון" שעלינו לגלות בינינו .וזו גם המטרה של חכמת הקבלה -
5
"גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה".
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כפי שתגלו בהמשך הספר ,הקבלה פורסת בפנינו תמונת עולם מפוקחת
ורחבה ,שמאפשרת לנו להתעלות מעל האגו שמתגלה היום בכולנו ולבנות
ביחד חברה מאושרת שמחוברת לזרימה הנצחית של הטבע ונהנית משגשוג
ומשלמות.
באחד ממאמריו החברתיים מתאר הרב יהודה אשלג ,מחבר פירוש "הסולם"
לספר הזוהר ,את המצב שאליו נגיע כשנצליח לבנות בינינו יחסים מתוקנים:
"בעת שהאנושות תגיע למטרתה ,יתלכדו כל גופות בני העולם לגוף אחד ולב
6
אחד .אשר רק אז יתגלה כל האושר המקווה לאנושות על שיא גובהו".
בפרקים הבאים נדבר על הדרך לבנות חברה כזו עבור ילדינו.

מבוא

17

חלק א'

מהמפגש עד הלידה

פרק :1

הכול מתחיל הרבה לפני
שחשבתם
יכול להיות שבהתחלה לא תבינו איך הפרק הזה קשור לנושא שהצגתי
בהקדמה של הספר ,אבל אל דאגה ,אני מבטיח שבעוד כמה דקות תגלו דבר
שאולי לא ידעתם :חינוך הילד מתחיל הרבה לפני הלידה .אפילו לפני ההיריון.
אז ככה:
היא הייתה בת  .28הוא היה בן  .30היא ,ג'ינג'ית מנומשת ,נמוכה וחייכנית .הוא,
בחור שחום ,רזה וחייכן ,בגובה מטר שמונים .הם היו השושבינים בחתונה של
חברים שלנו .וכמו בסיפור אהבה קלאסי ,נוצר ביניהם "קליק" מיידי.
בחלוף ארבע שנים ,דנה וגלעד התחתנו .שנתיים לאחר מכן הם הזמינו אותנו
בהתרגשות לברית של יואב ובנימין ...נולדו להם תאומים.
עם הזמן נפרדו דרכינו ,אבל לאחרונה דנה הייתה באזור ,וקפצה לביקור.
"מה עם גלעד?" ,שאלתי ברוב טיפשותי כבר בתחילת השיחה" .הוא בסדר"
היא הפטירה בקרירות .ראיתי שהשאלה שלי עשתה לה משהו .היא ניסתה
להחזיק את עצמה ,אבל ללא הצלחה מרובה" .נפרדנו" ,אמרה לבסוף ועיניה
הגדולות התמלאו בדמעות" .באמת שניסינו ,אבל זה כבר לא היה זה".
צחוק הגורל הוא שבדיוק לפני שדנה הגיעה ,חזרנו מחגיגת יום הנישואין ה50-
של סבא וסבתא שלי .איך שהדברים היו פשוטים פעם .בני זוג היו נפגשים,
יוצאים לזמן קצר ומתחתנים .לאחר מכן ,מולידים ילדים וחיים יחד את החיים.
איפה הם ואיפה אנחנו...
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גלעד ודנה מצטרפים לשורה ארוכה של מכרים שלנו שמצאו את עצמם על
מדרגות הרבנות .איכשהו ,התסריט הזה כבר הפסיק להפתיע אותי .גיליתי שיש
לו שטנץ די קבוע:
אנחנו מחפשים התאמה .את "המכסה" שלנו ,את "החצי השני" .אנחנו
משקיעים זמן רב ,לפעמים רב מאוד ,בחיפוש אחר "האחד" או "האחת" שנועדו
לנו .אנחנו יוצאים זה עם זה .מחליפים בני זוג .גרים ביחד ,נפרדים ,מחליפים
שוב .ושוב .ושוב .בשלב מסוים אנחנו מתחתנים .נולדים לנו ילדים .אבל אז
משהו קורה ,וכחלוף כמה שנים ,כמעט מחצית מאיתנו חוזרים שוב לשוק
הפנויים פנויות .אלו הנתונים הסטטיסטיים.
בריאיון לעיתון "מעריב" אמר לפני כמה שנים הסוציולוג ,פרופ' עוז אלמוג ,כי
חוסר היציבות בחיים הוא הדבר היציב ביותר בחיים .לדבריו ,מצב זה בא לידי
ביטוי גם בחיי הנישואים ,כי לאחר "האופוריה" של ראשית הנישואים ,מגיע
השיעמום .לדבריו ,בדור הצעיר של ימינו מתחילה התופעה מוקדם עוד יותר.
כשבן הזוג נמאס ,הם פשוט "מזפזפים" אותו ללא בעיה 7.לא פלא אם כן שאחד
משלושה זוגות בישראל מתגרש ,וד"ר מינה צמח ,מנהלת מכון המחקר לסקרי
דעת קהל במשרד הפרסום "דחף" ,מצאה שאחוז אחד בלבד מנשות ישראל,
מאמין שייעוץ נישואים יוכל להצליח.
ומה ההשלכות של כל זה על הילדים שלנו?
תחשבו בעצמכם :אם קשר זוגי ,מלא אהבה ,הוא בסיס הכרחי לגידול ילדים
מאושרים ,למה אפשר לצפות כשאנחנו מתקשים לתקשר בינינו? ואם נביא
בחשבון את העובדה שילדים לומדים בעיקר מדוגמה )התנהגות זו מכונה 'חיקוי'
בעגה מקצועית( ,איך תיראה הזוגיות שלהם? בכל פעם שאני חושב על זה ,אני
נקרע מבפנים.
אבל למה זה קורה לנו? איפה טעינו? הרי כולנו בסך הכול מחפשים את אותה
ההרגשה המלטפת של חום ,של ביטחון ,של הבנה ושל תמיכה...
כדי להבין קצת יותר ,נדבר לרגע על השורשים הפסיכולוגיים והרוחניים של
חוסר היכולת שלנו לקיים חיי זוגיות מאושרים.
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אני אוהב אותך כי אני אוהב אותי
המקובלים ,וגם הפסיכולוג הנודע זיגמונד פרויד ,כותבים כי הרצון ליהנות הוא
הכוח המניע את האדם בחיים .למעשה ,התפתחות הרצון ליהנות וגדילתו
עומדות בבסיס ההתפתחות האנושית כולה.
אם בראשית הימים רדפו אבותינו אחרי ָממוּתה כדי שיהיה להם מה לאכול,
וזה סיפק אותם לגמרי ,הרי שהיום אנחנו רודפים אחרי מין ,כסף ,כבוד ,שליטה
וידע .וגם זה לא עושה אותנו מאושרים .על-פי הסקרים ,נראה שדווקא להפך...
הרצון הגדל להתענג ,וככל האפשר )גם אם זה על חשבון אחרים( ,הוביל
אותנו לבנות תרבות שמושתתת על טהרת הקנאה והתחרותיות ,כי אם יש לי
יותר ממה שיש להם  -אני נהנה ,ואם לא  -אז אני נהנה קצת פחות ,מסכימים?
נכנסנו למין סחרור כזה שרק מתגבר עם הזמן .השבועון הבריטי "אקונומיסט"
) (Economistמדמה את האדם המודרני לספורטאי הצועד על הליכון במסע
אין-סופי ,כשמדי פעם ,מבלי לשים לב ,הוא מגביר את מהירות הצעידה .וכך,
למרות שהוא משיג "יותר" בכל פעם ,הוא נאלץ להמשיך לצעוד ולהתאמץ עוד
יותר.
"אנחנו שבויים ב'מעגל הנהנתנות'" אמר פרופ' ריצ'רד איסטרלין ,מחלוצי
מחקר האושר באוניברסיטת דרום קליפורניה ,כשנשאל על-ידי השבועון
האמריקני "ניוזוויק" ) (Newsweekעל אודות התופעה" .כולנו ִמ ְת ַרגלים לאושר
מהר מאוד ומקבלים אותו כמובן מאליו ,או משווים את מה שיש לנו ְלמה שיש
לאחרים ולא למה שהיה לנו פעם" .לכן אנחנו אף פעם לא מאושרים...
אם כך ,הרצון שלנו ליהנות גרם לנו להתפתחות עצומה )נראה שבלעדיו לא
היינו יוצאים מהמערות( ,אבל גלגולו המודרני  -האגו ,או הרצון ליהנות )או להרוויח(
על חשבון אחרים  -הוביל אותנו אל פי תהום.
ואל פי התהום הזאת הובל גם התא המשפחתי.
הרצון התופח שלנו הרחיק אותנו מהטבע .החברה ,ולא הטבע ,התחילה
להכתיב לנו איך לבחור בן זוג ועם מי להיראות .גברים התחילו לשפוט נשים
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על-פי המראה החיצוני שלהן ,ואילו נשים התחילו לשפוט גברים על-פי עובי
הארנק .איבדנו את "חוש הריח" הטבעי שמכוון אותנו לבחור בדיוק בבן הזוג או
בבת הזוג המתאימים לנו .במקום זה ,הפכנו לשני מינים שנמצאים במלחמת
התשה תמידית.
גם מושג האהבה הפך למשהו שחוק .מה שנקרא היום 'אהבה' ,דומה יותר
לאהבה לדגים  -אני אוהב אותך ,כי אני נהנה ממך .וברגע שאני כבר לא נהנה
מספיק ,אני רץ לחפש מקור הנאה אחר .בעצם ,כמו ששרו 'החברים של
נטאשה'" :אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי".
לא קל לקבל את המשפט הזה .אבל אם חושבים עליו ,מגלים שיש בו לא
מעט היגיון.

נשים מנוגה וגברים ממאדים?
פעם ,אשתי השאירה לי על המקרר פתק קטן ובו ציטוט של הרב ד"ר מיכאל
לייטמן" :לאהוב אפשר רק במידה שבה אתה מפנה מקום בתוכך מאהבה
עצמית".
עצרו לרגע ותקראו את המשפט הזה שוב.
מדהים לגלות איך משפט קצר ,מסכם את כל מה שנחוץ לנו כדי להציל את
המוסד המשפחתי.
בני זוג צריכים למצוא בקשר ביניהם מטרה "גבוהה יותר" מתועלת אישית כדי
להצליח לחיות באמת ביחד .חייב להיות ביניהם קשר פנימי וחזק מאוד ,אפילו
יותר מקשר משפחתי רגיל.
אני חושב שהיום עוד ועוד אנשים מתחילים להרגיש את זה .למעשה ,יש לזה
אפילו הסבר מדעי.
למה גברים ונשים מסתכלים בצורה שונה כל כך על החיים? למה הם חושבים
אחרת ,רוצים אחרת ,לא ממש מצליחים להבין מה בן המין השני רוצה ,כאילו
באמת באו משני כוכבים שונים ,זרים ורחוקים?
אם נתעמק קצת בתופעה ,נגלה שמקורה בטבע .הרי גם הטבע מחולק
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לניגודים  -מטען חיובי ומטען שלילי ,חום וקור ,קליטה ופליטה ,משיכה ודחייה...
גם אנחנו ,כשני יסודות הפוכים בטבע ,צריכים ללמוד להשלים זה את זה ,ולא
רק מבחינה גופנית.
ובהקשר זה ,דווקא התהום שנפערת בינינו כיום ,היא דבר מעולה.
למה?
כי היא מוכיחה שהשוני בינינו לא מאפשר לנו להתחבר רק ברמה חייתית.
כדי לשמור על קשר זוגי ,הטבע מחייב אותנו להעלות את הקשר לרמת השורש
המשותף שלנו ,להכניס לקשר בינינו את הכוח שיצר אותנו שונים כל כך.
מבולבלים?
אפשר לדמות את זה למתרחש בתוך האטומים ,אבני היסוד של היקום
שאנחנו חיים בו .מתברר שהפיזיקאים גילו כי קיים כוח נוסף שמחבר בין
מרכיביהם  -בין החלקיק שטעון חיובית )גרעין האטום( לחלקיקים שטעונים
שלילית )האלקטרונים שנעים סביבו( .הם קראו לכוח הזה שקיים באטום
"שחקן העל" ,מעין כוח שלישי" ,וירטואלי" ,אותו שדה שמחזיק את הקשר בין
שני הניגודים.
פרופ' ריצ'רד פיינמן פרסם על כך ספר בשם "התיאוריה המוזרה של אור
וחומר" ואף זכה בפרס נובל בתחום האלקטרודינמיקה הקוונטית )שבבסיסה
ניצב בגאון פוטון וירטואלי ומסתורי( .למרות זאת ,הידע המדעי לגבי אותו כוח
שמחזיק את הקשר בין זוג הפכים ,מסתכם בהבנה שברגע שמוציאים אותו
מהקשר ,נגמר הקשר ,נגמרים החיים.
ובדיוק כך זה אצלנו.
בינתיים ,אנחנו מנסים להשלים את החסר בקשר בינינו ברמה המינית או
המשפחתית בלבד ,אבל כמו שאנחנו רואים  -זה לא מחזיק .רק אם נבין
שבכוונה נוצרנו הפוכים ,הן ברמה הגופנית הן ברמה הנפשית ,ונתחיל לחפש
את אותו כוח שיוכל לחבר בין "הפלוסים והמינוסים" שלנו ,נגלה פתאום בקשר
בינינו חיים חדשים.
"פלג גופא" )חצי גוף(  -נועדנו להשלים
לא במקרה מכנה אותנו ספר הזוהר ְּ
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זה את זה ,אלא שרק כוח עליון יותר יכול להדביק בינינו .על כך כתבו חז"ל" :איש
8
ואישה שכינה ביניהם".
אנשים שנכנסים לדרך רוחנית משותפת ,הופכים ליקרי ערך זה בעיני זה ,כי
הם יודעים שביחד הם יכולים להתחבר אל מקור אנרגיה עצום שיכול להתגלות
רק ביניהם .לשם כך הם מוכנים לוותר זה לזה ,וכך מצליחים "לנצח" ביחד את
הזלזול ואת האינטרסנטיות שהאגו מעורר בהם זה כלפי זה.
נסללת בפניהם דרך של התמודדות משותפת עם אתגרים שצצים ביניהם,
ובכל פעם הם מגלים את עצמם מחדש ומתעלים לרמה חדשה של איחוד.
מה צריך לעשות כדי שזה יקרה?
רק "להתכייל" לתדר הזה  -לרצות שתתגלה בינינו אהבה שתהיה גדולה
מאיתנו .ואז כמו כל תופעה בטבע ,כש"נשדר איתה על אותו גל" ,נגלה אותה.
כוח נצחי ושלם יעטוף אותנו באהבה ויחבר בינינו ממש נשמה לנשמה.
מעניין ,שכאשר סיפרתי לרב ד"ר מיכאל לייטמן שאני כותב את הפרק הזה,
הוא אמר" :דניאל ,תדע ששלב הקשר החייתי בינינו עומד להסתיים .מתחיל
שלב חדש שבו אנשים יחפשו באמת ובצורה ברורה אם הם יכולים להיות יחד
בהתקשרות נפשית ,פנימית ,בגלל הנשמה .ואז גם הילדים שלהם יהיו תוצאה
מהחיבור הרגשי ,ולא רק מהחיבור הגופני ביניהם".
וזה בעצם העניין שלשמו כתבתי את העמודים האחרונים.

בשביל הילדים
"מבחינת הנפשות ,נבחנים כל הדורות מעת
תחילת הבריאה עד לגמר התיקון ,כמו דור אחד שהאריך
את חייו כמה אלפי שנה."...
)הרב יהודה אשלג  -בעל הסולם ,מאמר "השלום"(
גדל לנגד עינינו .רק נראה לנו
בעל הסולם כותב שאנחנו לא מבינים מה ֵ
שהילדים שלנו צעירים .למעשה ,הם אוגרים בתוכם את כל הניסיון ,את כל
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התסכול והאכזבות מהדורות הקודמים .והם לא רוצים להמשיך באותה דרך.
עוד לפני שהם מתחילים את החיים ,הם רוצים להבין בשביל מה חיים .לא
פחות.
ומה אנחנו עושים? כשנולד לנו ילד ,אנחנו יורדים אוטומטית מדרגת "אדם"
לדרגת "חי" .בכך שהטבע מעורר בנו את הרצון החייתי לדאוג ל"גורים" שלנו,
הוא מוריד אותנו מהחיים המודרניים לחיים "בין החיתולים".
שלא תבינו אותי לא נכון  -חיתולים זה דבר נהדר )ואני יכול להעיד על כך כאבא
שכבר "נרטב" כמה פעמים( .הבעיה היחידה היא שלא פעם אנחנו ממשיכים
להתייחס לילדים שלנו כאילו היו "גורים" ,גם אחרי שהם גדלים .אולי חיצונית
הם ילדים ,אבל פנימית ,הם מאוד מפותחים  -עוד מ"החיתולים" ,חסר להם
להרגיש שאנחנו מתייחסים אליהם כמו לגדולים .ודווקא ההתעלמות מהצורך
הפנימי שלהם לממש את דרגת התפתחותם הבאה ,מתבטאת בחוסר עניין
במטרות שייעדנו להם ובבריחה לעולם וירטואלי שבו אין גבולות.
אין לנו ברירה .כדי לאפשר לילדינו לפתח את כל הנטיות הפנימיות שלהם
ולממשן ,נצטרך לעלות מדרגת החי ,מהדאגות לרצונות הבסיסיים שלהם
ושלנו בלבד ,לדרגת האדם ,לדרגת הכוח שנותן את החיים; ממש לעלות "מעל
עצמנו" ,לגובה שבו הם ידרשו מאיתנו להיות .רק כך נוכל לשמור על הדור הזה
מפני דיכאון ,סמים ,זנות ואלכוהול.
למעשה ,עוד לפני שנולדים לכם ילדים )למרות שזה תקף גם למי שכבר יש לו
ילדים( ,אתם צריכים לשאוף לגלות ביניכם אהבה שתהיה גדולה מהחשבונות
האישיים של כל אחד מכם  -לרצות להרגיש ולמלא את הרצונות של בן הזוג
שלכם ,לפני שאתם רצים למלא את הרצונות שלכם.
לא פשוט להתעלות מעל האגו .זה אפילו מורכב מאוד .אבל אם תשכילו
להתקדם לכך יחד ,כשותפים לדרך ,תגלו שזו מטרה שבשבילה באמת שווה
לחיות .ואז גם הילד שייוולד לכם ,ירגיש בטוח ומוגן באווירה שתיצרו ביניכם,
וישמח להצטרף כחבר שווה למסע המופלא שלכם לעבר גילוי האהבה
האמיתית.
מה תרגישו כשתגלו את אותו מקור כוח? תצטרכו לבוא ולטעום בעצמכם ,כי
זה כבר מעבר למילים.
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שורה תחתונה
אם עדיין אין לכם ילד ,דעו שאין צורך לחכות להיריון כדי להתחיל להכשיר את
הקרקע לחינוכו .והקרקע הזו ,היא דרגת הקשר ביניכם.
ואם כבר יש לכם ילד ,דעו שהחינוך ליחסים הנכונים בין בני הזוג צריך להתחיל
עוד בבית הספר .אבל על זה עוד נדבר בפרקים הבאים.
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פרק :2

על שורשים
ועל ענפים

"אין לך פרט בעולם הזה שלא יהיה לו מקור ושורש
בעולם העליון ,ונקראים 'שורש וענף'".
)בעל הסולם ,מהותה של חכמת הקבלה(.
שלושה ימים 40 ,יום ,טרימסטר )שליש היריון( ראשון ,טרימסטר שני ,טרימסטר
שלישי .צירים .ירידת העובר דרך תעלת הלידה .לידה.
כפי שתגלו בעמודים הבאים ,המקובלים מתארים בפירוט מעורר פליאה
המתפרס על פני אלפי דפים ,את כל התהליכים שהעובר עובר ברחם אמו.
מאיפה הם יודעים את כל זה? ההתפתחות העוברית ,כותבים חכמינו ,היא
רק שיקוף של תהליך שמכונה "התפתחות הנשמה" ,שעובר אדם הלומד את
חכמת הקבלה.
אל תטעו ,מקובל אינו אדם "מורם מעם" ,אלא אדם כמוני וכמוך .כשיורד גשם,
הוא נרטב .כשצובטים אותו ,כואב גם לו .כמונו ,הוא חי חיים חברתיים מלאים,
ומשתדל לפרנס את משפחתו בכבוד .אלא שלצד התפתחותו הגשמית ,בשלב
מסוים בחייו הבוגרים ,כתוצאה מהתפתחותו הרוחנית ,הוא מגלה רובד נוסף
במציאות שלנו  -את כוח הטבע שמקיף את העולם שלנו .תהליך גילוי הכוח
הזה מכונה "לידה רוחנית".
התהליך הרוחני הזה הוא משהו "גבוה" הרבה יותר מהחיים הגשמיים .למה?
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כי מה שמתפתח ונולד בו ,הוא המהות הפנימית של האדם ,הנשמה שלו .לידה
רוחנית זו אינה משהו שקורה לנו מאליו ,כמו הלידה לאבא ואימא ,אלא משהו
שעלינו ליצור בעצמנו .אנחנו צריכים להוליד את עצמנו אל המציאות הרוחנית.
כיוון שהמציאות הרוחנית היא "גבוהה" יותר מהמציאות הגשמית ,אפשר
להביט ממנה "כלפי מטה" ,ולהבין הרבה יותר טוב מה קורה בעולמנו .יותר
מזה ,לפי חכמת הקבלה ,המציאות הרוחנית היא שמגדירה מה קורה במציאות
הגשמית.
המקובלים מדמים את הקשר בין המציאות הרוחנית למציאות שלנו לעץ
הפוך ששורשיו נמצאים למעלה וענפיו נמצאים למטה .מהשורש רואים את
הענף .לא להפך .לכן אדם שמכיר את השורש )רובד הסיבות( ,יכול להסביר
באמת את מה שקורה לענף )רובד התוצאות( שנמשך ממנו .בדומה למדען
המכיר את הכוחות שמעצבים את עולמנו ,ולכן יכול להסביר את המתרחש בו.
מכאן שאדם היודע מהי לידה רוחנית ,יודע באמת גם מהי לידה גשמית.
אבל כל זה אינו מסתכם רק בשלבי העיבור ,ההיריון והלידה.
הנקה וקשר ראשוני; גיל אפס עד שלוש; שלוש עד שש; שש עד תשע; תשע
עד שתים עשרה-שלוש עשרה; שלוש עשרה עד עשרים; עשרים עד ארבעים;
ארבעים עד שבעים; שבעים עד מאה ועשרים  -כל תהליך החיים הרוחניים
שלנו ,כל השינויים שאנחנו עתידים לעבור ,כל המצבים וכל הצמתים שניתקל
בהם בדרך התפתחותנו הרוחנית ,כל אלה מתוארים בדיוק מעורר פליאה
בכתבי המקובלים.
הדמיון בין התהליכים הרוחניים שמתארים במקובלים באמצעות מילים
הלקוחות מהעולם שלנו לבין התהליכים שמתרחשים בעולמנו הלכה למעשה,
מדהים בכל פעם את אנשי המקצוע שנחשפים אליו .בהמשך עוד נרחיב על
הקשר המיוחד שבין הפסיכולוגיה היישומית לבין הקבלה .אבל הגיע הזמן לחזור
לענייננו.
אחרי שעסקנו קצת בשורשים ,נרד שוב לעולם שלנו כדי לדבר על שלב
ההכנה ללידה.
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פרק :3

ראשית האדם

החלטתם שאתם רוצים ילד.
עצם המחשבה על כך ,כבר מכילה בתוכה הרבה מאוד אהבה .למה? כי
כשאנחנו מתחילים לחשוב על הילד העתידי שלנו ולבנות את היחסים שלנו
בהתאם ,אנחנו כבר בונים לו סביבה אוהבת שהוא עתיד לגדול לתוכה.
כוונתי לומר שילד הוא לא החלטה שרירותית .לא טעות ולא יד המקרה .זו
כשלב נוסף בדרך לחיבור אמיתי
צריכה להיות החלטה שאתם מקבלים יחדָ ,
ואוהב ביניכם .אחרי הכול ,ילד עושה זוג חברים למשפחה.
***
לפני כשנה מיכל ואני החלטנו שהגיע הזמן.
בשעה שש עשרים ושלוש בערב בדיוק צלצל הפלאפון שלי .אני זוכר את זה
כאילו זה היה אתמול .הסתכלתי על המכשיר .על המסך הופיע הכיתוב "מיכלי
אהובתי".
"מה שלומך ,אהובי?"
"בסדר ,אהובתי .מה חדש?"
"דניאל ,אני בהיריון".
""....
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לרגע נשימתי נעתקה ממני .פרץ של אושר הציף אותי מבפנים .קשה להסביר
את זה במילים ,אבל זו לא הייתה סתם התרגשות .הרגשתי שאנחנו כבר מוכנים
לשלב הזה ,ושהילד הגיע בדיוק בזמן .בחרנו בו יחד .והתחושה שמעכשיו חיינו
כבר לא יהיו כתמול שלשום ,פילחה אותי מבפנים .שמחתי .מאוד.
מלימודי מקורות הקבלה אני יודע שהיריון הוא שלב חשוב מאוד עבור ההורים
והילד .לכן עוד במהלך השיחה ,התחילו להתרוצץ בתוכי מחשבות על הדרך
הנכונה לעבור יחד את השלב המיוחד הזה.
זוהי טעות לחשוב שכל עוד הילד "בפנים" ,זה עוד לא התחיל .זה התחיל.
התחיל בגדול.
ברשותכם ,אסביר בכמה מילים.

די-אן-איי רוחני
"תנו רבנן ,שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ,אביו ואמו.
אביו מזריע הלובן ,אמו מזרעת אודם ,והקב"ה נותן בו
רוח ונשמה".
)מסכת נדה ל"א ,ע"א(
העיבור הוא אחד התהליכים המופלאים ביותר בטבע .המדע יודע עליו מעט כל
כך ,אבל דווקא כתבי הקבלה מאירים אותו בצורה מרתקת .כפי שנגלה ממש
עוד מעט ,לא סתם מתרחש בעולם שלנו תהליך התמזגות מיוחד כל כך שמוביל
לראשיתם של חיים.
במה דברים אמורים?
מזה שישה עשורים המדע יודע שהחיבור בין הכרומוזומים של האם והאב
יוצר את הדי-אן-איי ) (DNAהגשמי שלנו  -אותו מידע תורשתי שיקבע איך נתנהג
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ונראה .מה שלא כל כך ידוע הוא שהקבלה מספרת על השורש לאותו חיבור
מיוחד כבר  5772שנים .מסתבר ,שקיים גם די-אן-איי רוחני ,המכונה "רשימוֹת"
בעגה קבלית.
בדומה ל"גנום" הגשמי ,גם הגנום הרוחני מכיל שרשרת של מצבי התפתחות
שעלינו לממש .אלא שבעוד שהגנום הגשמי קובע את ההתפתחות ה"חלבונית"
שלנו ,עד שנגדל לאדם עצמאי מבחינה פיזית ,הגנום הרוחני מכיל את הדרך
שתצטרך לעבור הנשמה שלנו כדי להגיע לאיחוד המלא עם הכוח שיצר אותה,
לעצמאות רוחנית.
אנסה להסביר :התפתחות האדם לעבר "עיבור רוחני" מתחילה ,כשבשלב
מסוים בחייו הוא מתחיל פתאום לשאול שאלות על החיים .בעל הסולם ,גדול
מקובלי המאה העשרים ,מסכם את כל אותן השאלות בשאלה אחת" :מה
9
הטעם בחיי?".
או במילים אחרות :לא חסר לי כלום  -אני אוכל טוב ,מרוויח סביר ,יש לי
אישה וילדים שאני אוהב ,מדי פעם אני אפילו נוסע לנופש או יוצא עם החברים
 אבל לפעמים ,אני מרגיש שאין בזה טעם .חסר לי משהו ,שאותו אני מתקשהלהסביר...
תחושות כאלה מסמלות התעוררות שמכונה בקבלה "תחילת הנשמה" ,או
"הנקודה שבלב".
אדם ששואל שאלות כאלה ,יגיע לבסוף לחכמת הקבלה ,ויגלה בעצמו את
התשובות לשאלותיו.
לסיכום :מבחינה גנטית ,בתא הראשון שנוצר מהזרע והביצית כבר טמון כל
המידע על האדם שיגדל ברחם האם  -כל התכונות העיקריות שיקבל העובר,
כל הנטיות שלו ,כל הגישה שלו לחיים; ואילו מבחינה קבלית ,ההתעוררות
הראשונה שלנו לגלות את משמעות החיים ,טומנת בחובה את כל התהליך
שנעבור עד שנממש את הפוטנציאל הרוחני שגלום בנו.
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שלשה ימי קליטה או
בחזרה לתהליך העיבור הגשמי
מדענים מסבירים שהתהליך המיוחד שמתחיל מרגע כניסת הזרע לביצית,
ומסתיים בחיבור השלם ביניהם ,נמשך שלושה ימים.
כל מה שיוסיפו האב והאם לילדם העתידי משלב זה ואילך  -החל במצב
התוך רחמי ,דרך הלידה ,ההנקה וכלה בחינוכו בחברה  -רק יפתח ויעצב את
התכונות הראשוניות שנוצרות בעת המפגש הראשוני בין הזרע לבין הביצית.
אחד מגדולי המקובלים ,הרב יצחק לוריא אשכנזי ,המכונה האר"י ,כותב את
המילים הבאות על התהליך הרוחני המקביל שעובר אדם המתחיל לפתח את
נשמתו" :בג' ימי קליטה נכנס איזה בחינת חיות ורוחניות בולד ...כי ביום א' של
הקליטה נכנס בו כל אותו המחצה הנתון תוך אבא .וביום ב' כל המחצה הנתון
תוך אמא ,וביום ג' אשר כולם מתקבצים יחד ,מחצית דאבא עם מחצית דאמא,
ונתחברו .הרי נשלמו בג' ימי הקליטה לכנוס כולם תוך אמא ,ולהתקשר יחד
10
כולם".

ארבעים ימי יצירת הוולד
השלב הבא ,ואולי המהותי ביותר ,מתרחש כאשר העובר מגיע לגיל ארבעים
יום .שלושה ימים עד שהזרע נקלט בדופן הרחם העתידי ,ועוד ארבעים יום הם
הזמן שנדרש לעובר להתעצב לצורה הראשונית ביותר שלו .ארבעים יום הוא
גם שמה של המדרגה הרוחנית שבה נשמה מגיעה לעצמאות ראשונה בעולם
11
הרוחני" .ציור צורת הוולד נגמר עד ארבעים יום" ,כותב על כך האר"י.
במילים אחרות ,מתוך הכרת השורשים העליונים המקובלים מסבירים לנו
שמגיל ארבעים יום ,העובר שברחם הגשמי של האם הוא הרבה יותר מגוף
בשרי .בין שהאישה מודעת לכך ובין שלא ,החל מגיל ארבעים יום היא נושאת
בתוכה אדם .וכך גם צריך להתחיל להתייחס אליו.
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אולי הוא צריך להתפתח עוד קצת כדי להיכנס לקשר איתנו ,אבל מצדנו ,אנחנו
כבר צריכים לנסות להרגיש שהוא שם .כבר מהגיל הזה האדם שברחם האם
מרגיש אותה וקולט ממנה מידע .לכן כל מה שהיא תעשה ,כל מה שתחשוב
עליו ,כל מה שתרגיש מכאן ואילך ,ישפיע ישירות על התפתחות העובר.
דבריו של פרופ' גריגורי ברכמן ,רופא נשים ומיילד ,מומחה בעל שם עולמי
בתחום הפסיכולוגיה של ההיריון ושל חיי הנפש של העובר ,מחזקים את
מה שאמרנו עד כה" :היום המומחים בתחום מתייחסים אל תינוק שעוד לא
נולד כאל אישיות בפני עצמה ,בעלת זיכרון פעיל ורגשות והשגות משלה .חייו
12
מתחילים בהתעברות והתנאים המקדימים מושתתים עוד לפני כן".
אבל רגע ,ייתכן מאוד שהאם בכלל לא תהיה מודעת לנוכחות העובר ברחמה
בגיל המוקדם הזה.
לכן כדאי שכבר מהרגע שהחלטתם לחיות יחד ,תתחילו לבנות לילד העתידי
שלכם סביבה" .סביבה" היא מושג רחב שמתחיל מהיחסים ביניכם ,כמו שראינו
בפרק הקודם ,וממשיך בכל מה שהאם אוכלת ,שותה ,חושבת ומרגישה
בתקופת ההיריון.
אבל על כך עוד נרחיב בפרקים הבאים.
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פרק :4

הכנה ללידה

אישה יפה.
מה עובר לכם בראש כשאני אומר את המשפט הזה?
לטעמי ,אישה יפה באמת היא אישה בהיריון .אין תקופה יפה יותר מזו עבור
האישה ,ואין דבר מפליא יותר מהתהליך שבו שני תאים זעירים מתחברים
ביניהם והופכים כעבור תשעה חודשים ליצור חי ונושם ,עם זוג עיניים ,חיוך רך
ולב קטן ופועם .וכל זה קורה אל מול עיניך ממש ,בתוך האישה שבחרת להקים
איתה משפחה.
אבל לצד הפלא וההתרגשות צצות גם המון שאלות  -מה משפיע על
התפתחות העובר? על מה צריך לחשוב? מה צריך לאכול? למה להקשיב,
ובעיקר מה מומלץ לעשות כדי להעביר את הזמן המיוחד הזה בדרך הכי נכונה
עבורנו ועבור הילד שלנו? והאם יש בכלל דרך כזאת?
עשרות מדריכים ,אלפי פורומים ומאות אלפי דפי אינטרנט מנתחים את
הנושא מכל היבט אפשרי ,וזה עוד לפני שהזכרנו את מגוון הקורסים ופעילויות
ההעשרה )שמוצגים בצורה יצירתית כל כך עד כי אני עצמי שקלתי ללדת(...
 תעשייה שלמה שמטרתה לעזור ליולדת העתידית .אלא שלא פעם ,אחרישמתפזרים ענני המידע ,היולדת המיועדת נותרת בבלבול רב יותר ובחשש,
ומאבדת את מה שקרוי "תחושת הבטן" או האינטואיציה הטבעית שלה.
אילו רק יכולנו להגניב מבט אל שורש הדברים ולא רק אל תוצאותיהם,
היינו מגלים תהליך עמוק מאוד ומתוזמן להפליא ,ובו לכל תקופה יש משמעות
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מדויקת ומיוחדת .בהתאם לכך ,היינו מצליחים לספק גם לא מעט המלצות
מבוססות עבור האישה ההרה.

אז מה באמת קורה שם?
כבר דיברנו על שלשה ימי הקליטה ,שבהם התא שנוצר מהחיבור בין הזרע
לביצית ,נדבק לדופן הרחם ,ועל ארבעים הימים הנוספים ,שלאחריהם כבר
התעצב אדם בקרב האם העתידית.
מה קורה הלאה?
בדומה לממצאי המחקר הרפואי המודרני ,כתבי הקבלה בני מאות השנים
מסבירים ,כי תקופת ההיריון מתחלקת לשלושה שלישים )טרימסטרים( ,או
שלושה "מדורים" ,בשפת הקבלה *.כל שליש כזה הוא בעל קצב התפתחות
ואופי שונים לגמרי .מדובר בשלוש דרגות התפתחות שונות ,שבהן עובר העובר
תהליך מיוחד מאוד .למה הכוונה?
בצורה טבעית ,גופנו פועל כך שהוא דוחה כל גוף זר מתוכו  -מערכת החיסון
מזהה אם גוף הנמצא בגופנו ,הוא זר ,ואם כן היא משתדלת בכל כוחה לפלוט
אותו מתוכנו .וכאן בולטת הייחודיות של ההיריון :גוף נוסף ,אחר ,מתפתח בתוך
האישה ,ולמעט מקרים חריגים ,הוא אינו נדחה על-ידי הגוף שלה ,אלא דווקא
זוכה לכך שהגוף שלה כולו נרתם ומתמסר לטיפול בו ולהגנה עליו.
הכיצד?
קחו אוויר ,אנחנו עומדים בפני "אתנחתא" קבלית.
המקובלים מסבירים שאף פרט בטבע אינו פועל כדי להרע לזולתו ,אף פרט
* ספירת החודשים בקבלה נקבעת על-פי לוח השנה העברי ולא הלועזי ,ולכן היא מותאמת
לתנועת הירח ולא לתנועת השמש .כיום אין לכך משמעות מיוחדת ,אולם בעבר  -כשהיינו קרובים
יותר אל הטבע ,מחזור האישה היה מתוזמן בצורה מושלמת בהתאם לחודשי הירח ,וכל הנשים
עברו בו זמנית את המעגל החודשי  -הייתה לכך משמעות רבה.
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אינו נהנה מסבלו של פרט אחר או מעליונות עליו .הטבע פועל כמנגנון חכם
ששומר על איזון הדדי עדין בין כל פרטיו .לעומת זאת ,האדם כל הזמן משווה
את עצמו לאחרים ונהנה דווקא מהעליונות עליהם  -למעשה ,הוא מתנהל בתוך
הטבע כ"גוף זר" .זו הסיבה לכך שהוא אינו מרגיש את כוחות הטבע ,אינו מבין
את הטבע וסובל ממנו ללא הרף*.
כדי להרגיש את הזרימה של כוחות הטבע ,עלינו לפעול בהרמוניה עמם,
כלומר להתעלות מעל צורת השימוש הנוכחית באגו שלנו ,ולהתמזג עם מערכת
הטבע העליון שעוטפת אותנו .מערכת זו נקראת בשפת הקבלה "אימא עילאה
)עליונה(" .זהו התהליך הרוחני שחווה המקובל.
ואיך כל זה קשור לתהליך שמתרחש אצל העובר?
תהליך האיזון עם הטבע מכונה בקבלה "התפתחות הנשמה" ,והוא השורש
של התפתחות העובר .מתוך הכרת השורש ,המקובלים מסבירים שבהתפתחות
התוך-רחמית של העובר גורם לו הטבע להתמסר לקבלת מידע והזנה מהאם
ללא התנגדות ,על אף זיק העצמאות שכבר קיים בו ברחם .רק כך יוכל להמשיך
להתקיים בתוך האם ,מבלי להפוך לגוף זר בגופה .רק כך יאפשר לה להעניק לו
את כל הנחוץ לו לצורך התפתחותו ,ברמה הגופנית והנפשית.
ומה לגבי שלבי גדילת העובר?
הטרימסטר הראשון הוא החשוב ביותר לעובר .כל איברי התינוק מתעצבים
בתקופה זו ,אבל לא רק הם .כל התכונות והיסודות החשובים ביותר מתפתחים
דווקא בשלושת החודשים הראשונים.
בטרימסטר השני ממשיכים להתפתח כל המערכות והאיברים הפנימיים.
הטרימסטר השלישי משמעותי במיוחד בכל הנוגע למשקלו של העובר
ולהפיכתו לחזק ועמיד יותר מבחינה חיסונית.

* על-פי הקבלה ,זו גם הסיבה לכך שאסונות הטבע אך מתגברים עם הזמן .אנחנו הופכים
אגואיסטיים יותר ויותר ,והטבע מגיב אלינו כמו אל כל פרט אחר בתוכו שיוצא מאיזון ,ומשבש את
המערכת כולה.

מהמפגש עד הלידה

|

הכנה ללידה

39

ומה בנוגע לאם?

*

לעתים נוטים לחשוב שהאם אחראית רק להעברת דם וחומרים מזינים לעובר,
להוצאת ההפרשות שלו החוצה ו ...זהו בערך  -מחזור גופני מכני של מילוי ,של
הטמעה ושל הפרשה.
ובכן  -זה ממש ,אבל ממש לא נכון .מחקרים רבים כבר הוכיחו שלא רק
שגרת החיים שלך ותזונתך משפיעים על התפתחות העובר ,אלא גם מה שאת
שומעת ,מרגישה חושבת ודואגת לגביו.
ד"ר אלכסנדרה פיונטלי ,פסיכיאטרית לילדים ,פסיכואנליטיקנית
ונירופסיכיאטרית איטלקייה ,צפתה באחד עשר עוברים ברחם באמצעות
סריקות אולטרה-סאונד ,ולאחר מכן בהתפתחותם בבית מן הלידה ועד גיל
ארבע" .הממצא המרכזי שלי ",כתבה פיונטלי בספרה "מעובר לילד" שבו
תיארה את המחקר" ,הוא כי ישנה עקביות ראויה לציון בהתנהגות לפני הלידה
ואחריה ,וכי ילדים קטנים רבים מראים אחרי הלידה סימנים לכך שהם מושפעים
מחוויות שהיו להם לפני הלידה".
כך למשל ,טוענת פיונטלי ,שילדים שחוו כעוברים היריון מסובך ,מתקשים
"להדחיק" או "לשכוח" את עברם התוך רחמי .מתקבעת בהם תבנית פנימית
13
של קושי מסוים ,שמעכבת בילדותם את תנועתם קדימה.
אל ד"ר פיונטלי מצטרף גם הנוירוביולוג הגרמני ,ג'רלד הות'ר .הות'ר הראה כי
חוויות שהעובר חוֹוה ,מתכנתות את הזיכרון שלו ובונות את המצע שלפיו הוא
ישפוט את החוויות העתידיות בחייו.
אבל זו רק ההתחלה .מחקר שנערך בארצות הברית הצביע על כך שעוברים
שהיו בבטנן של אימהות ניו-יורקיות בזמן אסון התאומים ,גילו סימנים של פוסט-
טראומה בילדותם .התינוקות חוו אי-שקט ,ובכו הרבה יותר בהשוואה לתינוקות

* אימהות ואימהות לעתיד ,החלק הזה מוקדש לכן ,וזו הסיבה לכך שהוא פונה אליכן בצורה ישירה.
אבות ,שימו לב לכל מילה .חשוב שתהיו מודעים לתהליך שהאישה שלכם והילד העתידי במשפחה עוברים.
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אחרים של אותן אימהות ,או לתינוקות אחרים שנולדו באותה תקופה ,אך
14
אימהותיהם לא חוו את האסון באופן ישיר.
מחקר דומה נערך בשנת  2005בעקבות סופת הקרח הגדולה שפקדה את חבל
קוויבק שבקנדה בינואר  ,1998וגרמה להפסקת חשמל באזורים שמאוכלסים
ביותר משלושה מיליון בני אדם .במחקר התגלה שילדים שנולדו לנשים הרות
שנחשפו לסופה ,סבלו מחרדה ומדיכאון גדולים יותר ,מילדים קודמים שנולדו
לאותן אימהות ,או לילדיהן של נשים אחרות בקנדה שילדו באותה תקופה ,אך
15
לא חוו את השפעות הסופה.
לשם האיזון עליי לציין ,שקיימים גם מחקרים שבדקו ילדים שנולדו לאימהות
שחוו רגשות של שמחה ,של שלווה ושל אהבה בזמן ההיריון ,גילו קשרים
הדוקים יותר בין הילד להורים .כמו כן ,ניכרה תחושת ביטחון בקרב הילדים,
ויכולת הביטוי העצמי שלהם הייתה גבוהה.
במילים אחרות ,במהלך חודשי ההיריון עלייך להקדיש תשומת לב מיוחדת
למצבך הרגשי ,מפני שזהו המצע למצבו הרגשי של העובר שמתפתח בקרבך.
זכרי :משום שהעובר מהווה חלק מהמערכת שלך ,כל המידע שזורם אלייך,
עובר אליו דרכך ,והמידע הזה עתיד להתממש כשהילד יגיע לגיל מבוגר יותר
ויחווה מצבים הדומים לאלו שחווית כשנשאת אותו ברחמך.
בתקופה זו את מכינה אותו ליציאיתו לאוויר העולם ולהמשך התפתחותו
הבריאה כאדם .מאחר שאת מהווה את החוט המקשר בינו ובין הסביבה ,חשוב
מאוד שתזיני את עצמך במידע טוב ,חיובי ,שמעורר חושים והנעים ביותר שניתן.
כמו מה למשל?

כמה שפחות פוליטיקה
וכמה שיותר הרמוניה ואהבה
בצורה אינטואיטיבית ,אימהות רבות נוטות להאזין במהלך תקופת ההיריון
למוזיקה קלאסית ,בגלל ההרמוניה שבה ,אך כדאי להרחיב את היריעה גם

מהמפגש עד הלידה

|

הכנה ללידה

41

לכל דבר שמאפשר לאם להיפתח ו"להשתחרר" ,כמו :סיפורים וספרים נעימים,
סרטים חיוביים ומעשירים ,כמו למשל סרטים העוסקים בהרמוניה שבטבע,
ואפילו מעט מדע בדיוני קליל לחובבי הז'אנר .לעומת זאת ,מומלץ להתרחק
מתוכן אלים ,מעצבן או "קשה לעיכול" ,שעלול לגרום להתרשמות לא
נעימה.
מועיל מאוד לצאת לטייל בטבע ,להתרשם מיופיו ,לנשום אוויר צח ולהיטען
באנרגיה .וכמה שיותר ,יותר טוב לעובר.
לאחרונה התקיימה בשיחה מרתקת בנושא הכנה ללידה בין הפסיכולוג
והפסיכותרפיסט אנטולי אוליאנוב לבין הרב ד"ר מיכאל לייטמן .בשיחה זו
המליץ הרב לייטמן גם על ספרי קבלה קלים ,מפני שהם עוסקים במבנה הכללי
של המציאות ,בהרמוניה שבטבע ובכוחות הכלליים שדוחפים את כל האנושות
לעבר מטרה חיובית וטובה .הרב לייטמן הסביר כי אדם שקורא בכתבים האלה,
מתחיל להתקשר אל השלמות שבטבע .כתבי הקבלה מקרינים עליו כוח חיים
שמפתח אותו ומחבר אותו לכוחות החיוביים שפועלים בעולם.
להזכירכם :כשאני כותב 'קבלה' איני מתכוון למיסטיקה ,אלא לחכמה עמוקה
שפותחת לנו צוהר להכרת כוחות הטבע שמשפיעים עלינו ,ממש כמו השמש
או כל קרינה אחרת .מדובר בכוחות שסובבים את העולם שלנו וקובעים את
גורלנו ,כמו גם את מצבנו הנוכחי.
כוחות הטבע שסביבנו משפיעים עלינו ,גם אם החושים שלנו אינם מסוגלים
לזהות את השפעתם .חשמל ,אנרגיה סולרית או ,לחלופין ,קרינה סלולרית הם
רק דוגמאות קטנות לכך .באופן דומה ,גם כוחות הטבע החיוביים שניתן להזמין
על-ידי היחשפות לידע הקבלי ,יועילו מאוד לעובר וישפיעו עליו לטובה ,אף אם
האם לא תרגיש בפעולתם הנעלמה.
לסיכום ,בעת ההיריון )וגם אחריו( :פחות פוליטיקה ובעיות ,וכמה שיותר
חומרים שעוסקים בהתפתחות הטובה של האדם ובהרמוניה שלו עם
הסביבה.

42

אימהות,
אל תחכו ללידה כדי לדבר איתו
דבר חשוב נוסף שכדאי שתדעי ,הוא שבתקופת ההיריון עלייך לחשוב על העובר
ועל עצמך כעל ישות אחת.
כדי לפתח את הילד בצורה הטובה ביותר ,התייחסי אליו עוד כשהוא עובר
ברחמך כאל אדם בוגר שאת רוצה להעביר לו את סודות החיים הכמוסים
ביותר .אל תסתפקי רק במוזיקה ,באומנות ובתמונות יפות ,אלא שתפי אותו
גם במחשבות ובתחושות עמוקות ופנימיות שלך .הילד שלך כבר קולט הכול
ומוכן לכך לגמרי.
דברי איתו ,שירי יחד עמו ,שחקי איתו ועוררי אותו לתגובה .הרי הטבע הוא
מערכת אחת ,ואין הבדל בין האדם שנמצא ברחמך עכשיו ,לבין האדם שיצא
מתוכו עוד מעט .אחרי הלידה האדם הקטן רק ממשיך את ההתפתחות
שהתחילה החל מהיום הארבעים ואחד לחייו.
גם אם אנחנו מתקשים להבחין בכך ,עלינו לדעת שיש בעובר את כל ההכנות
ליצירת קשר עם האם ההרה .אם תתחילי להתייחס כך אל הילד שלך ,תרגישי
לפתע שאמנם הוא נמצא בבטנך ,עטוף גופנית במחיצה כלשהי ,אבל למעשה
אין כל מחיצה רגשית בינו לבינך.
תוכלי ממש להרגיש אותו בתוכך ,לגלות את האישיות שלו ,להיות בקשר
איתו ,מבחינה שכלית ורגשית  -להרגיש איך הוא מגיב ואפילו מה הוא רוצה,
אם רק תתמקדי בכך .הכוונת כל כולך לחיים הנכונים לך ולו ,יאפשרו לך להרגיש
אותו לפחות כפי שאת מרגישה את עצמך .וזו אינה תופעה מקרית או דמיונית.
היא נובעת משורש רוחני גבוה מאוד  -מאותה מערכת טבע ,מ"אימא עילאה",
שעוטפת את האדם ,יודעת מה הוא מרגיש ,מקדמת אותו אל הטוב ודואגת
להכינו ל"לידתו הרוחנית".
באותה השיחה עם הפסיכולוג אנטולי אוליאנוב ,אמר הרב ד"ר מיכאל לייטמן:
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"אם היינו יכולים להסביר לנשים בהיריון על האפשרות ליצור קשר מיוחד כזה
בינן לבין העובר ,ואולי אפילו מתחילים בכך עוד בבית הספר ,היינו משנים לגמרי
את פני החברה .נשים היו עוברות בצורה נכונה יותר את שלב ההיריון ,ובנוסף
להשפעה הנפלאה שהייתה לכך על ילדיהן ,הן גם היו לומדות איך להיות רגישות
יותר לאנשים אחרים .כך היה גדל לעינינו דור שמבין שלא רק האם והעובר
האישי שלה קשורים זה לזה ,אלא שכל בני האנושות קשורים איש לרעהו וכמו
נמצאים זה בבטנו של זה."...
סיכומו של דבר :ככל שתהיי מודעת יותר לקשר הטבעי והעמוק שלך עם
העובר שמתפתח ברחמך ,כך תרגישי באופן אינטואיטיבי מה הדבר הנכון
עבורך לעשות ,וכיצד לנהוג בצורה הטובה ביותר בתקופה זו .הטבע יספק לך
תמיכה וילווה אותך ,אם רק תניחי לו ותרצי בכך.
ומה איתך ,אב יקר?
קודם כול ,כדאי להיות מודע יותר לתהליך שאשתך עוברת ,כדי שתוכל
ליטול בו חלק פעיל ומועיל באמת .לאחר מכן השתדל לבנות סביבה אווירה
חמה ,אוהבת ותומכת ,שתאפשר לה להפוך את התקופה המיוחדת הזאת
למושלמת מבחינתה.

ועוד הערה חינוכית קטנה
לאחר שהילד יֵצא מרחם אמו ויגדל ,יהיה לנו הרבה יותר קשה למצוא דרכים
לדבר על לבו .לעומת זאת ,כל עוד הטבע מכוון אותו לקליטה ללא עכבות מצדו,
הן ברמה המנטלית הן ברמה הפיזית ,זהו הזמן להעביר לו מידע חיוני שיבטיח
מראש כי לאחר שייולד ,היחס שלו יהיה חיובי והרמוני כלפיכם ,כלפי הטבע
וכלפי העולם ,והוא יחיה חיים בריאים ,טובים ומאושרים.
התרשמות העובר מהסביבה מבעד לעיני אמו ,תמשיך ללוות אותו בכל שנות
התבגרותו והתפתחותו  -משנותיו כתינוק ועד להפיכתו לאדם מבוגר .גם אם
ירצה ,הוא לא יוכל להביט על העולם אלא דרך עיני הוריו .הילד אולי לא יבין מדוע
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וכיצד ,אבל בחלוף השנים הוא יימשך לנושאים מסוימים ,לצורות מסוימות,
לתנועות מסוימות ,להתפתחות מסוימת  -והכול בהתאם לכיוון שהטמיעו בו
הוריו בזמן ההיריון .אמנם לאחר מכן הסביבה  -החברים לחוג ,לחצר ולכיתה,
כלי התקשורת ועוד  -כל אלה ישפיעו על הילד וישנו אותו ,אך כל זה ייבנה כבר
על פני התבנית הראשונית שאתם תעצבו עבורו מלכתחילה.
כדי להצליח עם דור העתיד ,עלינו להתחיל כבר בחינוך תוך-רחמי עבור האם
ועבור כל הסובבים אותה .הדבר ישתלם לכולנו .תשעה חודשים אלו הם זמן
שלא יסולא בפז .זוהי תקופה שבה אתם ,ההורים ,יוצקים בילד את היסודות
שיבנו אותו להמשך חייו .אם נקדיש לתקופה זו את תשומת הלב הראויה,
לא רק ניטיב עם האם והתינוק ,אלא גם נוכל להניח את אבן הפינה להבראת
החברה כולה.
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פרק :5

לידה וקשר ראשוני

מוצאי שבת .עשר דקות אחרי חצות.
"דניאל ,קום".
"אהה"...
"דניאל ,אהוב שלי ,קום".
"למה? מה השעה?"
"דניאל ,יש לי צירים".
"עדיין מוקדם ,לא?"
"דניאל!"
נשמע מוכר?
אתה מתעורר באישון לילה ,מזנק )או נבעט( מהמיטה ,מתלבש ומתחיל לחפש
בהיסטריה את המפתחות לרכב .שני הקיטבגים שארזתם כהכנה לימים בבית
החולים ,מועמסים במהירות על הגב ,אתה פותח את הדלת ורץ לרכב ,תוך
הקפדה לשכוח פעם או פעמיים משהו חשוב בדירה.
לאחר נסיעה מרגשת ורצופת מחשבות על המאורע שעומד להתחיל בקרוב,
אתה מחנה מול הכניסה לבית היולדות .תהליך רישום מעצבן ,שמתאפיין לרוב
בזעקות כאב תוך כדי הקלדת נתונים אין-סופית למחשב ,והנה אתם בפנים -
ההרפתקה מתחילה.
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כל אימא תשמח לספר על הרגע המופלא הזה ,ואבא שנכח בתהליך ,לא
ישכח אותו לעולם .אבל מה בדיוק מתרחש שם ,מאחורי הקלעים של האירוע
המיוחד ביותר בחיים שלנו?

הצירים וההכנה ללידה
כאב .כאב גדול .זה אולי סיכום השעות הראשונות שלכם בחדר ההכנה ללידה.
הגיבורה שאיתה התחתנת ,חווה כעת כאבים שגברים לא מסוגלים להבין,
ויש אומרים שגם לא יהיו מסוגלים לסבול לעולם .ואתה רק מתבונן בה ,הלום
קרב ,מנסה להימנע מלהגיד משהו מטומטם ,מחכה עד להפוגה הבאה .הנה
היא מגיעה .אבל אז ,כעבור כמה דקות ,זה שוב מתחיל .כאב .כאב גדול .ורק
מחשבה אחת חולפת בראש" :כמה שאני אוהב אותה."...
הקבלה מסבירה באריכות על חשיבות הלידה הטבעית ובייחוד על חשיבות
הכאבים בזמן הלידה .אך בתחום זה היא לא לבד .מגוון הקורסים שמכינים
ללידה ,מרבים גם הם להתייחס לנושא ,אלא שאנחנו לא תמיד מבינים מספיק
את חשיבותו .על-פי הקבלה ,הפסיכולוגיה והרפואה ,הכאבים קושרים את
האם לילד העתידי ומעצבים את אופי היחסים ביניהם.
ברשותכם ,נתחיל דווקא במדע.
מחקרים ביולוגיים ,גנטיים ורפואיים מסבירים שהטבע מנהל את כל
התהליך כך :במשך הלידה הטבעית משתחרר במוח האישה ,בחלק המכונה
"היפותלמוס" ,הורמון מיוחד שנקרא "אוקסיטוצין" ,או "הורמון האהבה",
המוכר היטב מספרי ההכנה ללידה 16.הורמון זה ידוע כאחראי לכיווץ הרחם,
לפליטת השליה ולכיווץ תאי השריר בזמן ההנקה .אבל פעולתו לא מסתכמת
בכך .מחקר מפורסם בתחום הראה כי אוקסיטוצין שהוזרק לדמן של עכברות
שמעולם לא המליטו ,גרם להן לפתח התנהגות אימהית .לעומת זאת ,כאשר
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הזריקו לעכברות חומר סותר אוקסיטוצין לאחר ההמלטה ,הדבר גרם להן
להפסיק לטפל בגורים שלהן 17.מסקנת המחקר הייתה ברורה :האוקסיטוצין
מעורר ביולדת "התנהגות אימהית".
אם כך ,מדוע שלא נזריק בזמן הלידה אוקסיטוצין בצירוף משכך כאבים? כך
גם לא יכאב ליולדות וגם ישתחרר בהן אותו חומר חיוני...
רעיון יפה ,אבל יש איתו בעיה .שלא כמו אצל חיות ,האוקסיטוצין פשוט אינו
מגיע למוחה של היולדת אלא אם כן היא מייצרת אותו .מנגנון ההגנה של המוח
חוסם את האוקסיטוצין ה"חיצוני" המוזרק ואף מעכב את שחרורו באופן טבעי.
אבל האוקסיטוצין הוא רק אחד משלוש קבוצות הורמונים שמופרשים
במהלך הלידה .אל הקבוצה השנייה משתייכים האנדורפינים ,משככי כאבים
טבעיים אשר מופרשים במוח האם והתינוק ,ואחראים ליצירת חוויית
ההתקשרות והתלות ביניהם .ואל הקבוצה השלישית משתייך האדרנלין ,אשר
מופרש במצבי לחץ ומצוקה ומסייע לאם ולתינוק לשרוד מבחינה פיזית בלידה
ואף ליצור קשר עין ראשון ואוהב מיד לאחר שהתינוק פוקח את עיניו.
מחקר שהשווה בין תינוקות שנולדו לאימהות שקיבלו משככי כאבים,
לתינוקות שנולדו לאימהות שלא קיבלו משככי כאבים ,מצא כי תינוק שאמו
קיבלה משככים ,התקשה להפעיל את הרפלקסים שלו ,היה מנומנם ולא
הצליח לפקוח את עיניו .הקשר הראשוני בין האם לתינוק הוחמץ ,דבר שהשפיע
18
לפעמים גם על ההנקה הסדירה לאחר הלידה.
ומה עם לידה קיסרית?
אם אפשר ,עדיף ללדת בלידה טבעית ,משום שמלבד לכל מה שנכתב כאן,
ללידה טבעית יש יתרונות ברורים ומוכחים גם מבחינה פיזיולוגית .המעבר
בתעלת הלידה מפתח את דרכי הנשימה של הרך הנולד ,מסייע לו להסתגל
בהדרגתיות ליציאה מהחיים ב"מים" אל העולם שלנו ,מכריח אותו להפעיל את
כל חושיו ומחזק את המערכת החיסונית שלו ושל אמו.
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היתרונות הנוספים של
לידה טבעית
גם מזווית הראייה של חכמת הקבלה ,יש יתרון לכאבים במהלך הלידה .מתוך
הכרת תהליך הלידה הרוחנית ,מבינים המקובלים שהלידה בייסורים בונה דרגת
קשר עמוקה יותר בין האם לבין העובר .מאיבר גוף פנימי של אמו ,העובר הופך
העובר חיצוני לה ,ובמרחק שנוצר ביניהם ,ב"פער" החדש הזה ,מתפנה מקום
לקשר גבוה עוד יותר של אהבה ודאגה .למה הכוונה?
הכאבים שהאם חווה ,מסמלים ניתוק ממדרגת הקשר הקודמת בין האם לבין
העובר .זו אינה רק לידה של הילד שלה ,אלא גם של דרגת קשר חדשה בינו
לבינה .וכדי שדרגת קשר זו תתממש לאחר הלידה בצורה נכונה ,התהליך חייב
להותיר חותם משמעותי מאוד על האם ועל העובר .ללא הכאבים יידרש לאם,
ובעיקר לרך הנולד ,הרבה יותר זמן להתרגל למערכת היחסים החדשה ביניהם,
ולהבין את המצב החדש שנוצר .לכן חשוב כל כך שלמרות הקשיים הכרוכים
בתהליך ,הוא יעבור בהכרה מלאה ,ככל האפשר ,כמובן.
מרגע הלידה על התינוק להתקיים מחוץ לאמו כפרט עצמאי יותר ויותר .עם
זאת ,כדי להתפתח בצורה אופטימלית ,הוא ייאלץ לוותר על אותה עצמאות
ולחזור בכל פעם אל חיק אמו .לשם מה? כדי לקבל ממנה את כל המרכיבים
הפיזיים והנפשיים ההכרחיים עבורו בשנותיו הראשונות.
אני מבין שהנושא מורכב ,אבל מבטיח שעוד נרחיב על כך בפרק הבא .סיכומו
של דבר :אין תהליך בריא יותר מלידה טבעית ,שיש בה כדי להעניק לאם ולעובר
את החוויה השלמה כפי שהטבע יצר אותה.

"מאחורי הקלעים" של תהליך הלידה
מתוך תיאור תהליכי הלידה הרוחנית ,ניתן ללמוד שהצירים בזמן הלידה בעולמנו,
מורים על כך שהעובר כבר הבשיל ,התפתח מספיק ומוכן להיכנס לדרגת
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קשר חדשה עם אמו ועם העולם .לקראת סוף ההיריון מתחילה להתפתח בו
עצמאות שאינה מאפשרת לו להמשיך לקבל מאמו את כל צורכי קיומו ,ללא
כל התערבות מצדו .אם בזמן ההיריון העובר היה לאחד עם אמו ולכן גוף האם
לא דחה אותו ,כעת הוא הופך אט-אט לישות עצמאית .וכך ממש לפני שהעובר
נולד ,הרצון החדש לעצמאות שהטבע מעורר בו ,הופך אותו "לגוף זר" בתוך
האם.
ואז מתרחש התהליך המופלא ,שהתהליך הרוחני המקביל לו ,מתואר בצורה
ציורית מאוד בספרי הקבלה :דלתות הרחם )שנקראות כך על  -פי הקבלה מפני
שרחם האם דומה לאות "ם" וכשהוא נפתח ,שתי דפנותיו דומות לאות דל"ת(,
נפתחות באמצעות הצירים שעליהם הן ניצבות )לכן כאבי האישה נקראים גם
19
"צירי לידה"( ,והעובר יוצא לאוויר העולם.
אותם כוחות שבמשך תשעה חודשים שמרו על העובר ודאגו לכך שהוא
יישאר בפנים ,נהפכים ונעשים כמו "עוינים" כלפיו ,לוחצים עליו מתוך ההכרח
להוציא אותו מתוכם .זוהי הפעם הראשונה שבה האהבה של האם כלפי
העובר מתגלה בצורה ההפוכה כביכול להגנה ולדאגה .אבל רק כביכול .האהבה
שמתבטאת בלחץ על העובר ,מעבירה אותו "מסע הכשרה"  -ההשתתפות
בתהליך הכואב והקשה הזה בונה בו יסודות אשר חיוניים עבורו להתגברות על
קשיים בהמשך חייו.
וכך ,לאחר שהעובר מימש את דרגת ההתפתחות בתוך רחם האם כחלק
ממנה ,הוא עולה לדרגה הבאה  -דרגת אדם קטן שמסוגל להתקיים בצורה
עצמאית ,לצד אמו  -ולכן הוא מוכרח לצאת לשלב ההתפתחות הבא בחייו.
המסע המשותף שהאם והעובר עורכים יחד ,עומד להסתיים .התלאות
שהם עברו יחד במשך שעות ארוכות ,הופכות אותם ל"חברים למסע" .אבל כל
הכאב ,כל הלחץ וכל הקושי עתידים להתגמד לעומת הרגע שבו יסתיים אותו
מסע מפרך והם ייפגשו לאחר חודשים ארוכים של ציפייה .ואז ,כמו בסופו של
כל סרט טוב ,הם יבכו יחד מרוב התרגשות ויתפעלו מהתסריט המיוחד שתכנן
עבורם הטבע  -הבמאי הנסתר של אותה ההצגה.
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קשר ראשוני
ובחזרה לחדר הלידה.
אשתך צועקת ,לוחצת ,למרות שכבר כמעט יומיים היא לא ישנה .המיילדת
עובדת במרץ" .אגן לפה ,אגן לשם .ברכיים אל הגוף ,ללחוץ! רגל על הכתף,
ללחוץ!" .עוד צעקה .ועוד אחת .ושוב המיילדת מבקשת "ללחוץ!".
ואז הוא מתחיל להופיע .הראש מפלס את הדרך בשביל שאר הגוף ,והנה,
כבר רואים את הכתפיים .כעבור כמה שניות הוא מחליק החוצה ,והמיילדת
החביבה מציגה בפניך את הילד שלך בחיוך רחב .חבל הטבור נחתך ,היצור
המדהים הזה מונח על אשתך ,והיא בוכה מרוב אושר .ולמרות שגברים לא
בוכים ,בינינו ,גם אתה מזיל איזו דמעה קטנה.
זהו .הלידה הסתיימה.
לאחר הלידה ,כשענן ההלם יתחיל להתפזר ותתחיל לחשוב על כל מה
שעברתם ,תרגיש פתאום כל כך הרבה אחריות ,וכל כך הרבה יראת כבוד כלפי
נשים ,ובמיוחד כלפי הגיבורה הפרטית שלך .מדהים לגלות עד כמה תהליך
שאורך בין שעות אחדות לימים אחדים ,מבגר אותך .נותן לך פרספקטיבה
אחרת על החיים .מנער אותך .יוצר בך שינוי פנימי ,מעורר אותך למחשבה.
אז איפה היינו? אה כן ,הגענו למה שנכון לעשות אחרי הלידה.
הרך הנולד חייב להרגיש את אמו מיד לאחר שהוצא מהרחם וקיבל טיפול
ראשוני במקרה הצורך .עליו להריח אותה מיד ולינוק ממנה אם הדבר אפשרי.
מבחינת הקבלה ,ההנחיה פשוטה :להתערב כמה שפחות ולהניח לטבע לעשות
את שלו .בסך הכול ,כבר שנים שהוא בסביבה...
להסתכל וללמוד מהטבע  -כך נכון להתייחס אל השלב הראשון שלאחר
הלידה .ובגלל זה ,כדאי גם שהילד לא ייפרד מאמו מיד לאחר שיצא מרחמה.
במידת האפשר ,עליו להיות כל הזמן לצדה .מחקרים רבים שהתפרסמו בשנים
האחרונות ,מאששים את הטענה שאין דבר טוב יותר עבור אימהות וילדיהן
מאשר לבלות יחד את השעות שלאחר הלידה.
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ג'נט קרנשאו ,נשיאת מכון "למאז" אינטרנשיונל ,פרסמה מאמר בכתב
העת המדעי " "The Journal of Perinatal Educationובו היא סקרה את רוב
המאמרים המדעיים שראו אור בשני העשורים האחרונים בנושא .ממצאיה
העלו כי מגע של עור בעור בין האם לתינוק מעודד הפרשה של אוקסיטוצין ושל
אנדורפינים ,עוזר בוויסות חום הגוף של התינוק ,מפחית במידה משמעותית את
הבכי של התינוק ומשפר את המערכת החיסונית שלו .לעומת זאת ,מניעת מגע
20
זה בין האם לתינוק עלולה לפגוע בהנקה ואף ביחסים ביניהם.
כמו כן ,ארגון הבריאות העולמי ) (WHOוארגון אוניצ"ף ) ,UNICEFקרן החירום
הבין-לאומית של האו"ם לעזרת הילדים( פרסמו ניירות עמדה ובהם אחת
מעשר ההמלצות להנקה מוצלחת הייתה שלא להפריד בין האם לתינוק במשך
21
כל שעות היממה מרגע הלידה.
לא לחינם הנקבה בטבע לעולם אינה נפרדת מגוריה ,ואם הדבר בכל זאת
קורה ,לאחר מכן קשה לה מאוד לקבל את הגור אל חיקה.
עם זאת ,חובה לסייג את הדברים שנכתבו בספר זה ,ולומר שבמקרי חירום,
כגון :ניתוח דחוף ,צורך רפואי כלשהו ,סכנת בריאות או חיים ,יש להישמע לעצת
הרופאים ולדאוג בראש ובראשונה לביטחון היולדת והעובר.

הנקה  -קשר חדש
בין האם לעובר
המיילדת הניחה את יונתן על בטנה של אשתי .ואז קרה דבר מופלא ,שבאמת
לא ציפינו לו :היצור הקטנטן והמקסים הזה ,ששכב לו שם ,ערני כל כך למרות
עדין ותלותי כל כך ,הרים את ראשו והחל לפלס
המסע הקשה שעבר ,ועם זאת ִ
את דרכו בזחילה כלפי מעלה ,כאילו ידע מראש היכן מחכה לו מקור ההזנה
והביטחון שלו הוא זקוק .הסתכלתי עליו ,משתומם מהטבע שמתגלה במלוא
הדרו לנגד עיניי  -גבירותיי ורבותי ,קבלו את ההנקה הראשונה.
ההנקה חשובה מאין כמוה ,במידה שהאם מסוגלת לכך כמובן .הרפואה
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מדגישה את הרכיבים הייחודיים של חלב האם ואת תרומת ההנקה למערכת
החיסונית של האם ושל הילד ,ואילו הפסיכולוגיה מדברת על קשר פנימי ייחודי
שנוצר בין האם לילד בזמן ההנקה.
גם מבחינה פיזיולוגית הקשר הופך למורכב יותר  -דם האם הופך לחלב,
ולאחר שהתינוק יונק אותו ,מתפרק החלב בגוף התינוק ומזין את הדם שלו.
מדהים לגלות שלפני מאות שנים תיאר האר"י את התהליך הרוחני המקביל
באופן זהה ממש" :דע ,כי הדם שבאשה מתהפך בתחילה לחלב ,ואחר כך יונקו
22
התינוק ,וחוזר אותו החלב להתהפך לדם בתוכו".
ועכשיו ,מגיע הפרט המפתיע הבא :על-פי חכמת הקבלה ,הקשר המיוחד
הזה צריך להימשך שנתיים! כן ,שנתיים .תאמינו או לא ,אבל לפני כמה שנים
23
אוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי הגיעו גם הם למסקנה זהה.
למרות שלא קל לעכל זאת ,יש מגוון סיבות רפואיות ופסיכולוגיות להמלצה זו.
מחקרים מדעיים שנערכו בתחום בעשור האחרון קובעים חד-משמעתית:
הנקה ממושכת מפחיתה את הסיכון של הילד לחלות במחלות כרוניות
ומפחיתה את הסיכון של האם ללקות בסרטן הרחם ,השחלות והשד 24.כמו כן,
חלב האם מכיל ריכוז גבוה יותר של נוגדנים דווקא בשנה השנייה לחיי התינוק.
הנה דוגמה שתמחיש עד כמה ההנקה משמעותית עבור האם הטרייה:
קבוצת חוקרים אמריקנית בחנה מידע שהתקבל מנשים מ 30-מדינות והעריכה
כי אילו כל אישה בארצות הברית הייתה ממשיכה להניק את ילדיה רק שישה
חודשים יותר ממה שהיא תכננה בתחילה ,מספר החולות בסרטן השד במדינה
25
היה יורד מדי שנה בכמות בלתי נתפסת של  250,000מקרים.
והנה נתון נוסף שספק אם ידעתם :תקופת הנקה ממושכת יותר משמעה
מנת משכל גבוהה יותר .מחקר שפורסם בשנת  2002בירחון המקצועי של ארגון
הבריאות האמריקני ) ,(the Journal of the American Medical Associationבחן
 3,253נשים וגברים ֶדנים והראה בבירור שככל שזמן ההנקה שלהם נמשך מעל
תשעה חודשים ,כך הם הצליחו יותר במבחני אינטליגנציה בסוף שנות העשרה
26
והעשרים שלהם.
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השערה מעניינת נוספת שהעלו מחקרים בתחום ,היא כי מנת המשכל
הגבוהה יותר המיוחסת לאנשים שינקו בילדותם ,אינה נובעת מפעולת ההנקה
27
אלא מתכונות שקיימות ככל הנראה בחלב האם ,תכונות שהמדע טרם גילה.
למחקרים מדעיים אלה ,מצטרפות גם חוות דעת פסיכולוגיות שמסבירות
שהנקה אחרי גיל שנה מחזקת את הקשר בין האם לפעוט .מכיוון שברוב
המקרים האם נפרדת מילדה למשך היום ,פגישה מחודשת ביניהם המלווה
בהנקה ,מוסיפה לקשר ביניהם ממד רגשי נוסף .תוספת זו חסרה לעתים
28
לפעוטות שאימהותיהם אינן מניקות.

"הנקה" ברוחניות
וכעת ,כמה מילים על התהליך הרוחני שמכונה "לידה והנקה" ועל מה שאפשר
ללמוד ממנו על הנקה גשמית.
כאמור ,על-פי חכמת הקבלה ,לכל פרט בעולמנו יש שורש עליון שמקביל לו.
לכן ,כשמקובלים מתארים לנו אי אלו תהליכים בספריהם ,הם מספרים עליהם
מתוך החוויה הברורה והממשית של הכרת אותו שורש .באופן דומה ,תיאור
התפתחות העובר ,לידתו ושלבי הקשר הראשונים שלו עם אמו ,נובעים מתוך
הכרת המקובלים את השלבים המקבילים של ההתפתחות הרוחנית.
אדם שמתחיל להרגיש את כוחות הטבע שמנהלים את עולמנו ,מגלה את
מערכת הטבע שדואגת להתפתחות נשמתו .כאמור ,מערכת זו מכונה "אימא
עילאה )עליונה(" .הוא מתפתח בהרגשתה במשך תשעה חודשים ,מלשון תשע
התחדשויות ,תשע השפעות שמשפיעה עליו אותה מערכת ,כדי לגדל ולטפח
אותו .בסופו של התהליך המכונה גם הוא "עיבור" ,המקובל מגיע להתחדשות
העשירית )המכונה גם "הספירה העשירית"  -ספירת המלכות( ,רוכש דרגת
עצמאות ראשונה ,ונולד לאוויר העולם הרוחני .או אז ,הוא נכנס לקשר חזק עוד
יותר עם המערכת העליונה .קשר זה מכונה "שנתיים יניקה".
כותב על כך האר"י" :ובזה תבין למה ב' שנים הראשונים ,הילד ]המקובל[ אינו
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אוכל מעצמו ]אינו מסוגל להיכנס עם הכוח העליון לקשר המכונה "אכילה"[ ,רק
צריך יניקת חלב ,הטעם ,שצריך שתברר לו אמו אותן הבחנות רוחניות שנשארו,
כי הוא אין כח בידו לבררם".
משלב רוחני אחד למשנהו ,המקובל נעשה עצמאי יותר ויותר בעולם הרוחני,
מכיר יותר את הסביבה שלו וגדל בתוכה .בד בבד ,הוא רושם את כל השלבים
שהוא עובר ,ובודק אותם על עצמו .וכך אדם  -גבר או אישה  -בגיל שלושים,
ארבעים או אפילו שישים ,עובר את כל שלבי העיבור הרוחני ו"נולד כתינוק"
ברוחניות .מתוך חוויה זו המתועדת על פני אלפי עמודים בספרי הקבלה ,אנחנו
יכולים להקיש גם על שלבי ההיריון ,הלידה וההנקה בעולמנו.
כך למשל ,מכתבי האר"י ניתן להבין שבמשך השנתיים הראשונות לחייו ,מקבל
התינוק מחלב אמו את כל המסר הגשמי והמנטאלי שהוא לא היה מסוגל לקבל
ממנה בזמן ההיריון ,ושלא יכול לעבור אליו בשום דרך אחרת .הכיצד? כשהעובר
ברחם אמו ,הוא בטל בפניה ומקבל ממנה את כל המידע שניתן לקבל במצב
כזה .ואילו בדרגת הקשר החדשה ביניהם ,הילד מקבל מהאם את המידע ואת
האלמנטים המיוחדים שניתן לקבל ,רק תוך כדי התערבות פעילה מצדו .וכל זה
29
תורם מאוד להתפתחותו הפנימית.
פרט מרתק נוסף שאפשר ללמוד מתיאורי הקשר שבין האדם לבין הכוח
העליון המופיעים בכתבי האר"י מתייחס להנקה עד גיל שנתיים בעולמנו :דווקא
הנקה שמתבצעת כאשר הילד כבר יוצא פיזית מרשות אמו  -תופס ,הולך,
משחק בעצמו ויכול לברוח ולהתרחק ממנה  -מקשרת בין האם לילדה לכל
החיים.
ההתרחקות מהאם והחזרה אליה בונה בילד תחושה של בית בחיק אמו,
מחזקת אותו מבפנים ומאפשרת לו לצאת אט-אט אל העולם הרחב ולהתמודד
איתו בצורה עצמאית ומלאת ביטחון .תהליך זה אף מאפשר לו להיכנס עם
האם לקשר ברמה אחרת ,שבו עם החלב הוא מקבל גם את כל המטען הפנימי
והרגשי שלה.
ארבע מאות שנה לאחר שהאר"י תיאר בפירוט רב את התהליך הרוחני,
כתבה מרגרט מאהלר לראשונה על התהליך הפסיכולוגי-גשמי שמכונה
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"רפרושמה" )מצרפתית ,(Reapproachment ,ומתרחש בילד בעולמנו בגיל
 24-14חודשים .מאהלר תיארה את הילד כמי שמסוגל להתרחק מאמו ,אך
מעדיף לחפש את קרבתה באופן פעיל ,בדומה למחזר המנסה לגרום לאהובתו
30
עניין ,ועמדה על היתרונות של קשר צמוד עם האם גם בתקופה זו.
מתברר ,אם כן ,שאין אפשרות להמיר את חלב האם בחלב פרה או בחלב
מלאכותי כלשהו .למרות המידע שקיים ברשותנו על התועלת הרפואית
והפסיכולוגית שבהנקה ,ככל שנחקור ,לא נוכל להבין לגמרי מה היא
האינפורמציה ומה הם המרכיבים הייחודיים הטמונים בחלב אם .אמנם לעתים
מתעוררות בעיות הנקה אצל האם ,ועליה לעשות את המרב כדי להתגבר עליהן,
אבל בהנחה שהיא אכן מסוגלת להניק ,אין דבר חשוב מזה עבור הרך הנולד.
בעולם הרוחני ,שלב ההנקה מסתיים ברגע שהמקובל מגיע לדרגה רוחנית
המכונה "שנתיים" .באופן דומה ,גם בעולמנו מתרחש בגיל זה בגוף האם ובגוף
הילד תהליך מיוחד  -הנתיבים האינפורמטיביים והפנימיים שפעלו במשך
השנתיים האחרונות ,נחסמים .בנקודה זו ,הילד מפסיק לקבל מהחלב של האם
את המרכיבים ההכרחיים לו ,במסגרת התפתחותו מחוץ לרחם .מרגע זה ואילך
31
החלב מאבד את סגולתו המיוחדת עבור הילד והופך לאוכל פשוט.
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פרק :6

החינוך בגילאי 3-0
שריקות עדינות וקול נשיפת אוויר מהנחיריים מפלחים את חלל החדר .מיד
אחריהם ,גבר שעד לפני כמה חודשים התנהג בצורה די מכובדת ,מתחיל
להשמיע קולות מוזרים" :אהה"" ,אייי"" ,חחחח"" ,גררררר"...
"אגוווו" מצטרף אליו קולה של אישה צעירה.
"ברררר"ָ ,
אנשים שחולפים ליד דירה מספר  11עוצרים לרגע לשמע הרעשים ,מתקשים
להבין מה בדיוק קרה לזוג הנחמד שגר בקומה השלישית...
לא ,הם לא יצאו מדעתם .פשוט נולד להם ילד ,והוא הפך חיש קל לראש
המשפחה.
כל הגה שיוצא מפיו ,זוכה לתגובות נרגשות ולהתפעלות גדולה .ואז ,ביום
מיוחד אחד ,גם הוא מתחיל להגיב .למבט מצטרף חיוך ,וחיוך מתגלגל לצחקוק
קל .עוד מעט הוא כבר יתחיל לחבר הברות למילים ,להגיד "אימא" ו"אבא",
וגם "עוד" ו"עוד פ'ם" .בחלוף זמן-מה המילים יתחברו למשפטים ,והמשפטים
יתחילו לקבל משמעות.
התנועות התזזיתיות של הרגליים והידיים יהפכו לזחילה .הזחילה תהפוך
להליכה ,ההליכה לריצה .עוד לפני שנספיק לשים לב ,הוא כבר יתחיל לחקות כל
הגה שנוציא מהפה ,כל תנועה .ואז הוא גם יתחיל לדרוש מאיתנו להשתנות...
ואת כל התהליך הזה ילוו לא מעט כאבי ראש ,דאגות ושאלות :למה אתה
בוכה? מה כואב לך? מה אתה רוצה עכשיו? למה אתה עקשן? איך נכון לחנך
אותך? האם להקשיב לעצות של דודה שרה או דווקא להמלצות של דינה
השכנה?
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מתוך הרגשה מוחשית של מצוקת ההורים ,בחרתי להקדיש את הפרק הזה
לשאלה :מה עובר על הילד שלנו בגילאים שבין  0ל 3-שנים ,ואיך נכון לנהוג בו
בתקופה חשובה זו?

התפתחות בלתי נגמרת
תרשו לי להתחיל מהסוף.
הגישה הפסיכואנליטית הקלאסית )שחלוציה היו זיגמונד פרויד וקארל
גוסטב יונג( ,חלק מהגישות ההתפתחותיות וגם לא מעט גישות עממיות,
טוענות שהחוויות שהילד עובר בשנים הראשונות לחייו ,מקבעות את היסודות
הפנימיים שלו ומעצבות את התנהגותו ואת יחסו לעולם.
אם כן ,האם זה אומר שהכול אבוד? מה עושים אם אנחנו מרגישים שפספסנו
או טעינו בשנים הראשונות?
קודם כול להירגע ולנשום עמוק .תמיד יש אפשרות לתקן ולשנות .וכדאי לזכור
שבפסיכולוגיה יש די הרבה גישות...
גישות מודרניות מתארות דווקא את גיל ההתבגרות כבעל פוטנציאל לייצור
שינוי פנימי .אריק אריקסון ,הוגה תיאוריית השלבים הפסיכו-חברתית ,מדגיש
אמנם את השנים הראשונות ,אך מתאר את ההתפתחות כתהליך שמתרחש
לכל אורך החיים.
גישות עדכניות אף יותר ,כמו הגישה ההתייחסותית ),(relational psychology
טוענות כי מאחר שהמציאות היא תוצאה של תפיסת האדם ,אם נשנה את
תפיסתו ,נוכל לייצר גם שינוי פנימי בהתנהגותו וביסודותיו.
למעשה ,נראה שעם השנים הגישות הפסיכולוגיות מתחילות לנוע אל עבר
הקבלה ,שמדברת על התפתחות מתמדת המתרחשת במהלך כל החיים .לפי
הקבלה ,גם בגילאים מתקדמים אפשר לתקן ,ואף פעם לא מאוחר להשתנות.
לא לחינם ,רק כאשר אנחנו נעשים לסבים ולסבתות ,אנחנו מתחילים להבין
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את ההורים שלנו ואת ההורים שלהם .למרות שכבר הגענו לגיל מבוגר ,פתאום
אנחנו מבינים מדוע הם התייחסו אלינו כך ולא אחרת ,והדבר בונה בנו יחס
חדש לחיים ומשנה לנו את היסודות.
למעשה ,במשך כל החיים אנחנו משתנים ומתקדמים ,ובהתאם לכך
משדרגים גם את היסודות שלנו .בדיוק כמו שכשרוצים להרחיב בית קטן ולבנות
עליו עוד קומות ,צריך לחזק את היסודות שלו...
לכן כצעד ראשון בפרק הזה תרשו לי להרגיע אתכם .הקבלה )ולאחרונה
גם הפסיכולוגיה( משאירה הרבה מאוד מקום לאופטימיות  -הכול פתוח ,ואם
האדם נמצא בסביבה נכונה ,הוא יכול ללמוד ולהתפתח עד אין-סוף.

להיות איתו כמה שיותר
ברוב הגישות הפסיכולוגיות נהוג לחלק את שלוש השנים הראשונות בחיי
התינוק לשתי תקופות  -השנה הראשונה לחייו שבה האם היא כל עולמו,
והשנתיים הבאות שבהן עם התפתחות כישוריו המוטוריים ,ההליכה והריצה,
נכנסת לתמונה ההתמודדות של הילד עם רצונותיו אל מול מגבלות החברה.
אם הילד יתפתח נכון בתקופה זו ,כותב הפסיכולוג החברתי אריק אריקסון
בספרו המפורסם "ילדות וחברה" ,הוא יפתח את היכולת לקוות וגם את כוח
הרצון שלו.
על-פי חכמת הקבלה ,התינוק אינו מסוגל לפתח קשר רציני עם העולם
בשלוש השנים הראשונות לחייו .למעשה ,עד גיל שנתיים )כל עוד הוא יונק(
הוא עדיין כמו נמצא ברחם אמו ,אלא שזו מעין רחם חיצוני ,משום שבהרגשתו
הוא עדיין לא התנתק מהרחם הפנימי .בכל יום בשנותיו הראשונות ,הילד
מוסיף ומקבל מהאם עוד ועוד ,משלים את מה שהוא היה יכול לקבל לו המשיך
להתפתח ברחם אמו .אימהות רבות מבינות את זה באופן אינסטינקטיבי ,ולכן
בגילאים אלו ,אף שהן מתפקדות יום-יום במטלות רבות ,במוקד תשומת לבן
עומדים צרכיו של העולל המתפתח.
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למעשה ,אפשר לומר שמבחינה אידיאלית ,לכל אורך התבגרותו אמור הילד
להיות נתון במעין רחם שמתרחב סביבו יותר ויותר עם השנים .בהתחלה זה
הרחם הפנימי של האם ,אחרי הלידה האם הופכת למעין רחם חיצוני יותר עבורו.
לאחר מכן החדר שלו מהווה מעין רחם ,ואז הבית שלו ,המשפחה המורחבת,
השכונה ,הפארק ,העיר ,המדינה ...אילו רק השכלנו לשמור על אותה תחושה
של סביבה אוהבת ומחבקת שהולכת ומתרחבת גם בשלבים הבאים בחייהם,
היו ילדינו מרגישים מוגנים ,אהובים על הכול ,וחווים עולם ומלואו בפנימיותם .או
אז ,כל מה שהיה קורה להם ,היה טבעי ,יפה ,נעים וטוב עבורם.
אז איפה היינו?
חכמת הקבלה ממליצה להקפיד על כך שבשנתיים-שלוש הראשונות לחיי
התינוק הוא יהיה במגע עם האם ככל האפשר ,במנשא או בידיה ,בהתאם
ליכולתה ולמהלך חייה .אין מה לחשוש מכך שהוא יתרגל להיות כל הזמן בידיה.
הקשר עם האם הוא הדבר הטבעי ביותר עבורו.
התינוק צריך להרגיש כאילו הוא עדיין נמצא ברחם האם ,להריח אותה,
להרגיש את מגע העור שלה ,את הפה שלה ,לחוש ידיים רכות ואימהיות...
מהמגע הפשוט הזה הוא מקבל המון ,החל בחיסונים וכלה במרכיבים החיוניים
ביותר להתפתחותו .מובן שבמהלך תקופה זו הוא יגדל ויתפתח  -יתחיל
להתהפך ,לזחול ,ללכת ולרוץ .אך לכל אורך הזמן הזה ,כדאי שהאם תהיה כמה
שיותר בקרבתו.
כפי שציינו בפרק הקודם ,דווקא חזרתו של הילד אל חיק האם לאחר שכבר
הצליח להתרחק ממנה ,מחזקת את הקשר ביניהם ומכינה את הילד למפגש
נכון עם העולם הרחב.
אז מה ,לא יוצאים מהבית?
למען האמת ,ועם כל הקושי שבדבר ,לפחות בהתחלה  -עדיף לצאת כמה
שפחות...
בשלוש השנים הראשונות עלינו לשמור עליו ככל שניתן מסביבה זרה שאינה
מתאימה לו ,ואפילו כזו שנתפסת עוינת מבחינתו .עליו להרגיש שהוא נמצא
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ליד אמו ככל האפשר ,בסביבתה ,בהגנתה .רק בגיל שלוש לערך הוא בשל
להתמודדויות רחבות יותר ,ולכן הוא מתחיל להתקשר באמת עם הסביבה
החיצונית לו ,להתפתח מבחינה חברתית ולבנות יחסים אחרים עם אמו.

ומה עם האבות?
הרשו לי לפנות אליכם בנימה אישית :אני יודע שלא פשוט לשמוע את זה ,אחרי
אותך כסביבה חיצונית
ָ
הכול גם אני אבא ,אבל בגילאים האלה הילד מרגיש
יותר ביחס לאם ,כמשהו שנלווה אליה .הוא בהחלט מרגיש אותך ,אבל רק
דרכה .ורק כשאתה לצדה ,מכיוון שהיא במוקד תשומת הלב שלו .מובן שהוא
מזהה את האנשים שהוא רואה דרך קבע ,אבל לעומת היכרותו עם אמו,
מדובר בהיכרות חיצונית מאוד .בכל מקרה ,תוכל לפחות להתנחם בכך שאתה
הסביבה הקרובה ביותר אליו ,אחרי אשתך...
זרמים שונים בפסיכולוגיה ההתפתחותית בת-ימינו ,שנציגיהם הם דונלד
ויניקוט ,מרגרט מאהלר ודניאל סטרן ,תיארו את תלותו המוחלטת של התינוק
באם ואת היווצרותה של מערכת רגשית ביניהם .האם והתינוק בתקופה
הראשונה לחייו הם "הדיאדה הראשונה" בעגה מקצועית ,או בלשוננו" :מערכת
1
אחת"" ,ישות אחת".
מדוע זה כך?
הקבלה מסבירה שלמערכת הקשר בין ההורים לילד יש שורשים רוחניים
גבוהים עד מאוד .ברוחניות ,המערכת הזכרית הנקראת "אבא עליון" ,ממוקמת
מעל המערכת הנקבית הנקראת "אימא עליונה" .כך יוצא ,שהמערכת הנקבית
מקבלת את השפע מהמערכת הזכרית ודואגת לכל מה שקורה לנשמות שעדיין
לא הגיעו לדרגת עצמאות רוחנית .באופן דומה ,בעולמנו האם היא הדואגת לילד
שעדיין לא מרגיש את סביבתו הקרובה ,ודרכה הוא מקבל את האינפורמציה
החיונית לו .למקור ההזנה הזה אין תחליף עד לשלב שבו הילד הופך עצמאי.
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תפיסת העולם בגילאי 3-0
כאמור ,כדי לאפשר לאדם הקטן להתפתח ולגדול ,במשך שלוש השנים
הראשונות לחייו הוא חי במעין ערפל שאופף אותו ומאפשר לו להבחין בסביבתו
הקרובה בלבד .למעשה ,בשנותיו הראשונות אין לו היכולת להבחין בדבר
שנמצא מחוץ לעצמו .המשמעות היחידה של מה שהוא רואה לפניו  -כלב,
חתול ,צעצוע ,רהיט או אוטובוס ,ואפילו אמו  -נקבעת רק לפי אופן הרגשתו
אותם .בשלב זה ,אין לו עדיין אפשרות להימצא בקשר של "תן וקח" אלא של
"תן" בלבד .אך עם השנים ,הוא לומד גם לתת.
ובכל זאת ,מה אפשר לעשות כדי לפתח אותו?
להתחיל כל דבר מתוך החשבון של מה נעים לו ומה לא .ממש להראות לו
דברים מסוימים ולומר לו " -הנה ,זה נעים .וזה? זה ממש לא"" .זאת מוזיקה
נעימה ,והנה צבעים נחמדים" .ככל שנעזור לו להתרשם מכמה שיותר דברים
בהדרגה ,ובתוך כך להבין מה טוב עבורו ומה לא ,נעזור לו להתפתח ,נמנע
ממנו בעיות מיותרות ונעשיר אותו מאוד בתחומים שבהם ייתכן שהוא לא היה
מתפתח בעצמו.
דוגמה מפורסמת למה שקורה אם לא מלמדים את הילד על העולם שלנו,
היא "ילד הפרא של אביריון".
בשנת  1799נמצא ביער אביריון שבצרפת ילד כבן  12שננטש כנראה על-ידי
הוריו ,והיה מבודד ממגע אנושי במשך שנים .לאחר שנמצא ביער ,הוא לא
ידע ללכת על שתיים וכמובן שגם לא לדבר .גם לאחר שהוחזר לחיק התרבות
האנושית ,הוא התקשה מאוד להסתגל לחברה ,והתנהגותו דמתה להתנהגות
של בעלי חיים .למרות מאמצים רבים "לתרבת" אותו ,הוא נותר חריג מכל
הבחינות ,גם חמש שנים לאחר יום הימצאו  -הוא לא היה מסוגל לדבר אלא
רק לכתוב ,וחסרו לו מיומנויות אנושיות בסיסיות.

דרכים נוספות לפתח את הילד שלכם
הפסיכולוגיה ההתפתחותית מדגישה את חשיבות חוויות החושים בילדות
כבסיס לכל תחושות הילד בעתיד .כל תפיסת המציאות שלנו תלויה בחושים
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שלנו ,ככל שנחדד חוש אחד ,נראה מציאות בצורה אחת ,ככל שנקהה חוש
אחר ,נחווה מציאות אחרת .לכן יש חשיבות רבה לפיתוח חושיו של הרך הנולד
וכדאי להקדיש לכך זמן.
מה הדרך הנכונה לעשות את זה?
כדאי להתחיל בפיתוח כל אחד מחושיו .למשל ,לשם פיתוח חוש השמיעה
שלו מומלץ לשיר לו ולדבר איתו כל הזמן .נדמה לנו שהוא לא מבין ,שהוא
לא קולט ,אבל הוא דווקא כן .האדם הקטן קולט את הטונים השונים שאנו
2
משתמשים בהם ,וסופג ביעילות רבה את כל המידע שנקרה בדרכו.
ז'אן פיאז'ה ,מהוגיה הבולטים של הגישה ההתפתחותית ,מתייחס אל התינוק
כאל "מדען" סקרן ,שחוקר את העולם ,מניח הנחות ,מסיק מסקנות ומקבל על
בסיסן החלטות .וכל זאת ,על בסיס התנסויותיו בעולם ,ומתוך החוויה שמזמן
לו ההורה.
גישות שהתפתחו בהמשך לפיאז'ה מתארות את הילד כ"מחשב" ,שמבצע
תהליך של עיבוד מידע  -קולט ,מבין ,מאחסן ,משחזר ומגיב  -בהתאם לדרישות
הסביבה.
בכל מקרה ,לצד העבודה עם כל חוש בנפרד ,כדאי לשלב עבודה עם כמה
חושים במקביל .למשל להראות לתינוק צבע כחול או ירוק בשילוב צליל של מים
זורמים ,או להשתמש בספרים לגיל הרך שבהם ,לצד הסיפור ,יש גם אביזרים
ממחישים ,כמו נייר מחוספס או פוך שמודבק לנייר .לא מספיק רק להקריא לו
טקסט .הילד צריך גם לחוש  -לראות ,לשמוע ,למשש ,אפילו לטעום ולהריח.
וכמה שיותר ,יותר טוב.
אם נפעל כך ,ונדגיש את הקשרים ההדדיים בין החושים ,נסייע לילד שלנו
לפתח תפיסת מציאות הרמונית ונכונה .אבל זה לא יסתכם רק בחידוד החושים.
על-פי הקבלה ,תפיסה שכזאת תעזור לילד להתחיל להתייחס אל עצמו ואל
המציאות שהוא חי בה ,כאל מכלול אחד מורכב מאוד ושלם .הוא יגלה כי כל
הפרטים בטבע ,על אף המורכבות שבהם ,קשורים זה לזה ומתקיימים בהדדיות
זה עם זה ,ויבין כי כך צריכים לנהוג גם כל בני האדם.
חינוך כזה יאפשר לילד להסתכל על העולם בעיניים אחרות  -מצד אחד
העולם הנוכחי שלנו ייראה לו חד-צדדי וצר מאוד ,משום שהראינו לו עד כמה
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עשיר ומשולב הוא יכול להיות; ומצד אחר יתעורר בו דחף להתפתח ,להרגיש
ולחקור את השלמות שקיימת בטבע ,הרבה מעבר למה שאנשים מכירים היום.
ילדים שיגדלו על חינוך שכזה ,יוכלו לבנות עולם נכון יותר ,אוהב ,רחב והרמוני
יותר עבור כולנו.

מטוס במקום פרה,
פלאפון במקום ארנבת
עוד דבר חשוב שכדאי לדעת :כשמלמדים את הילד ,צריך להתחיל מעולם
שמוכר ונגיש לו .אולי קשה לעכל את זה ,אבל הפרה והסוס שתמונותיהם
מככבות בספרי ילדים רבים ,אינם קרובים אל הילד  -רוב הסיכויים שהוא מעולם
לא ראה אותם .בחיי היום-יום המודרניים הילד רואה דברים אחרים  -מכוניות,
אוטובוסים ,מטוסים ,טלפונים ניידים ,נגני "אם-פי "3-ומחשבים .לכל היותר הוא
ראה מקרוב כלב או חתול ,ואילו אנחנו מראים לו עולם שיש בו דוב שחי ביער,
למשל .אבל "לא דובים ולא יער" .זו גישה שאנחנו סוחבים איתנו מהמאות
הקודמות ,כשאנשים עוד התגוררו בקרחת היער ,בצל העצים ולצד החיות.
החינוך שלנו עדיין לא עבר התאמה לאופי החיים המודרני ,וגם לא למקום
שהילד נולד וגדל בו .והגישה הישנה הזאת מעכבת מאוד את ההתפתחות
של הילדים שלנו .במקום לעסוק בנושאים הרלוונטיים לחיים שאליהם הם
יוצאים ,אנחנו מכניסים אותם אל עולם שכבר כמעט נעלם .לעומת זאת ,גישה
מהמוכר לילד ,יש בה כדי להרחיב את דעתו ולהכין אותו בהדרגה
ַ
שמתחילה
לחיים.
ורק לשם הבהרה :מובן שבגילאים מתקדמים יותר אפשר וצריך להסביר לו
על הטבע ,אבל כעובדות )עוד ניגע בנושא הזה בפרק הבא(.

שימוש בסמכות והצבת גבולות
בפסיכולוגיה נהוג לדבר על "גיל שנתיים הנורא" )" ,("Terrible Twoשבו הילד
כל הזמן מתמרד ומתנגד ,וההורים מרגישים שעליהם להתחיל להגביל את

68

הילד האהוב שלהם .דבר זה יוצר בהורים רבים תחושות לא נוחות ומעלה בהם
שאלות רבות.
אז גבולות הם דבר טוב או רע?
טוב מאוד ,אם רק עושים את זה נכון ,אומרת הקבלה.
הילד צריך להרגיש גבולות ברורים מיום הלידה .אם נשאיר את זה לגיל
מאוחר יותר ,הילד ירגיש שפתאום הוריו מטילים עליו גזירות ויתקשה מאוד
לקבל יחס כזה מצדם .הרי עד כה הוריו הרשו לו הכול ,ובהתאם לכך הוא סיגל
לעצמו דפוסי התנהגות ורכש לו הרגלים .לפתע אותם אלה שהרשו לו הכול,
מונעים ממנו ומגבילים אותו .וזה מבלבל אותו .מאוד .הוא מרגיש כאילו שהוא
נפל לעולם אחר ,ושדרושים ממנו דברים שהוא לא מסוגל לעכל.
הילד פשוט לא מבין  -למה פתאום "לא!" ו"אסור"? הרי לפני זמן-מה הכול
היה מותר...
דווקא הכנסת הסמכות ההורית והצבת גבולות ברורים לחייו של הילד כבר
מרגע שנולד ,מקלים עליו מאוד .הוא לא מרגיש שהוא מוגבל ,אלא מבין שכך
דרכו של עולם  -יש בו חוקים וגם מערכת שעליו להשתלב בה ביחסים נכונים
של קבלה ושל נתינה עם סביבתו  -ולומד לחיות עם זה בשמחה.
גם אם בגילאים המוקדמים האלה הוא עדיין לא מסוגל להבין ,עליו בכל זאת
להתרשם מהיחס שלכם לכל פעולה שלו .כל הזמן.
אתם צריכים לדבר איתו .עוד ועוד .לתת לו לשמוע שזה בסדר ,וזה לא .זה טוב
וזה לא .זה מותר וזה אסור  -וכך כלפי כל דבר .וגם להסביר לו ָלמה ,כל הזמן.
אל תחששו מכך שאתם מגבילים את הילד או מקשים עליו .להפך ,בכך אתם
עוזרים לו לבנות את גבולות העולם שלו ,והוא מקבל את זה בהבנה.
כבר מההתחלה אנחנו צריכים להכניס בו הרגלים לדברים שהוא בכל מקרה
יצטרך לקיים במשך חייו ,החל ביחס לניקיון וכלה בדרך שבה נכון לשבת ליד
השולחן בזמן ארוחה .על-ידי בניית המסגרת שבה עליו לחיות מעתה ואילך,
אנחנו מונעים ממנו סבל גדול בעתיד .אחרת ,הוא ירגיש כאילו הכנסנו אותו
לבית סוהר ממש אחרי חופשה ממושכת.
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והנה עוד משהו בנוגע לגבולות שכדאי לזכור :ילד לא גדל משלילה ,אלא
מחיוב .לכן בחינוך כדאי להרבות דווקא ביחס חם ובדוגמאות חיוביות .אם הוא
ירגיש שאנחנו מציבים לו גבולות ברכות ומתוך אהבה ,ויבין את התועלת ואת
הטוב שיפיק אם ישמור עליהם ,הוא יקבל אותם ,ויהפוך אותם להרגלים ללא
בעיות.
ומה בנוגע לעונש?
ממש לא .אין מקום לעונשים .וגם אין טעם לעשות זאת .בגיל הזה הוא פשוט
לא מסוגל לקשור את העונש למעשה שהוא עשה.
במקום להעניש ,צריך להקנות לילד הרגלים נכונים .וההרגלים האלה צריכים
לבוא לו דווקא מחיקוי הגדולים.
ומה אם הילד יסרב לקבל אותם?
אם נפעל בצורה נכונה ,הוא יקבל אותם בלי בעיות .מטבעו ,יש לילד נטייה
ללמוד מגדולים .מובן שצריך להתחיל במתינות .אם ברצונכם שילדכם הצעיר
ישב איתכם בארוחה ,אין טעם שהארוחה הראשונה שבה תדרשו זאת ממנו,
תארך שעתיים .עם זאת ,כשהילד יושב ליד השולחן ,עליו להרגיש שאתם
מצפים להתנהגות כזו מצדו ,מפני שזו צורת ההתנהגות הנכונה .ובכל פעם
שנהג כך ,כדאי לשבח ולחזק אותו.
אם הוא ירגיש שכך הגדולים עושים ,אם ניתן לו להבין שכך באמת טוב,
הוא יתרגל לאט-לאט ולא יילחם בזה .הטבע שלו ייכנס לפעולה ויתחיל לקלוט
ולפתח את כל אותם ההרגלים.
ואם הוא בכל זאת עשה משהו לא טוב?
יש לחזור איתו יחד על אותה פעולה שעשה ,ולהסבירה .עליו להבין שהוא
עשה דבר לא רצוי .במידה שהדבר אפשרי ,כדאי לשחזר ביחד איתו את
המעשה שהוא עשה )מובן שלא אם מדובר על מכות( ,למשל להפיל שוב את
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הכוס שנפלה לו על הרצפה )רצוי שתהיה מפלסטיק ,(...ולהראות לו איך נכון
להניח אותה כדי שלא תיפול.
וכך שוב ושוב ושוב .לא יעזור אם נספר לו אלפי פעמים כמה לא טוב היה
המעשה שהוא עשה .צריך ממש להיכנס עמו שוב לאותה סיטואציה ,לחוות
אותה יחד איתו ,ורק לאחר מכן להסביר לו איך נכון לנהוג באותו מקרה .רק אם
אנחנו חוזרים איתו יחד על הפעולה הנכונה ,הוא מבין על מדובר .אינסטינקט
החיקוי שהטביע בו הטבע ,עושה את העבודה.
ומה אם הילד עשה משהו טוב?
חשוב מאוד לחזק אותו .אל "תתקמצנו" ,תתלהבו מכך שוב ושוב .הילד חייב
להרגיש שהוא זכה בהערכת הסביבה .בהתאם לכך ,כדאי להראות לו כמה הוא
ציער אותנו בכל פעולה לא טובה שעשה.
אין לנו מושג עד כמה הסביבה משמעותית עבור הילד )ובעצם גם עבור
המבוגר( .אם כהורים נשתמש בה נכון )ואנחנו מהווים את עיקר הסביבה שלו
בתקופה זו( ,נוכל לעבור איתו יחד את התקופה הלא-פשוטה הזאת בצורה
נפלאה ,שתבנה בו יחס נכון להמשך החיים.
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פרק :7

החינוך בגילאי 6-3
אילו ערכנו מבחני מיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית( לפני כמה מאות
שנים ,אין ספק שאבותינו היינו שולטים בהישגים ללא עוררין .לאורך דורות,
גדולי חכמינו הורו לפתוח "חדרים" וללמד בהם קרוא וכתוב מגיל  .3ולא רק
מטעמים מסורתיים .כשתקנה זו נקבעה ,הייתה לה סיבה עמוקה מאוד ,הן
מבחינה פסיכולוגית הן מבחינה רוחנית.
מה מיוחד כל כך בגיל הזה? ומדוע חשוב כל כך שלא נפספס את חינוך ילדינו
דווקא בגיל ?3
כל התשובות בפרק שלפניכם.

יוצקים יסודות חברתיים
אמנם אנחנו מחלקים את חיינו לתקופות ,אבל הטבע הוא מערכת אחת שלמה
שמנהלת את תהליך החיים בצורה הרמונית ואחידה.
כפי שראינו יש מרכיבים שהילד מקבל רק בעודו עובר ברחם אמו ,ומרכיבים
שהוא מקבל רק בזמן ההנקה .באופן דומה ,יש רכיבים שהילד יכול לקבל רק
מהסביבה ,מהרגע שבו הוא מתחיל לבוא במגע הכרתי עמה .והרגע הזה מגיע
בגיל .3
לפי הפסיכולוגיה והקבלה ,מגיל  3חל שינוי משמעותי בעולל הקטן  -הוא בשל
ליציאה אל החברה .בגיל זה מתגבר בו הדחף לשחק עם ילדים אחרים ,לקחת
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מהם ,לתת להם ,להרגיש אותם ,והוא לא מסתפק בצפייה מתעניינת בדמויות
שנמצאות מחוץ לעצמו.
השנים בגילאי  6-3חשובות מאוד להתפתחות הילד ,כי בהן נפתח לנו חלון
הזדמנויות ליצוק בילד יסודות נכונים של קשרי גומלין חברתיים.
איך עושים את זה?
קודם כול ,עלינו להבין מה הם אותם יסודות נכונים .לשם כך ,ממליצים
המקובלים ,כדאי שנתבונן במערכת שבה כל קשרי הגומלין מתנהלים בצורה
הרמונית ונכונה  -מערכת הטבע.

לומדים מהטבע
נתחיל במשחק אסוציאציות קטן :מה עולה בראשכם כשאתם שומעים את
המילה "טבע"? אתם חושבים על ים? על עצים? על אבנים? על בעלי חיים? הכול
נכון ,אבל אלה רק פרטים בתוך מערכת אחת גדולה .מבט רחב על המערכת
הזאת יגלה שהטבע אינו מסתכם באבנים ,בצמחים ובחיות.
חכמת הקבלה מתארת את הטבע כחוקיות שאחראית לכך שכל הפרטים
במערכת הטבע יתפקדו ו"יתקתקו" כמו שעון .חוקיות שמקיפה את כל
המציאות ושואפת להביא את כל פרטיה לאיזון ולהרמוניה.
כדי להבין קצת יותר ,נגניב מבט אל המערכת הקרובה ביותר אלינו  -גוף
האדם.
הידעתם? בגופו של אדם בוגר יש כעשרה טריליון תאים .אם נפרוש אותם זה
לצד זה ,הם יקיפו את כדור הארץ  47פעמים!
תשאלו כל רופא מה גורם לגופנו לשמור על בריאות תקינה ,התשובה שלו
תהיה :שיתוף פעולה והרמוניה בין כל התאים .לא תמצאו אף תא שאומר
לחבריו" :טוב חבר'ה ,לא בא לי לעבוד עכשיו" .להפך  -כדי לשמור על בריאות
הגוף כל תא פועל לטובת המערכת כולה.
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ההרמוניה בין התאים הופכת את הגוף הבריא למכונה מושלמת ומדהימה,
ובריאות הגוף כולו תורמת משמעותית גם לבריאות האישית של כל אחד
מהתאים .אבל זה לא הכול! בזכות היחסים המיוחדים בין התאים ,כל אחד
מהם נכלל גם מהדרגה הגבוהה יותר של המודעות ושל ההרמוניה שהם יוצרים
יחד ,וחי לא רק את חייו האישיים ,אלא גם את החיים שמתנהלים באיזון בגוף
כולו.
וזו רק ההתחלה .האופן שבו התאים בגוף פועלים ,מבטא חוקיות שחלה
על קשרי הגומלין בטבע כולו  -היציבות של כל מערכת חיים תלויה ביחסים
ששוררים בין הפרטים שמרכיבים אותה .החל בדרך המדהימה שבה מתנהלות
מושבות של חיידקים ושל נמלים ,וכלה ביחסים החברתיים שמנהלים כוכבי ים,
בונים ,חסידות ,פילים ,דולפינים ועוד .כ-ו-ל-ם ,באוויר ,בים וביבשה ,מקבלים
מהסביבה רק את מה שהכרחי לקיומם ,ופועלים לטובת הכלל.
ומה איתנו בני האדם?

"מיליוני אנשים לבד"
בבסיס מערכות היחסים הבינאישיות בעולם המודרני עומד האגו ,שרק הולך
ותופח עם השנים ,ומגיע בימינו לשיאים חדשים .אמנם הוא מוביל אותנו
להישגים מעוררי השתאות ,אבל הוא גם גורם לנו להתחרות זה בזה ,פוער
בלבנו חלל עמוק ומחריב ביסודיות ובהצלחה כל קשר אנושי וחם שאנחנו
מנסים לייסד.
האגו מפתח בנו תחושת ניתוק וריחוק ודוחף אותנו להשתמש בסובבים אותנו
כדי למלא את צרכינו האישיים .וכך יוצא שבעולם המודרני ניכור ובדידות הפכו
לחויות שכיחות .התרגלנו לחיות ביחד ,אבל לחוד .סגורים בתוך הבועה הפרטית
שלנו.
על-פי רוב ,מרחב התקשורת של הורים עם ילדיהם מצומצם מאוד ,זוגות
מעבירים את שעות היחד שלהם בצפייה בטלוויזיה ,ובתי הקפה ,המועדונים
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והברים מלאים אנשים שאמנם יושבים יחד ,אבל עמוק בפנים רובם מרגישים
מאוד לבד.
בכל שנה ילדים נולדים לעולם שיש בו אמצעים רבים יותר לייצור מזון ,תקשורת
מהירה יותר ,רפואה מתקדמת יותר ודרכי תחבורה נוחות יותר .לכאורה ,נראה
שהימים מעולם לא היו טובים יותר .אלא שככל שהדור שנולד לאוויר העולם
מפותח יותר מקודמו ,כך הוא גם מרוצה פחות .מומחים לפסיכולוגיה מעידים על
כך שמספר האנשים שסובלים מדיכאון ,עולה משנה לשנה וגיל ההתאבדויות
הופך צעיר יותר ויותר .הם מגדירים את הדיכאון כ"מגפה שקטה" שמתפשטת
בכל העולם ולא פוסחת גם על העם היושב בציון 3.מתברר שאם אתה מפותח
יותר ,אתה לא בהכרח מאושר יותר...
ובכל זאת ,נראה שהיינו יכולים להיפרד זה מזה ולחיות לעד בניתוק ...אלא
שהטבע פועל קצת אחרת .תהליך הגלובליזציה שהטבע דחף אותנו אליו ,קושר
בינינו מכל הבחינות :פוליטית ,כלכלית ,חברתית ,אקולוגית ,תרבותית ,ואינו
מאפשר לנו להישאר מנותקים ...נוצר מצב שבו האגו המתעצם מנתק אותנו
זה מזה ,ואילו ה"ביחד" שכאילו נכפה עלינו ,לוחץ ,מעיק וגורם לנו להיות תלויים
באנשים רבים מאוד שלא הכרנו ,ושכנראה לעולם לא נכיר.
אופני הקשר שהולכים ומתפתחים כיום ,מבטאים במידה רבה את המורכבות
הרגשית הזאת :מצד אחד  -אנחנו רוצים להיות עם כולם ,אנחנו כמהים לקשר,
מחפשים מגע וחום ,ומצד אחר  -אנחנו רוצים להישאר מוגנים מאחורי מסך
המחשב או הטלפון הנייד .מתברר שלמרות הטכנולוגיה המדהימה והמתקדמת,
הטלפונים הניידים והאינטרנט לא באמת מסוגלים לחבר בינינו ,אלא רק
מאפשרים לנו להיות מחוברים בניתוק זה מזה.
ודווקא מתוך הרגשת הניתוק הזו ,שרק הולכת ומחריפה עם הזמן ,נחשף
הצורך שלנו לחיבור אמיתי .חיבור שאפשר לקיים רק על-ידי שדרוג רשת
הקשרים בינינו למשהו עמוק ופנימי יותר ,בדיוק כפי שקורה בטבע .אחרי הכול
אנחנו יצורים חברתיים ,וככאלה לא נוכל להתקיים לעד בפירוד .במוקדם או
במאוחר ,נצטרך למצוא דרך לבנות קשרים אוהבים והרמוניים בינינו ,ולזה
החינוך של ילדינו צריך להיות מכוון .הרי אנחנו רוצים לגדל ילדים מאושרים...
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איך עושים את זה?
לפניכם צרור עצות לבניית חברה אחרת ,שתהיה מושתתת על הכלל "אדם
לאדם אדם" ,ותספק לנו ולילדינו חום ,ביטחון ,רוגע ואהבה.

שחקו אותה!
משחקים ,משחקים ,ועוד משחקים .בעוד שמילים הן שפתו של המבוגר ,משחק
הוא שפתו של הילד .לא לחינם מאות פרופסורים ואלפי מומחים לעניין יושבים
במכוני מחקר ומשׂתכרים משכורות עתק כדי להמציא עוד ועוד משחקים
לילדים .משחקים מפתחים ילדים .משחקים הם הדרך הטבעית שבה ילדים
לומדים.
יותר מזה ,המשחקים של הילדים שלנו בונים בהם תבניות של התנהגות ויחס
מסוימים ,נותנים להם דוגמאות ,שאותן הם רצים לממש מיד בחיים האמיתיים.
ויְק ְּבעוּ
יִק ְּבעוּ כיצד הם יגדלוַ ,
במילים אחרות ,המשחקים של הילדים שלנו היוםְ ,
את היחס שלהם לאחרים ביום המחר.
איך צריכים להיראות משחקים נכונים?
לצד הנאה ,עליהם לבנות בילד הכוונה נכונה לחיים .זכרו :משחק הוא לא
רק משחק .הוא גם שיעור לחיים .במקום להתחרות באחרים ,הילדים צריכים
לשחק עם האחרים כדי להשיג יחד מטרה משותפת .אחרת ,נמשיך להעלות
הצלחת הפרט ,גם אם היא על חשבון הכלל ,ונגדל כאן עוד דור
על נס את ְ
שיתמקצע ברמיסת האחר ,במקום באהבת האחר .לא חבל?
אז מה הם העקרונות החשובים בבניית משחקים?
א .בכל פעולה ומשחק צריך לעבור עיקרון ברור  -חברה היא דבר כדאי עבורי,
אפילו מבחינה אגואיסטית .במשחקים שבנויים נכון ,אם מצטרף חבר נוסף
למשחק ,אני משיג יותר ממה שאני יכול להשיג לבד .ואם מצטרף חבר שלישי
למשחק ,יש לנו כוח משותף גדול יותר ,וגם אני משיג עוד יותר ,וכן הלאה.
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ב .הילד צריך להבין שבעזרת החברים הוא יוכל להשיג מטרות שאין ביכולתו
להשיג לבד.
ומה עם הרצון הטבעי לתחרות?
ג .את הרצון הטבעי לתחרות יש לתעל להתמודדות קבוצתית ,משותפת,
כנגד גורם חיצוני ,מכני ,ולא כנגד גורם אנושי .אפשר למשל להציב בפני הילדים
בעיה כלשהי שעליה הם יכולים להתגבר רק ביחד .אפשר לאתגר אותם במירוץ
קבוצתי נגד השעון ,ואפשר גם לבנות מסלול אתגרי שידרוש מכל אחד מהם
להשתמש בייחודיות שבו לשם הצלחת הקבוצה .כל זאת ,כדי לפתח בילד
הרגשה שביחד הרבה יותר טוב מאשר לחוד ,ושבחברה תומכת ואוהבת הוא
יכול להתגבר על כל המכשולים ,מבלי למחוק את הייחודיות האישית שבו.
ולא ,זה כלל לא יפגע בהתפתחות האישית של הילדים .להפך  -משחקים
כאלה יאפשרו להם לבטא את עצמם בביטחון בתוך החברה ,לגלות את
הייחודיות שלהם ולממש אותה לטובת הכלל .אינטראקציה קבוצתית נכונה
מלמדת ילדים שהם לא יכולים "לעשות לביתם" בלבד ,ועוזרת להם לבנות
קשרים נכונים עם אחרים.
ואם לא די בכך ,שימו לב לזה :לאחרונה התפרסמו נתוניו של מחקר ענקי
שערכו עשרות חוקרים ברחבי העולם .מחקר זה סיכם את כל המחקרים
שנערכו ב 110-השנים האחרונות בתחום האינטראקציה בין ילדים בגילאי 3
ומעלה .התוצאות קבעו בצורה חד-משמעית :השימוש הגובר בשיטת הלמידה
המשותפת שמבוססת על תלות חברתית הדדית ,הוא אחד מסיפורי ההצלחה
הגדולים ביותר בפסיכולוגיה החברתית והחינוכית .על-פי הממצאים ,העבודה
בקבוצה מועילה לאין ערוך להישגיות של כל אחד מהילדים ,ליצירת יחסים בין-
אישיים חיוביים ביניהם ,להערכה עצמית גבוהה יותר )כלומר דווקא כשאנחנו
4
יחד ,כל אחד מרגיש טוב יותר עם עצמו( ,ואף לבריאותם הנפשית.
רוצים עוד דוגמאות למשחקים? בהתאם לגיל הילדים אפשר לשחק משחק
שבו קושרים לאחד הילדים את העיניים ,ועליו להגיע לאן-שהוא דרך מסלול
אתגרי שהוא לא מסוגל לעבור לבד ,אלא רק בעזרת חברים; אפשר להשלים
פאזל מורכב בזמן מוקצב  -בתחילה כל אחד מבצע את המשימה לבד ולאחר
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מכן בקבוצה ,כך יהיה ברור להם שהרבה יותר מהיר ומהנה לעשות את זה יחד;
ואפשר לשחק משחקים שבהם הילדים משלימים זה את זה  -הראשון נותן יד,
השני רגל ,השלישי שם את כל הגוף ,ורק כך מצליחים במשימת טיפוס כלשהי.
אני חושב שהמסר ברור ...לא צריך להביס ולהרוס את האחרים כדי להרגיש
טוב ,אלא להפך .אם אני בונה יחסים נכונים עם החברה ,היא הופכת עבורי
למגן ,לעזר ,היא ַמׁ ְש ָרה עליי ביטחון ומקנה לי הרגשה שניתן לסמוך עליה .כך
אני מרוויח ילדות מאושרת ,וכתוצאה מכך  -חיים מאושרים המושתתים על
ערבות הדדית ועל אהבה .אך אם איני בונה קשר נכון עם החברה ,אני מפסיד.
המסר הזה נטמע בהדרגה בדפוסי החשיבה וההתנהגות של הילדים ,ולכן כדאי
לחזור עליו שוב ושוב בצורות שונות ומגוונות.
ועכשיו ,בואו נדבר קצת יותר עליכם ,הורים לילדים בגילאי .6-3

דוגמה אישית
לאחרונה נשלח אל תיבת הדואר שלי קליפ קצר על חינוך.
הקליפ נפתח בצילום תקריב ) (Close upעל קופאית שמעבירה לה בשעמום
מוצרים בקופה הראשית .לאט-לאט מתחיל להשתרך תור לקופה .לפתע ,אחת
הנשים שמחכות לתורן ,מרגישה שמישהו בועט ברגלה .בתחילה היא לא מגיבה,
אבל אחרי כמה בעיטות היא מסתובבת לאחור ורואה שם ילדה קטנה וחמודה
שפשוט בועטת בה לצלילי ה"ביפים" שנשמעים בכל פעם שהקופאית מעבירה
מוצר בקופה .האישה פונה אל אמה של הילדה בתמיהה" :את מתכוונת לעשות
משהו בנדון?!" ,אך האם מגיבה" :ממש לא .אני מחנכת אותה כך שהיא עצמה
צריכה להרגיש את הגבולות של 'מותר ואסור' ,ללא כל התערבות מצדי".
הילדה המרוצה מוציאה לשון לאישה ההמומה ,והקליפ ממשיך .ואז ,רגע לפני
שהוא מסתיים ,בחור שעומד מאחורי האם ,שופך קופסת יוגורט שלמה על
ראשה" .גם אני התחנכתי בצורה אנטי-סמכותית" ,הוא אומר" .גם אני קבעתי
את הגבולות של עצמי" .עד כאן הקליפ.
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שתי גישות מרכזיות שולטות היום בשוק ספרי "העצות להורה הנבוך":
האחת ,שאליה מתייחס הקליפ המדובר ,גורסת שעלינו לאפשר לילד את
החופש לבחור בעצמו כיצד להתנהג בכל סיטואציה ,ואילו האחרת גורסת
שעלינו לכפות על הילד סדר יום ברור ,דרישות ,חובות וגבולות נוקשים.
אבל מה נכון לעשות?
לא זה ולא זה ,יאמרו המקובלים.
לא יעזור אם נעשה לילד "נו ,נו ,נו" באצבע )זה פשוט ייצר בו התנגדות פנימית
חזקה( ,וגם לא יהיה נכון אם נעניק לו חופש מוחלט .מכיוון שאנחנו תופסים את
המציאות שלנו על-ידי ניגודים  -חום לעומת קור ,טוב לעומת רע ,אהבה לעומת
שנאה ,מזיק לעומת מועיל  -גישה שמפתחת רק קצה אחד של הסקאלה )כמו
גישת "החופש המוחלט"( תמנע מהילד לפתח בתוכו תכונות ותובנות מנוגדות
ששייכות לקצה האחר.
מן ההכרח הוא לנהוג בילד בשתי מושכות  -במידת הדין ובמידת הרחמים.
כלומר ,לתגמל אותו כשאפשר ,כדי לטפח בו ביטחון עצמי ,וגם להעניש
אותו כשצריך ,כדי לגרום לו לפחד ולהיזהר  -לא לפחד מהעונש ,אלא דווקא
מהתנהגות שלילית שעלולה להזיק לו בחיים )בהמשך נדבר עוד קצת על המושג
המורכב שנקרא "עונש"(.
אז מהי בכל זאת הגישה הנכונה לחינוך ילדים?
התשובה מסתכמת בשתי מילים :דוגמה אישית.
הורים ,אני מקווה שאתם מודעים לדברים הבאים :הילד מתצפת עלינו כל
הזמן ,לומד מכך ועתיד לחקות את כל מה שאנחנו עושים .הפעולה הזאת
משותפת לנו ולעולם החי ,ושמה הוא "חיקוי" ,בשפה מקצועית .התנהגות זו
משמעותית ביותר אצל ילדים .גם אם אנחנו לא מודעים לכך ,ולרוב אנחנו לא,
הילד מחקה כל תנועה שאנחנו עושים.
למעשה ,מחקרים מראים שהילד לא מבין מילים .הוא מסתכל עלינו )וגם על
חבריו ,אבל על זה בהמשך( ,המידע נרשם בתוכו בצורה מדויקת מאוד ,ואז הוא
מיישם את זה בחיים .בין שאנחנו רוצים בכך ובין שלא.
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לכן ,למען הילדים שלנו ,כדאי שנתנהג כפי שאנחנו היינו רוצים שהם יתנהגו,
והם כבר ידאגו להשלים את הפערים .כפי שאמרנו ,ילדים עושים זוג חברים
להורים.
ועוד דבר שחשוב מאוד להבין ,גם אם שמעתם את זה כבר מיליון פעמים:
לתכנים שהילד נחשף אליהם ,יש השפעה עצומה על עיצוב התנהגותו .אז
עשו לעצמכם טובה ובדקו היטב באילו תכנים הילדים שלכם צופים בטלוויזיה
או במחשב .במקום קרבות רובוטים ,חייזרים שמחריבים את העולם ,עכבר
שמהתל בערמומיות בחתול ואפילו מהדורת החדשות היומית ,כדאי להראות לו
סרטי טבע הרמוניים שאין בהם אכזריות ,או סרטים שהגיבורים שלהם מהווים
דוגמה אישית של ממש ביחס שלהם אל האחרים.
ברירת החומר עבורם היא עבודה לא פשוטה ,אבל כדאית מאוד .גדולי
ִ
הפסיכולוגים החברתיים כמו אדלר וסקינר ,כתבו שבמצב נתון הילד פשוט
מפשפש בזיכרונו ושולף תבנית התנהגותית שהוא ראה בסביבתו הקרובה .אם
התמזל מזלנו ,מדובר בדוגמה שהוא ראה אצל ההורים .אך אם לא ,תהיה זו
דוגמה שהוא ראה במשחק מחשב או בסרט אלים.
ועכשיו ,גבירותיי ורבותיי ,על בנות ועל בנים.

בנות מנוגה ובנים ממאדים
כיוון שהתחלנו לדבר על דוגמה אישית ,הכרחי לציין שמגיל  3כדאי מאוד
להתחיל להתייחס לעובדה שיש לנו בבית )אם אכן יש( בנות ובנים.
מבחינה פסיכולוגית ,בסביבות גיל  3מתחילה להתגבש בילד הזהות המינית
שלו ,וכן ההבחנה שלו בהבדלים שבין המינים .ככל שנשכלל את תפיסת המגדר
שלנו ,גברים ונשים בכל זאת יישארו שני יצורים שונים .אפילו הפוכים .אז בואו
לא נתעלם מזה ,למען הילדים.
כבר מגיל  3ילדים מתחילים לתפוס את החיים אחרת  -מתחיל להיווצר שוני
ביחס של שני המינים כלפי אופני התנהגות ,כלפי סיפורים וכלפי משחקים.
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נוצר שוני גם בתחושת הילד  -הוא מרגיש אחרת כשאימא קוראת לו סיפור,
או כשאבא משחק איתו משחקים .ואף יותר מכך :בגילאים האלה הילדים
מתחילים להתעניין זה בזה  -הבנים בוחנים כיצד הבנות מתנהגות ,והבנות
בוחנות כיצד הבנים מתנהגים  -והם שמים לב להבדלים.
כדי לעזור לילד לעבור את התקופה החשובה הזו בצורה רגועה ונוחה ,וגם
כדי למנוע סיבוכי זהות מינית בעתיד ,כדאי שהאם תקדיש תשומת לב מיוחדת
לבנות ,והאב לבנים .שחקו איתם במשחקים שמתאימים למינם וצרו להם
סביבה בריאה של חבריכם הקרובים והטובים .מומלץ שבנות יחוו מה היא
חברת נשים ,ובנים יחוו מה היא חברת גברים .מעצם הימצאותו של הילד בין
המבוגרים הוא ילמד שיש שני מינים ,ויחקה את דוגמת ההתנהגות שמתאימה
לבני מינו ,ולא לבני המין השני.מכאן ,די ברור שהעובדה שבנים מתחנכים בימינו
בעיקר על-ידי נשים ,יוצרת בעייתיות בכל הנוגע להתפתחות המינית שלהם.

ההורה  -חבר וגם מורה
אתם זוכרים את אותו שוּק ספרי "העצות להורה הנבוך"? אז מעניין לעניין
באותו העניין ,ההורים מוצפים היום במגוון חומרים גם בנוגע ליחסים ביניהם
לבין ילדיהם :האם נכון להיות חבר של הילד שלך? אם כן ,מה בנוגע לסמכות?
ואם לא ,מה היא בכל זאת הדרך הנכונה לחנך אותו כדי שלא ייווצר ביניכם
ניתוק בבגרותו?
גם כאן ,חכמת הקבלה מציעה קו אמצעי המשלב בין שתי הגישות ,ואף
מוסיפה עליהן רבות.
כדי שהילד יוכל לקבל מכם דבר-מה ,להתקרב אליכם ,להרגיש ולהבין אתכם,
עליו להרגיש שאתם חברים שלו ,כלומר שאתם קרובים אליו ולא נמצאים
אי-שם מעליו .אם הוא ירגיש שאתם מעליו ,זה יעורר בו התנגדות פנימית.
הדרך אל לבו של הילד עוברת בהרגשה שבבית כולם מתייחסים זה אל זה
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כאל שווים ,מכבדים זה את זה ומקשיבים זה לזה .אלא שבין חברי המשפחה
יש גם אנשים מנוסים יותר שכדאי להקשיב להם )ואלו הם אתם  -ההורים( ,לא
משום שהם מטילים על הילד את מרותם ,אלא משום שהם מייעצים לו מתוך
אהבה) .עוד נרחיב על כך בהמשך(.
רק אם הילד ירגיש שמדברים איתו בגובה העיניים ,הוא יושפע מהדברים
באמת .חבר ,מסבירה הקבלה ,הוא אדם ששווה לי .לא סתם ילדים נוטים
לחקות ילדים אחרים וללמוד מהם.
ומה עם סמכות?
כמו שכתבנו בפרק הקודם ,הילד צריך להרגיש שיש בבית גבולות ברורים.
הוא צריך להתאים את עצמו למסגרת ולא לצפות שהמסגרת תתאים את
עצמה אליו .אלא שעלינו להבין במה דברים אמורים.
אם הילד עשה מעשה לא טוב ,לא צריך להתעלם מכך .להפך ,עליו להבין
בדיוק מה הוא עשה ,ומדוע זה היה לא טוב .אלא שכדי להפיק תועלת אמיתית
ממצבים כאלה ,צריך להבין איך ילדים בגיל הרך חושבים :רגע אחרי שהם עשו
מעשה מסוים ,הם כבר שוכחים .לכן טיפול בכל מקרה שהוא צריך להתחיל
בשחזור המעשה שהילד עשה ,עד שהילד יבין מה בדיוק הוא עשה .רק לאחר
מכן ,אפשר להסביר לו כיצד לנהוג ,ואפילו להעניש אותו אם צריך )כדי שיירתע
מהתנהגות לא נכונה ולא מהעונש ,כפי שהסברנו לעיל(.
איך זה משתלב עם ההמלצה להיות חברים שלו?
בדיוק כדי לגשר על הקושי הזה ,קיים בחכמת הקבלה מושג מיוחד שנקרא
"חבר-תלמיד" :מצד אחד אני מתייחס אל הילד כאל שווה לי ולכן הוא חבר שלי,
ומצד אחר הוא לומד ממני את חכמת החיים ,ולכן הוא תלמיד שלי.
כלומר אני מלמד אותו ומצפה לתגובה ממנו .ואל אותה תגובה אני מתייחס
במלוא הרצינות ,הכבוד ,האהבה וההערכה .אם תתייחסו כך לילד שלכם ,הוא
ירגיש בזה ,ואתם תראו שאותו עולל חביב שרק מלאו לו  3שנים ,הופך פתאום
לאדם בוגר  -הוא יודע לענות ,הוא מעמיד את עצמו כלפיכם בצורה נכונה
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ובוגרת וכן הלאה .הכול תלוי ביחס שלנו  -אם נתייחס אליו כאל חבר לכל דבר
ועניין ,זה בדיוק מה שהוא יהיה.
הרשו לי להבטיח לכם שעוד נחזור למושג "חבר-תלמיד" בעמודים הקרובים.

קנאה
בגילאי  6-3נפוצה תופעה נוספת שמטרידה את שלוותכם ,אם יש לכם כמה
ילדים  -קנאה ותחרות על קרבה אל האם.
איך מתמודדים עם זה?
הקבלה מסבירה שזה תלוי אך ורק בהורים .רק האם יכולה להציב את עצמה
במצב שבו הילדים יבינו שהם שווים כלפיה לחלוטין.
לא ברור? לפניכם הסבר קבלי.
כפי שהסברנו לפני כמה עמודים ,על-פי חכמת הקבלה ,קיים חוק כללי
שמקיף את כל המציאות .אפשר לקרוא לו "טבע"" ,בורא"" ,מחשבה" או
"אהבה כללית" .בכל מקרה ,מדובר בחוק ששואף להביא אותנו אל הטוב ,אל
האיזון )"הומאוסטזיס" בעגה מדעית( ,אלא שאנחנו לא מרגישים אותו מפני
שאנו פועלים בניגוד אליו .באיזה אופן בדיוק?
בעוד שהכוח הזה משדר על "תדר" של אהבה לכולם ,אנחנו משדרים על
"תדר" של אהבה עצמית ,כלומר אנחנו מכונסים בתוך עצמנו ולכן לא מזהים
אותו .וככל שאנחנו הפוכים ממנו ,כלומר מרוכזים יותר בעצמנו ולא באחרים ,כך
אנחנו סובלים יותר .הטבע שואף להחזיר את כל פרטיו לאיזון עמו ולוחץ עליהם
על מנת להביאם למטרה הזו .הומאוסטזיס ,זוכרים?
אז איך בכל זאת אפשר להרגיש באותו כוח ,באותה אהבה?
אם נהפוך את הטבע שלנו מקבלה לעצמנו לאהבה ולנתינה .המקובלים
מספרים לנו מניסיונם שברגע שנבנה יחס של אהבה הדדית זה כלפי זה ,נרגיש
איך לפתע הכוח הזה חודר אל חיינו וממלא אותם ביטחון ,טוב ושלווה.
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ומה הקשר בין זה לבין היחס של האם לילדיה?
פשוט מאוד .כמו שאף אחד לא יכול להגיע להרגשת כוח האהבה הכללי
לבדו ,מפני שנחוצים לו אנשים אחרים שאליהם הוא יוכל להתייחס באהבה ,כך
גם האם צריכה לנהוג כלפי ילדיה " -אתם זוכים לאהבה אם אתם פונים אליי
יחד ,בו-זמנית ,ולא אחד על חשבון האחר" .במרכז תשומת הלב שלה צריכה
לעמוד יכולתם לשתף פעולה זה עם זה ,וכשהם אכן מתקשרים ומתחברים זה
לזה ,עליה להפגין את השמחה שזה מסב לה ,ולתת להם חיזוקים רבים.
ומה קורה אם הם בכל זאת פונים אליה בנפרד?
הם מקבלים יחס שונה ,מעט קריר יותר ,מאשר כשהם פונים אליה ביחד.
כך היא מרגילה אותם לשתף פעולה ביניהם " -את היחס הכי חם מקבלים
ביחד עם האחרים" .גישה כזו בונה באדם הקטן מערכות שמכוונות אותו באופן
אוטומטי ליצירת קשר עם הזולת .במקום לראות קודם את המטרה "מבלי
לראות אף אחד ממטר" ,הוא מתחיל לשאול את עצמו קודם כול" :עם מי אני
יכול להתחבר כדי להשיג את אותה המטרה?".
ועוד דבר שחשוב להוסיף על העניין הזה :על-פי הפסיכולוגיה ,בדיוק בגיל הזה
הילד מנסה לבנות עם כל אחד מכם ,ההורים ,יחסים אישיים .כדאי להשתמש
בדחף הטבעי הזה של הילד ולגרום לו להרגיש שאתם מאוחדים ביחס שלכם
כלפיו ,כלומר הוא לא צריך להבחין בשוני בין יחס האם ליחס האב כלפיו
ולהרגיש ,למשל ,שהוא יכול לשחק ברגשותיה של אמו .כך הוא יתחיל להרגיש
אתכם כמסגרת ,וזה יקל עליו מאוד את ההתמודדות שלו עם גבולות ,שעליהם
כבר דיברנו לא מעט.
למרות שאתם נתפסים בעיני הילד בצורה שונה ,עליכם להשתדל להפגין
כלפיו יחס שיטתי ושווה :מעשים טובים משמעם שכר ברור מצדכם ,מעשים
רעים משמעם תגובה שלילית ברורה וצפויה מראש .אבל כאמור ,עליכם
להקפיד על יחס שווה ,כי אם אחד מכם יתפקד כ"שוטר הרע" ,והאחר
יתפקד כ"שוטר הטוב" ,הדבר יבלבל אותו .אם תקפידו על כך ,הילד
יתחיל להתייחס אל המעשה עצמו ולא אל האם או אל האב .לאמיתו של
דבר ,הילד צריך להרגיש ביחס דומה מכל בני המשפחה.
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כחברה
המשפחה ֶ
כחברה קטנה שבה כל אחד ואחד מוותר על טובתו
משפחה צריכה להיות ֶ
האישית לטובת המשפחה כולה .בכך שכל אחד יקיים את הרצון הכללי של
המשפחה ולא את רצונו הפרטי ,הוא ייתן דוגמה לאחרים .אם זה ייעשה
במשפחה ,אפילו כמשחק בהתחלה ,חבריה יגלו פתאום עד כמה זה מקדם
אותם ועוזר להם להבין זה את זה וירגישו עד כמה לכולם טוב.
במשפחה אמיתית אין קטנים ואין גדולים  -כולם שווים .כדי לקשור ביניכם
לבין הילד ולעזור לו להיכנס נכון אל מעגל החיים ,עליו להרגיש שהמשפחה היא
מקום שבו כולם נמצאים באהבה הדדית .ואהבה יכולה להיות רק בין שווים.
במה שוויון כזה מתבטא? בכך שמדי יום מתקיימות "ישיבות משפחתיות",
ובהן לכל אחד יש אפשרות להביע את דעתו ,כולם מקשיבים לו ,שואלים אותו,
דואגים לו ומחליטים יחד מה נכון לכל אחד ואחד ,בהתאם לגילו ולמצבו.
"ישיבות" קבועות כאלה ירגיעו את הילד מאוד ,ויאפשרו לו להרגיש
שהמשפחה פועלת כגוף אחד.
ומה אם אחד מאיתנו עקשן ואינו מוכן לוותר לאחרים?
טוב מאוד .כדאי להגיב לעקשנות הזאת באהבה ולחזק בכך את כולם .מצד
אחד להראות לו עד כמה הוא מפסיד כתוצאה מהיחס שלו )זוהי "דרך המוסר",
בלשון הקבלה( ,ומצד אחר עד כמה הוא מרוויח ,אם הוא מתאחד עם כולם
)זוהי "דרך התורה" ,בלשון הקבלה( .כך הילד מקבל את שני המרכיבים הנחוצים
לו " -מוסר אביך" ו"תורת אמך".
מומלץ ממש לבנות בבית חברה קטנה שמעריכה ומציינת לשבח ,באותן
ישיבות משפחתיות ,את מעשי החיבור והאהבה בקרב בני הבית .כדאי להקפיד
להשתתף בכך כולם יחד ,כמשפחה.
בתהליך בניית המשפחה ההורים והילדים שותפים ,ואין זה משנה אם אתם
שייכים לדור הזה או לדור הקודם .יחס כזה גורם לילד להרגיש שווה בין שווים,
ומקנה לו כוח וביטחון.
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יחס בין אחים
עומד להיוולד לכם חבר משפחה חדש? או שאולי הוא כבר נולד ושני הדרדקים,
איך לומר ,לא ממש מסתדרים? דעו שהמפתח לקשר נכון בין אחים במשפחה
תלוי בהבנה שלהם את המקום המיוחד של כל אחד מהם בתא המשפחתי.
עליהם להבין שיש כאן "תכנית גדולה יותר" :הטבע קבע שהם משלימים
זה את זה וחייבים להיות יחד ,ולכן הם נולדו כאחים לאבא ולאימא וגדלים
זה לצד זה .ודווקא הקשר המשפחתי ביניהם מאפשר להם להצליח במשימה
המיוחדת והחשובה שהטיל עליהם הטבע  -להתייחס בצורה מיוחדת זה לזה,
לבנות ביניהם קשר הדדי .לכן אי-אפשר לומר" :אני לא רוצה שתהיה .אני לא
רואה אותך ,עזוב אותי".
חכמת הקבלה מסבירה שלמעשה כל העולם הוא משפחה אחת ,או "נשמה
אחת" ,בשפה קבלית .כולנו חלקים מאותו פאזל גדול ,וכל אדם בעולם שלנו
משלים את רעהו .וכך גם במשפחה  -כל אחד ואחד חשוב ,ולכל חבר חדש
שמצטרף ,יש מקום .לא חשוב אילו נטיות יש לו וכיצד הוא מתנהג  -אז מה אם
הראשון נולד פזיז ,השני אדיש ,השלישי חולם בהקיץ והרביעי שכלתן?
יכול להיות שדווקא משום שאחד האחים עצלן קצת ,הוא מזכיר לכולנו
שלפעמים כדאי גם לנוח וכדומה .אם נצליח לבנות ,על פני כל ההבדלים בינינו,
קשר הדדי ,ולהבין זה את זה ,הדבר יעזור לכל אחד מאיתנו לממש את המטרה
שהציב לו הטבע ,לממש את עצמו בחיים.
אולי עכשיו האחים הקטנים מתקשים לראות את זה ,וכל אחד רוצה להיות
הילד היחיד במשפחה ,אבל יעזור להם מאוד אם ידעו שהם נוטלים חלק
בתכנית מיוחדת ובתהליך מיוחד ,ושרק לאחר שיממשו אותם ,הם יגלו עד כמה
טוב וכדאי היה להם להיות אחים ואחיות.
כדי לחזק את ההבנה הזו בין האחים ,תמיד כדאי למצוא את המכנה המשותף
ביניהם ולהרחיב רק אותו כל הזמן .למצוא דברים שבהם כל אחד מהם יוכל
לתמוך באחר ולעזור לו  -זו הדרך הנכונה שבה יש לפעול ,כדי להעמיק את
הקשר בין האחים.
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בין השכלה לחינוך
אחרי שדיברנו באריכות על התא המשפחתי ,הגיע הזמן לצאת מעט מכתליו.
נאמר כמה מילים על מערכת החינוך.
כיום מערכת החינוך  -החל בגן הילדים וכלה בחטיבה העליונה  -בונה אשפים
בידע ובנתונים .זה כמובן נחמד ואולי גם נראה יעיל ,אבל יוצר בעיה מהותית:
כשהילדים מסיימים את בית הספר ,הם מומחים בכול ,רק לא ב"להיות בני
אדם".
לא הסבירו להם בשביל מה חיים ,לא דיברו איתם בגובה העיניים על מקור
רצונותיהם ומחשבותיהם ,לא בנו כל אחד מהם כאישיות ,וכתוצאה מכך הילד
גדל מבלי להבין בשביל מה הוא חי ,בשביל מה לו לצאת לעבודה ,ומה היחס
הנכון שצריך להיות לו ,כלפי מוסד המשפחה...
אני יכול להרחיב בנושא עוד ועוד ,וכולם יכולים להעביר ביקורת ,אבל אפשר
לחסוך מילים ,משום שיש סוג של תמימות דעים בין כולנו בנוגע ל"הישגיה" של
מערכת החינוך .הבעיה היא שמעטים האנשים שיכולים להציע פתרונות.
לשם כך צריך להבין את השינויים הרבים שילדים עוברים במהלך התבגרותם:
התפתחות אישית ,התפתחות חברתית ותחרותית ,התפתחות הורמונלית
ועוד .בכל אחת מתקופות אלו צריך לבנות לילד סביבה מתאימה שתאפשר
לו לדבר על הכול ותעזור לו להתמודד עם החיים בצורה הרמונית ונוחה.
חינוך נכון צריך להתאים להתפתחות הפנימית של הילד ,לגילו ולמינו .לא
מספיק "לפטם" אותו בידע ,צריך ללמד אותו להיות אדם ולהכין אותו לחיים.
איך בדיוק? לפניכם כמה עצות מעשיות.

שיטת הלימוד בגנים
כדאי שהלימוד בגנים יתקיים במעגל או בקבוצות קטנות ,אבל רק בהידברות,
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רק ביחד ורק בשיתוף כל הילדים .כלומר לא ליצור בילד את ההרגשה ש"אני
הגדול ואתם הקטנים ,אז תתחילו להקשיב למה שאני אומר" ,אלא יש לדבר
עם הילדים בשוויון ובגובה העיניים על החיים שלהם.
בחכמת הקבלה יש עיקרון שאומר שמדרגה רוחנית מסוימת יכולה לקבל
מידע רק ממדרגה שגבוהה ממנה בשלב אחד בסולם המדרגות הרוחניות .ניתן
ללמוד מכך שבעבודה עם ילדים המדריכים צריכים להתנהג כאילו הם רק קצת
"גבוהים" יותר ,רק קצת מנוסים יותר בחיים .עליהם להתערבב עם הילדים
כאילו הם בני גילם ,לתת להם הרגשה שהם ממש כמוהם .כך תהיה לילדים
אפשרות להידמות להם ,כפי שהם רוצים להידמות לילדים בכיתה א' ,שרק
קצת יותר מבוגרים מהם .תלמיד-חבר ,זוכרים?
מומלץ להפריד בגן בין בנים לבנות ,וליצור מעגלי בנים לחוד ומעגלי בנות לחוד,
או לחלופין לחלק את הבנות והבנים לשני גנים שונים.
ומה בנוגע לגודל המעגל? מעגל בנים יכלול לא יותר מעשרה בנים כולל
המדריך .על-פי חכמת הקבלה ,אנחנו ,הגברים ,בנויים פנימית בצורה שלא
מאפשרת לנו לתפוס יותר ממידה של עשר.
מעגל בנות בהחלט יכול לכלול יותר מעשר ילדות .מה לעשות בנים יקרים,
הנשים הקטנות )וגם הגדולות( תופסות בצורה רחבה יותר את המציאות .לכן
מבחינתן יש פחות הגבלות ,וזו אחת הסיבות להפרדה בין בנים לבנות.
סיבה נוספת להפרדה היא שגברים ונשים ,אפילו כשהם קטנים ,מהווים
שני יסודות שונים בטבע ,כפי שהסברנו בעמודים הקודמים .לכן כדאי לאפשר
לכל אחד מהם לפרוח ולשגשג כמו שהוא ,מבלי לנסות להכניס אותם
ל ,"one size"-ולכפות עליהם צורה שאולי נראית לנו טובה ,אבל אינה טבעית
להם מבחינה התפתחותית .הזמן "לערבב" ביניהם עוד יגיע ,בינתיים בואו ניתן
להם הזדמנות לגדול ולהתפתח בהתאם לדרכם הטבעית.
עוד מעט ניגש למקצועות שלומדים בגן שכזה ,אבל לפני כן...
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אלימות  -לא בגַ ננו!
אתם מכירים את זה ,שביום בהיר אחד אתם מתחילים לקלוט שבנכם יחידכם
אשר אהבתם ,מרביץ לילדים אחרים?
מה עושים?
מגיל קטן יש לגרום לילד להבין שאין מקום לקטטות .אמנם אפשר כמובן
להסביר לילד ,אבל השיטה הטובה ביותר להתמודד עם התפרצויות היא לדון
במעשיו בחברת הילדים שבגן.
על מדריך הגן לקיים בסוף כל יום שיחה משותפת בין ילדי הגן ,ובה הם ידונו,
בהנחייתו ,בכל מה שהתרחש בגן ,ויפתרו את זה יחד כמו אנשים מבוגרים.
המדריך צריך להעלות בפני החברים במעגל שאלות כמו "למה עשיתי את
זה?" "מה הניע אותי לכך?" "בשביל מה?" "מה אנחנו חושבים על זה?" ו"איך
להימנע ממעשה דומה בעתיד?" .ומשם לתת לילדים לסלול את הדרך לפתרון.
חשוב מאוד לפתח בגילאי הגן יכולת שיפוט וביקורת כלפי ההתנהגות שלהם
וכלפי ההתנהגות של ילדים אחרים.
מה צריכה להיות מסקנת השיחה שלהם? ש"ואהבת לרעך כמוך" זה לא עוד
"סטיקר" שמודבק על הפגוש של הרכב ש"חתך" את אבא בכביש ,אלא עיקרון
חברתי שאפשר וכדאי לחיות על-פיו .אל תשכחו :מגיל  3הילד כבר יכול להבין
מה הוא יחס לאחרים ,ולכן זה בדיוק הגיל המתאים לכך .מפקפקים?
תשאלו את ז'אן פיאז'ה 5ואת לורנס קולברג ,6שני פסיכולוגים מפורסמים
מאוד שחקרו את ההתפתחות המוסרית בקרב ילדים ,וקבעו שככל שמפתחים
את מוסריות הילד בגיל מוקדם יותר ,כך היא נטמעת בו בצורה יעילה יותר.
וכאן אנחנו חוזרים שוב לחשיבותה של הדוגמה האישית :הילד ילמד
להתייחס נכון לזולת בקלות רבה יותר ,אם ההורים יהיו מעורבים בתהליך .אם
הילד יראה שגם אביו ואמו ,ולא רק חבריו ,מתחשבים בזולת ומשתדלים לחיות
חיים חברתיים נכונים ומאוזנים עם הטבע ,הוא יחפוץ בכך באופן טבעי.
אם נשקיע בקשר בין הילדים בגיל הזה ,פני הדור יתאפיינו בילדים בעלי
רגישות לזולת ,שרוחשים כבוד ואהבה זה לזה ולמבוגרים.
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מקצועות הלימוד
הנה ,הגענו גם לתכנים .אז מה באמת כדאי ללמד בגילאי גן?
תאמינו או לא ,אבל את רוב המקצועות.
בעבר חכמינו נהגו לקרוא לזה "שבע החכמות"  -מתמטיקה ,הנדסה,
מוזיקה ,אסטרונומיה ,מדעי הטבע ,פילוסופיה )במובן של שיחות על משמעות
החיים ,עקב ההתעניינות הרבה בנושא מצד הילדים( ותורה .וכמובן גם קרוא
וכתוב ,ריקוד ,דרמה ,ציור ופיסול .אל תרימו גבה ,בהחלט צריך לשלב את כל
המקצועות האלה בגנים ,במינונים מתאימים ובתכניות לימוד נכונות .אלה לא
סתם מקצועות לימוד אלא אבני יסוד שבונים את הילד מבפנים כבר מהראשית.
אם ניזכר בתקופות קדומות יותר בהיסטוריה שלנו ,כפי שעשינו בתחילת
הפרק ,נגלה שבגיל  4ילדים כבר ידעו קרוא וכתוב .זה קרה דווקא משום שלימדו
את הילדים מגיל  3את אותיות הא"ב ,את יסודות החשבון ,את המקרא ,ובעצם
את כל מה שהכרחי לחייהם.
אבל מקצועות הם לא הכול .עיקרון מרכזי נוסף שחייב לעבור כחוט השני לכל
אורך הלימוד ,הוא עקרון השוויון  -גם אם אנחנו שונים ,לכל אחד מאיתנו יש
תפקיד בפאזל החברתי והאנושי ,ואסור לאף אחד להרוס את זה .לא לחינם,
אף פעם ,לכל אורך ההיסטוריה היהודית ,לא הייתה בקרב העם שלנו חלוקה
למעמדות .אנשים הוערכו לפי המידה שבה הם פיתחו את התכונות שעמן
נולדו ,לטובת הכלל.
והילדים ,הם מסוגלים לקלוט את כל זה?
בקלות .למעשה ,ככל שהם מתבגרים ,הם קולטים פחות .לכן ,אם נעבוד
איתם נכון מיד בהתחלה ,נראה תוצאות מדהימות.
ומה אם הילד מתנגד לחינוך כזה?
אם נלמד אותו נכון ,הוא לא יתנגד .לימוד חייב להיות חוויתי ,מהנה ,מבוסס
על דברים שהילד מתחבר אליהם ,כמו :הצגות ,משחקים ,שירים ,ספורט ,יצירה,
סרטוני וידאו וסרטים .אפשר למשל לבנות לו משחקים שהשגת מטרתם
מחייבת ידיעת אותיות או ספרות; אפשר לארגן משחקי קבוצה ,ובהם להעניק

הגיל הרך

|

החינוך בגילאי 6-3

91

פרסים לילדים שהשקיעו הכי הרבה מעצמם ,בהתאם ליכולתם ,למען ההצלחה
הקבוצתית ,כך נתעל את יסוד הקנאה שבהם ואת השפעת הסביבה עליהם
לכיוון חיובי.

"אין סוסים שמדברים עברית"
ועכשיו ,אחרי שביררנו את שיטת הלימוד ואת תכני הלימוד ,איני יכול שלא
לכתוב כמה מילים על נושא כאוב שמטריד אותי עד-מאוד.
תגידו ,ראיתם פעם ארנבת שמדברת עם קיפוד? דוב שאוכל דייסה? עכבר
שמערים על חתול? אולי זה נראה חמוד ,אבל סיפורים וסרטים שמאנישים
חיות ,יוצרים בקרב ילדינו לא מעט בעיות .ילד שרואה קיפודים מדברים ,מקבל
את זה כאמת ,גם אם מאוחר יותר אנחנו מסבירים לו ש"זה רק בכאילו" .עד
שאנחנו מספיקים לעשות זאת ,המציאות השגויה שאנחנו חושפים אותו אליה,
כבר נטמעת בתוכו.
מתחת לפני השטח ,האשליות שאנו נחשפים אליהן בגיל צעיר ,נותרות איתנו
כתבניות חשיבה שמלוות אותנו לכל החיים .כילדים אנחנו מתרגלים לשגות
בפנטזיות ,בדמיונות ובחלומות שווא ,ובונים לעצמנו דימוי של עולם שאינו
קיים .אילו במקום זה היינו מתמודדים עם החיים בצורה אמיתית ,מפתחים
הבנות בנושאים של יחסים בינינו אשר דרושים לנו ברמה יום-יומית ,המציאות
האמיתית לא הייתה מכה בפנינו וגורמת לנו לאכזבות רבות כל כך .אז בשביל
מה ליצור בילדינו הכנה למצבים לא נעימים כאלה עוד מילדות? לא עדיף לדבר
איתם במקום זה על הדרך לבנות חברה צודקת שבנויה על אהבה הדדית?
הילד משתוקק ללמוד מאיתנו את המציאות האמיתית ולהתפתח בה ,אז
למה צריך למלא אותו בדיות? "אתה יודע? אי-שם מעבר לעיר ,קיים יער .ביער
מתגוררות חיות ,והן מדברות זו עם זו ."...עד כה הילד חי בעולם אמיתי ,ואילו
עכשיו הכנסתי לעולמו בלבול והמצאות מיותרות.
בשיחה שניהל הרב ד"ר מיכאל לייטמן עם הפסיכולוגית החינוכית
והפסיכותרפיסטית לימור סופר-פטמן ,התייחס לכך הרב לייטמן בכאב" :אין
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לנו זכות להכניס לעולמו של הילד צורות שאינן קיימות במציאות  -השמש לא
מדברת עם הירח ,צמח אינו מדבר עם צמח אחר וכדומה .יחס כזה מבלבל
אותו ומוביל אותו להתפתח בכיוון שקרי .ואז מתרחש תהליך הפוך  -דווקא
החיים הטובים ,השמחים ,המאושרים שכל כך קרובים אלינו ,נותרים מחוץ
להשגתו .למה? כי הוא מתחיל לחפש אחריהם בשטח בלתי מציאותי ,במחוזות
הדמיון .בכך שאיננו עוזרים לילדינו ללמוד את האמת ,אנחנו מייצרים לעצמנו
מקור לצרות".
אל תבינו אותי לא נכון .מובן שצריך להכיר לילד את עולם הדומם ,הצומח
והחי ,אבל רק בצורתם האמיתית .ומובן שאפשר לספר לו סיפורים ומשלים,
אבל כאלה שמהם הוא לומד מוסר השכל מתוך הבנה ברורה שמדובר במשל.
אמת ורק האמת ,בהתאם לרמת ההתפתחות של הילד ,תבנה בו גישה
בריאה לחיים ותמנע ממנו בעיות פסיכולוגיות רבות.

סיכום קצר
אז מה למדנו בפרק הזה?
למדנו שההכנה לחיים ולהשתלבות בחברה צריכה להתחיל בגיל שבו הילד
מתפתח מבחינה חברתית ומעצב תפיסה נכונה של העולם הסובב  -גיל .3
כשאנו מלמדים אותו מה היא הדרך הנכונה לגשת לחברה וגם מעשירים אותו
קצת  -מעט היסטוריה ,קרוא וכתוב ,השוואה בין מצבים ,תמונות מהחיים וכן
הלאה  -אנחנו מעצבים בו את הרגשת העולם ,את תפיסת עולמו .כך אנחנו
עוזרים לאדם הקטן להבין את הטבע ולהתקשר בצורה טובה ונכונה לסביבתו.
אולי בעקבות חינוך שכזה ,הבן שלכם לא ירצה להיות עשיר מאוד ,אבל הוא
גם לא יהיה עני; אולי הבת שלכם לא תרצה להיות דוגמנית-על ,אבל היא תהיה
שלימה עם עצמה .הם יבינו שהחיים שלהם הם דבר יקר ערך ,ושהם יכולים
להשיג בהם משהו גדול  -לחיות בהרמוניה עם הסביבה ,להרגיש את השלמות
שקיימת בטבע .וחשוב מכול  -הם יבינו את העולם שאליו הם נכנסים ,ויגדלו
להיות אנשים מאושרים.
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פרק :8

"להיות אדם"
זו הייתה שעת צהריים .יום ראשון .ישבתי בפגישה עסקית עם אדם מכובד
אחד ,שמספק מרצים בתחומי העשרה שונים לגופים ולארגונים גדולים .אחרי
שהוא בחן בעניין את קורות חיי ואת ניסיוני כמרצה ,הוא הישיר אליי מבט
ואמר:
 "אני רואה שאתה דוקטורנט .זה יפה."... "תודה" ,עניתי בנימוס. "אני רואה כאן שאתה גם מורה בבית ספר". "כן ,במרכז הארץ .כבר חמש שנים שא."... "ובמה תרצה לעסוק בעתיד?" הוא לא נתן לי לסיים. "למה הכוונה?" שאלתי" ,אני הרי מורה". "אני מבין ,אבל שאלתי על מקצוע לחיים" .הוא חזר. "בחינוך כמובן" .עניתי וחייכתי חיוך רחב. "חינוך "...הוא מלמל ,וענן של ציניות כיסה את פניו" ...לא חבל?".ניסיתי להסביר לו על הדור החדש ועל תחושת השליחות ,אבל מהרגע
שהמילה "חינוך" שוחררה אל חלל החדר ,כבר לא היה עם מי לדבר .הגענו
לסיכום כלשהו ,סיימנו את השיחה ונפרדנו לדרכנו .ולמרות שזו לא הפעם
הראשונה שזכיתי לתגובה כזאת כשסיפרתי על המקצוע שבו בחרתי,
התגובה של האיש הזה גרמה לי לחשוב.

בית ספר לחכמת החיים

|

"להיות אדם"

97

כמעט בכל פעם שבה המילה "חינוך" נזרקת אל חלל החדר ,תחושה של
כבדות פתאומית כמו נוחתת על השיחה .המילה הזאת נשמעת לנו גדולה
כל כך ,רחוקה כל כך ,מנותקת כל כך .איפשהו ,במסדרונותיו של הזיכרון
הקולקטיבי שלנו עדיין מהדהדות השאגות של ציפורה ,המורה לתנ"ך ,ותחושה
של "כמה טוב שזה נגמר" מבליחה מתוך החשכה .אבל אז אנחנו נזכרים
בילדים שלנו ,ושוב מופיעה הכבדות .ותחושה של מעין חוסר אונים .ותסכול.
לכולנו יש עניין בחינוך .הרי החינוך הוא שאמור להכין את הילדים שלנו
לעתיד ,ועוד לכזה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס .תחשבו על זה :ילדים
שמתחילים ללמוד השנה ,יפרשו לגמלאות בשנת  !2071מדהים לחשוב על
זה :החינוך שלנו ,ששייך למאות הקודמות ,מתיימר להכין את ילדי המאה
הנוכחית לעולם שמצפה להם במאה הבאה .אבסורד ,לא?
איני יודע עד כמה אתם מודעים לכך ,אבל עד המאה ה 19-לא היה קיים
בעולם מוסד שנקרא "בית ספר" .חלק קטן מהאנשים התחנכו על-ידי מורים
פרטיים ,אבל הרוב פשוט חיו אצל ההורים ,למדו מהם מקצוע ,עסקו בו ,וכך
גידלו את הדורות הבאים.
ואז הגיעה המהפכה התעשייתית .ואיתה גם הצורך להקים "פס ייצור" של
עובדים שיאכלסו את המפעלים הרבים שהוקמו .לשם כך נוצר המוסד המוכר
לנו כיום כ"בית ספר" .מבט חטוף וכואב אל המקום שאנחנו שולחים את
ילדינו אליו מדי יום ,יגלה שלא השתנה הרבה מאז 40 .ילדים בכיתה ,ישיבה
מאחורי שולחנות ,שיעורים ארוכים ,הפסקות אוכל קצרות ,כמויות אדירות
של ידע לשינון ,תנועה מרוכזת של ילדים מכיתה לכיתה ועוד ועוד.
גם אם לא דייקתי לגמרי בפרטים ,המתרחש היום בין כותלי בית הספר
משקף היבט מצומצם מאוד של המושג "חינוך" .לא לחינם כתב אלברט
איינשטיין ש"חינוך הוא מה שנשאר לאדם לאחר ששוכח את כל מה שלמד
בבית הספר" .בתי הספר משתדלים להקנות לילד כלים שבעזרתם הוא יוכל
להמשיך וללמוד באוניברסיטה ,אבל הם לא מחנכים אותו במלוא מובן המילה.
"חינוך" זהו שם כללי לתהליך שמעצב את האישיות ,את ההשקפות ואת
ההתנהגות של כל אחד ואחד מאיתנו .הוא לא מתחיל וגם לא מסתיים בשיעור
פרונטלי .מהות החינוך היא ללמד את הילד  -האדם הקטן  -איך להתמודד

98

עם החיים ,ומה לעשות כדי להצליח בהם באמת .בית הספר ,שמכשיר אותם
בעיקר לשנן חומר ,כבר מזמן לא רלוונטי עבורם .וזו אולי הסיבה העיקרית לכך
שהילדים שלנו מעבירים את מרב זמנם בציפייה לרגע שבו יסתיימו הלימודים.

הדרך אל לבם של הילדים
לאחרונה שמעתי שיחה מעניינת בנושא חינוך מאת סר קן רובינסון ,פרופ'
לחינוך לשעבר וכיום מרצה ששמו הולך לפניו ויועץ לממשלות ולארגונים
בנושא חינוך יצירתי.
בתעשיית המזון ,אמר רובינסון ,יש תהליך של בקרת איכות שמבוסס על
סטנדרטיזציה :בכל מקום שתבקרו ,תמיד תמצאו אותו המבורגר ,צ'יפס,
סנדוויץ או קפה בטעם המוכר .זו הגישה שמייצגת את תעשיית המזון המהיר.
בהקשר זה ,הסביר רובינסון ,מערכות החינוך כיום עובדות כמו רשתות
המזון המהיר  -כמעט בכל בתי הספר בעולם תמצאו ילדים שמתחנכים על-
פי קריטריונים מקובעים וקבועים של איכות ,שלא השתנו זה שנים .אבל יש
לזה גם תופעות לוואי .הנזק שהמזון המהיר מסב לגופנו ,אמר רובינסון ,דומה
לנזק שהחינוך הנוכחי מסב לנפש של ילדינו.
כיום ניצב בפנינו דור חדש ,שחי ונושם עולם מחובר ,מהיר ומקושר .הוא
חושב אחרת ,מרגיש אחרת ,רוצה אחרת .אמנם נראה לנו שמדובר בילדים
קטנים ו"מה הם כבר רוצים ומבינים?" ,אבל אנחנו צריכים להסתכל פנימה .שם,
עמוק בתוכם ,מסתתר רצון של דור שלם שמבקש להבין" :בשביל מה?".
הם כבר לא מסתפקים בתשובות כמו "אתה צריך לקום בבוקר ,ללכת
לעבודה ,להיות ילד טוב ,אחר כך ללמוד ,להתחתן ולגדל ילדים" .הם מסתכלים
על העולם הקר והמנוכר שיצרנו ,ולא רוצים להסתגל אליו.
אמנם מדי כמה שנים עולה קברניט חינוך חדש שמצהיר על "רפורמה כללית
בחינוך" .אבל זה לא מה שהחינוך שלנו צריך .לא עוד שינוי קוסמטי ,לא עוד
כספים שיישפכו אל תוך חור שחור .לא נחוצה לו אבולוציה ,אלא רבולוציה.
דרושה כאן מהפכה של ממש.
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איזו מהפכה?
קודם כול מהפכה תפיסתית .הדרך אל לבם של הילדים מתחילה בהבנה
שאנחנו ,בני הדור הקודם ,שונים מהם .וזה דורש מאיתנו ומשיטת החינוך שעל
ברכיה גדלנו ,להשתנות.
תהליך "גידול האדם" אינו תהליך תעשייתי אלא תהליך חקלאי .לא תהליך
מכני ,אלא אורגני .כמו שכל חקלאי מתחיל יודע ,כדי לקצור תבואה טובה בסוף
השנה ,צריך לזרוע את הזרעים בקרקע פורייה .בדומה לכך ,כדי לגדל ילדים
מאושרים אנחנו חייבים לבנות להם תנאים שבהם יוכלו לגדול .חינוך הוא לא
לימוד של ידע ,אלא יצירת סביבה מתאימה לילדים שלנו ,כזו שתטפח אותם
ותאפשר להם לממש את הפוטנציאל העצום שגלום בהם.

ללמוד על החיים
בית הספר צריך להפוך למקום שבו המקצוע הראשי הוא "להיות אדם" .כשאני
אומר "אדם" איני מתכוון ל"תהיה בן אדם" שנהגה לומר לי סבתא רוזה ז"ל,
אלא להדרכה תאורטית ומעשית כיצד לרכוש את הכישורים החברתיים שיעזרו
לילדים להתגבר על הניכור ,על החשד ועל חוסר האמון שממלאים היום את
החברה שלנו.
כדי לספק לילדים שלנו "כרטיס כניסה" לעולם הגלובלי ,אנחנו צריכים ללמד
אותם מה הופך את המציאות שלנו למה שהיא ,ומה הם יכולים לעשות כדי
לשנות אותה.
בבית הספר צריך לדבר עם האדם הצעיר על המבנה הפנימי שלו  -על
רצונותיו ,על תכונותיו ועל הדברים שמניעים אותו בחייו .הוא צריך ללמוד
כיצד לפרש נכון את הקורה אותו יום-יום ,מדוע אנשים מתייחסים אליו כפי
שמתייחסים ,ומה היא הדרך הנכונה להתייחס אליהם? עליו להרגיש היכן הוא
חופשי והיכן הוא לא ,עליו להכיר את חוקי הטבע שפועלים על הפרט ועל הכלל,
ולהבין לאן הם מובילים אותנו.
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כבר מילדות האדם הצעיר צריך להבין שהאגו  -הרצון ליהנות על חשבון
הזולת  -הוא הסיבה המרכזית לסבל שקיים בעולם המבוגרים .במקביל ,עלינו
להראות לילדים )הן בלימוד והן בדוגמה אישית( כיצד יחסים של התחשבות
הדדית יהפכו את החיים שלהם ושלנו לטובים ביותר .בדיוק כמו שיחסי האיזון
והאהבה ההדדית ששוררים בטבע ,יוצרים הרמוניה ומאפשרים את קיום החיים.
סיכומו של דבר :על האדם הצעיר להבין בשביל מה הוא חי ,מה תפקידו
בעולם ,ואילו קשרים עליו לבנות עם סביבתו הקרובה כדי להיות מאושר .אם
את הדברים האלה הוא ילמד בבית הספר ובבית ,הוא יקלוט אותם בצורה
טבעית .אז הוא גם יתחיל להעריך את המוסד הזה שנקרא "בית ספר" ,וישנה
את הגישה שלו כלפיו ,כלפי מוריו וגם כלפי הוריו .התסכול שנובע מהאטימות
ומחוסר הרלוונטיות של המערכת ,יתחלף בהבנה שבבית ספר כזה הוא מרוויח
כלים משמעותיים לחיים.
אין זה אומר שעלינו להפסיק להנחיל להם ידע ,אלא שמטרת השיעורים
צריכה להיות "בניית אדם" ,ולא רובוט מיומן.
ד"ר יצחק אוריון ,חבר קרוב שלי ופיזיקאי דגול המשמש כראש התכנית
ללימודי גרעין לתארים מתקדמים באוניברסיטת בן-גוריון ,נתן לי פעם דוגמה
יפה מאוד מעולם המדע" :היסוד הכימי של גרפיט )החומר שממנו עשויים
עפרונות( ושל יהלום" הוא אמר לי" ,זהה לחלוטין" .מתברר שבגרפיט וביהלום יש
אותם האטומים בדיוק" .ההבל ביניהם נעוץ בקשר בין האטומים" ,הוא המשיך
בהתלהבות" .בעוד שבגרפיט הקשרים בין האטומים רופפים ולכן הוא שביר כל
כך ,ביהלום הקשרים בין האטומים חזקים מאוד ולכן הוא נחשב לחומר הקשה
ביותר הידוע לאדם".
בהקבלה לחיים שלנו  -הארכיטקטורה של הקשרים בינינו בונה את העולם
שאנחנו רואים .את זה עלינו ללמד את הילדים שלנו .אם הם יבינו שהקשר
ביניהם בונה את המציאות שהם חיים בה ,וילמדו כיצד ליצור ביניהם קשרים
נכונים ,נסלול עבורם את הדרך הבטוחה לחיים נטולי משברים.
אז בואו אתי למסע קטן ,שבו נגלה איך סוללים יחד דרך כזו עבור הילדים.
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פרק :9

ללמוד וליהנות
דמיינו לכם קבוצה של  10ילדים ו 3-מדריכים שיושבים מתחת לעץ בחצר
בית הספר ומדברים על החיים ,לאחר מכן הם אוכלים ארוחה דשנה ושרים יחד
שירים .אחרי ששבעו ושמחו הם נכנסים לכיתה ,צופים בסרט מרתק ומדברים
על מה שראו .לאחר שהדיון מוצה ,הם יוצאים לחצר ומשחקים משחקים
חברתיים .אחרי המשחק הם נחים מנוחת צהריים ,ולאחר מכן נפגשים שוב כדי
ללמוד פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,ספרות ,מתמטיקה ,וגם גרפיקה ,מולטימדיה,
תסריטאות ובימוי או עריכת וידאו .הכול באווירה קלילה ונעימה ובשילוב שיחות
נפש על הטבע ועל החיים.
אם מתעוררת בעיית משמעת ,הילדים דנים בינם לבין עצמם ומחליטים
יחד איך להתמודד עמה .המדריכים מקשיבים להם ,עוזרים ,מכוונים .הם לא
נתפסים בעיניהם כדמויות שמטילות מורא אלא כחברים אמיתיים.
בין הפעילויות יש הפסקות ממושכות ,לא כאלה שמסתכמות בחמש דקות
ולא מותירות זמן אפילו כדי ללכת לשירותים ,אלא הפסקות בנות  60-30דקות,
המאפשרות לילדים תנועה ,התאווררות ו"התפרקות".
פעם בשבוע הם יוצאים לטבע ,לים ,למוזיאון ,לבית חולים או לאתר צילומים
של סרט ,ומכירים את החיים על גוניהם השונים.
כך מדי יום הילדים לומדים בכיף עד שעות הערב ,וכמעט תמיד מופתעים
לגלות שעוד יום לימודים נגמר .הם נהנים עד כדי כך שהם מאבדים את תחושת
הזמן .תחשבו על זה :אם אתם עושים משהו שאינכם אוהבים ,חמש דקות
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עוברות לכם כמו שעה .אבל אם ,לעומת זאת ,אתם עושים משהו שאתם
אוהבים ,שעה עוברת לכם כמו חמש דקות .מסכימים?
כשהילדים חוזרים הביתה ,החיוך לא יורד מעל פניהם ,והם מספרים
בהתלהבות להורים על מגוון החוויות שחוו בבית הספר .בשבילם זה לא "יום
לימודים ארוך" ,אלא "יום כיף ארוך" .כי ככה הם מרגישים.
לא ,לא מדובר בסרט של רובין ויליאמס .כך נראה בית הספר שעלינו לבנות
לילדינו  -בית הספר לחכמת החיים .לא עוד שבלונה קבועה ומקובעת שמנסה
לדחוס למוחו של הילד חומר שמנותק מחייו .בבית הספר לחכמת החיים יש
מגוון רחב של פעילויות שונות שנוגעות לאדם ולעולמו ,הן כולן מהוות חלק
מהלימוד והופכות אותו לחוויה עבור הילד.
ומבוקר עד ערב
כך השהות בבית הספר הופכת ל"סלט" מתובל היטב עבורוִ ,
הוא טועם ממרכיביו השוניםִ :משחקים ,חברים ,ספורט ,שירה ,ריקוד ,אוכל ,ובד
בבד שיחות נפש ,שיעורים במקצועות שונים ועוד.
בכל התכנים האלה משולב בעדינות עקרון ההדדיות והשותפות בחברת
הילדים .עיקרון זה מלמד אותם לבנות יחס נכון כלפי עצמם ,כלפי הזולת וכלפי
העולם הסובב ,ומפתח אותם מבחינה חברתית.
ילדים שגדלים כך ,מפתחים את היכולת לראות את המציאות כמכלול אחד,
שלם ורחב ,שאינו מתחלק ל"בית"" ,בית ספר"" ,אני"" ,העולם"" ,מקצועות
שונים"" ,מורה אהוב או שנוא"" ,חברים שאיתם אני מסתדר ,וחברים שאיתם
לא" ,אלא כל החלקים הללו מתחברים עבורם לתמונה שלמה אחת שנקראת
"החיים" .כך ,יום אחר יום הילדים רוכשים ידע על העולם ועל עצמם ,נהנים מכל
רגע ,מתפתחים וגדלים.
אולי מה שתיארתי עד כה נראה לכם לא מציאותי ,אבל מניסיון אישי אני
יכול להעיד שאחרי שמצטיירת בפנינו תמונה שלמה וריאלית של תהליך החינוך
הנכון ,אנחנו פתאום מגלים שלא מדובר בדברים בלתי-אפשריים ,אלא בעתיד
שאנחנו יכולים ,בעצם חייבים ,לבנות לילדים .אז תרשו לי לפרוש בפניכם את
חזון החינוך ,על-פי המקובלים.
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שיעור המורכב משיחה ומדיונים
אז קודם כול ,בבית הספר לחכמת החיים אין "שיעורים" במובן שאנחנו
מכירים כיום .מורים כביכול לא מלמדים ,אלא משוחחים עם הילדים .את הכיתה
החנוקה ,את הלוח ואת הטוש המחיק ,מחליפה לא פעם חצר בית הספר ְבצל
העץ או חוף הים .במהלך הלימוד כמעט לא נוצר מצב שבו המורה עומד מול
תלמידים ,ואלה יושבים מאחורי השולחנות ומסתכלים עליו כאילו היה פסל.
הכול מתבצע בדיונים ובשיחות משותפות בתחושה של שוויון ושל כבוד הדדי.
איך בדיוק מתנהלים כאלה דיונים?
בין שהדיונים מתנהלים בכיתה ובין שבחיק הטבע ,הישיבה היא במעגל,
כשווים .כולם רואים את כולם ,אין ילד שיושב בראש הכיתה ,וילד שיושב
בחלקה האחורי .מדי שיעור הילדים מחליפים מקומות ישיבה כדי שיוכלו להכיר
זה את זה ולהרגיש נוח בקרב חברים שונים.
בכל קבוצת דיון כזאת יש  10חברים .עם זאת ,שיעורים רבים במהלך היום
צריכים להיערך בקבוצות שונות של לומדים ,כדי להפוך את תהליך החינוך
לפתוח ודינמי ככל שניתן .לא צריך לשייך ילד לכיתה מסוימת כמו א 1או ד2
במשך שנים .להפך ,עלינו להראות לו שכל בית הספר הוא גוף אחד ממש ,שבו
אין גבולות והכול פתוח בפני כולם.
החלוקה הנוקשה לקבוצות פוגעת דווקא בביטחון העצמי של הילדים  -הם
מתרגלים לקבוצה מסוימת כמו שמתרגלים למיטה שלהם או לחדר שלהם
בבית ,ומתקשים מאוד להתנתק מתחושת השייכות שפיתחו ,ולחוש בטוחים
בקבוצות אחרות .כתוצאה מכך ,נוצרת תלות במסגרת אשר אינה נעלמת גם
לאחרי שהילד גדל.
בשביל מה צריכים כל כך הרבה דיונים?
הדיון מאפשר לילד לחקור את עולמו ,את נטיותיו ,לשלוט בעצמו ,ללמוד
להתבטא נכון ולתקשר עם ילדים אחרים .כאשר נשאלת שאלה ,הילדים
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עוזרים זה לזה להגיע לפתרון משותף ,וניתן לראות כיצד הם מתקדמים
כתוצאה מהתמיכה ההדדית ביניהם .הדיון מאפשר לכל ילד להתבטא בדרכו -
כולם צריכים להגיב על הנאמר ,לומר איך הם מרגישים ,או אפילו לכתוב כמה
משפטים או לצייר ציור שמתאר את הנושא שעליו מדברים.
כדי לעזור לילדים להוציא מעצמם את המיטב ,עלינו להכין אותם מראש
לשיחות כאלה .עליהם לדעת מראש את נושא השיעור כדי שיהיה להם זמן
לחשוב מה יגידו .וגם לזה כדאי להקדיש זמן נפרד במהלך הלימוד .מדי יום,
כל אחד אחראי להכין סקירה קצרה על נושא שקשור לחומר הנלמד ,ולחבר
שאלות לדיון משותף עם החברים .כך בהדרגה הילדים ילמדו להתבטא בפני
קהל ,לסנגר ולקטרג ,בעצם לשחק את כל התפקידים שאנו צריכים למלא
במסגרת החברה.
האם חייבים לדון בכל שיעור בנושא חדש?
לא חובה למצות כל נושא עד תום .לפעמים כדאי להמשיך בנושא במועד
מאוחר יותר ובשיעור אחר .עלינו לדעת שדווקא לוח זמנים מחייב ,הדורש
לפתור במסגרתו מספר מוגדר של בעיות ,גורם לילד לברוח מאחריות ,ולחכות
שהשיעור יסתיים .לעומת זאת ,אם הילדים יבינו שהבעיה לא נעלמת עם
תום השיעור ,זה יגרום להם להרגיש שהם נוטלים חלק בתהליך כולל שנקרא
"החיים" ,והם לא יכולים לברוח מהבעיות שמתעוררות ביניהם .עליהם לפתור
אותן בשלב זה או אחר.
מומלץ וחשוב ביותר להסריט את השיחות שמנהלים המדריכים והילדים ,כדי
לאפשר לכיתה כולה לצפות בשיעור לאחר מכן וללמוד מכך כיצד התנהלה
השיחה ,באיזו דרך הם שיתפו פעולה זה עם זה ,האם הם התבטאו נכון והבינו
זה את זה ,וכך להפיק את המרב מהשיעור.
בנוסף ,הדבר מאפשר לחזור מדי פעם להקלטות ישנות ולבדוק אם היחס
שלנו לאותו נושא השתנה .ניתן להראות לילדים הקלטות בנות חודש-חודשיים,
או אפילו שנתיים-שלוש ,כדי שיוכלו לראות איך הם הגיבו  -לא חלילה כדי
לבייש אותם ,אלא כדי להדגים להם את תהליך ההתפתחות הטבעי שבו הם
נמצאים ,ולאפשר להם להתבונן בעצמם מהצד ,בפרספקטיבה שלמה.
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ומה עם המורים?
עוד מעט נגיע לנושא הזה ,אבל אם כבר העלינו אותו  -הם נקראים "מחנכים",
ובכל קבוצה צריכים להיות לפחות שניים .כמו כן ,מומלץ שלצד המחנכים יהיה
לפחות איש מקצוע אחד בעל הכשרה פסיכולוגית ,שעוקב אחרי התהליך
ההתפתחותי של כל אחד מהילדים.
ומה בנוגע לבנים ולבנות?
מגיל  3עד גילאי  13-12מומלץ שלא לערבב בין בנים לבנות כי באופן טבעי
הם חיים בעולם תוכן שונה ,וההימצאות יחד רק מבלבלת אותם ומקשה עליהם
את הלימודים .כדאי שגם המדריכים יתחלקו בהתאם למינם  -מדריכים לבנים
ומדריכות לבנות  -כדי לעזור לילדים להתפתח בדרך נכונה וללמוד מהמחנכים
את שלבי ההתפתחות הבאים.
כשהילדים מתחילים להעלות שאלות בנוגע למיניות ,זו האינדיקציה לכך
שצריך להתחיל להכין אותם לגיל ההתבגרות .עם זאת ,מומלץ להפגיש ביניהם
רק לאחר שהם עברו הכנה מתאימה ולמדו כיצד להתייחס זה אל זה ולכבד זה
את זה כפי הראוי שיהיה בין שני המינים.
לקראת גילאי  13-12יש להרחיב ברצינות את הדיון בנוגע לקשר הזוגי והמיני,
להפגיש ביניהם ולהכין אותם בפועל להקמת מסגרת משפחתית ,כפי שיתואר
בהמשך.

המורה הוא קודם כול מחנך
"אין לתת לילד מורה האוהב את הספר
ואינו אוהב את האדם".
)יאנוש קורצ'אק(
לרובנו יש דמות של מחנך או של מורה שאנחנו נושאים איתנו באהבה עד
היום .אותו אדם מיוחד שהצליח לשבות את לבנו ,לספק לנו את ההשראה
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לבחירת כיוון מסוים בחיים .אותה דמות שהמפגש איתה האיר לפתע את אותן
השנים שחלפו .כמה מורים כאלה פגשנו בחיינו? אחד? שניים? ואולי בכלל אף
אחד?
מחנך הוא אדם שנולד כזה .באחת משיחותיו על תפקיד המחנך ,אמר הרב
ד"ר מיכאל לייטמן" :מחנך הוא אדם שמרגיש שלא הוא צריך לשלוט ,אלא
שהאהבה צריכה לשלוט".
מחנך צריך להיות אדם מיוחד מאוד ,בעל ראייה רחבה מאוד על החיים והבנה
של התהליכים המתרחשים בעולם .מתוך היכרות עם העולם ועם הטבע ,עליו
לדעת בבירור לאיזה מצב הוא רוצה להביא את הילד בסוף התהליך החינוכי.
תפקידו לעזור לילד להגיע לאותה מטרה נעלה של חיבור ושל אהבה לזולת,
שעמם
אבל בדרכו הייחודית של הילד ,מבלי לדכא או לבטל את הכישרונות ִ
הוא נולד .במשפט אחד :מחנך הוא מי שמפסל באמנות רבה את האדם הצעיר
 לא על-פי דרכו שלו ,אלא על-פי דרכו של הנער.כיצד לעשות זאת?
הדרך המועילה ביותר היא באמצעות שימוש נכון בחברה .כולנו מכירים את
החשיבות שהילדים ,ככל שהם מתגברים ,מייחסים לחבריהם .הפסיכולוגיה
ההתפתחותית מציינת כי ככל שילדינו גדלים ,השפעת המשפחה מפנה מקום
להשפעת "קבוצת השווים"  -ילדים אחרים ,שהילד שלכם מבין את שפתם
וחולק איתם תחומי עניין משותפים .פיקחותו של המחנך טמונה ביכולתו לבנות
מכיתתו חברת ילדים ,מיקרו-קוסמוס של העולם ,שתשפיע לטובה על כל אחד
מהחברים שבה ,בעוד שהוא עצמו יישאר "מאחורי הקלעים".
לשם כך עליו להשוות את דרגתו לדרגת הילדים  -להתנהג כ"חבר גדול".
אם הוא לא ינהג כך ,הוא ייתפס כמורה או הורה השייך לחברת המבוגרים,
ודעתו לא תתקבל .אם ,לעומת זאת ,הוא יקטין את עצמו יותר מדיי ,הוא ייתפס
כתלמיד .רק כשהילד ירגיש שהמחנך שלו שותף לחוויותיו ,ולכן שווה לו ,הוא
יקבל אותו כחבר אמיתי וייפתח להשפעתו.
לצורך כך על המחנכים להשתתף בכל הפעילויות עם הילדים ,ללוות אותם
לכל המקומות ,לעשות הכול ממש כמו ילדים" ,להתערבב" איתם במלוא מובן
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המילה ,אבל עם זאת ,לקחת בעדינות את המושכות לידיהם ולהתחיל לכוון
את הילדים .לבנות בילדים צורות התנהגות חדשות .איך בדיוק? על המדריכים
להעלות שאלות במעגל הילדים ,המאפשרות להם לברר נושאים שונים בינם
לבין עצמם מעת לעת.
ההבדל היחיד שצריך להיות מורגש בין המחנך לבין הילדים ,הוא שהמחנך
מסוגל לספר מעט יותר על הדרך המשותפת שלהם אל עבר האהבה והנתינה,
מניסיונו בהליכה בה .כך ,לצד חבר גדול ,הילד מקבל דוגמה למדרגה הבאה
שאליה הוא צריך לשאוף להגיע .מחנך שמצליח לגרום לילד להרגיש שהוא
שותף שווה לו בדרך למטרה גדולה יותר בחיים ,גורם לחניכיו להרגיש ביטחון
וגאווה אמיתיים.

האווירה בבית הספר  -תחרות על
תרומה לחברה
נכון להיום מערכת החינוך מדרבנת את התלמיד להצליח .לבד .במוקד הלימודים
עומדת הישגיות  -ילד שקולט הכי מהר ,יודע הכי הרבה ,מצליח לזכור הכי טוב
ומקבל את הציונים הכי גבוהים ,נחשב מוצלח יותר בעיני המערכת ,ולכן גם
בעיני התלמידים.
בנוסף ,המערכת בוחנת את הביצועים האישיים של התלמיד ,בעיקר בהשוואה
לתלמידים האחרים .וזה גורם לתלמידים לא רק לרצות להצליח אלא ,באופן
בלתי נמנע ,לקוות שחבריהם לספסל הלימודים יצליחו פחות .הגישה הזו
שמושרשת בהם עוד מילדות ,אחראית בין השאר גם למשברים החברתיים
והכלכלים שאנחנו חווים היום ,והיא תמשיך לכרסם ביסודות החברה שלנו,
אלא אם נשנה אותה מן היסוד.
אז לבטל את התחרויות?
בשום אופן לא .צריך רק לבצע ִּכוונון קטן אך חשוב .מטרת התחרות צריכה
להיות הפוכה :הישג אמיתי צריך להימדד על-פי יכולת הילד להשתתף בצורה
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אינטגרלית בחברה ,לעזור לה ולפעול למענה .בדרך זו ,הכיתה תהפוך מאוסף
אקראי של אינדיבידואליסטים שמתחרים זה בזה ,למשפחה קטנה שבה כולם
מרגישים קשורים ותלויים בכולם.
אם הילד ירגיש שההצלחה שלו היא הצלחת הקבוצה ,אם הוא יזכה בתמיכה
ובאהבה מחבריו וירגיש שלא מצפים ממנו למשהו מעבר לכך ,הוא יפרח במקום
להיסגר ולהילחץ.
איך גורמים לילד להרגיש שההצלחה שלו היא הצלחת הקבוצה?
קודם כול ,מבטלים את כל הציונים והמבחנים! במקום להעריך את ההישג
ואת הידע האישי ,צריך להתחיל להעריך את ההישג הקבוצתי.
כאמור ,על פי המחקרים החדשים ביותר בתחום האינטראקציה בין ילדים:
למידה קבוצתית לא רק תורמת לאווירה חיובית בקבוצה אלא משפרת גם את
התחושה האישית ,את ההערכה העצמית ואת המצוינות האישית של כל אחד
1
מהחברים בה.
במסגרת המשימות והתרגילים הקבוצתיים צריך לאפשר לכל אחד
מהתלמידים לתרום להצלחה הכללית בתחום שבו הוא מסוגל לבטא את עצמו
בצורה הטובה ביותר .כך כל תלמיד ירגיש שיש לו תפקיד ומקום מיוחד בכיתה.
אבל איך עושים את זה במציאות שבה יש אנשים בעלי תכונות בולטות יותר -
הם זריזים יותר ,פיקחים יותר ,בעלי יכולת קליטה גבוהה יותר וכדומה?
נוסחת הקסם היא למדוד את הילד רק על-פי המאמצים והרצון שלו לתרום
שעמן הוא נולד .המחנכים צריכים להעביר
לחברה ולא על-פי התכונות הטבעיות ִ
לילדים מסר ברור  -הכוונה הטובה והרצון חשובים יותר מההצלחה או התוצאה.
כדי להצליח בכך ,נצטרך ללמוד לעזור לילדינו להשתמש נכון בכל הנטיות
הטבעיות שלהם  -בקנאה ,בכבוד וכדומה  -לטובת החברה .עלינו לשנות את
סולם הערכים בכיתה :כבוד והערכה מקבל אדם שהצטיין במיוחד במאמץ שלו
לעזור לכולם ולבנות אווירה חיובית בקבוצה .כדאי אפילו לחלק אותות הערכה
למצטיין.
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כשרוח כזאת קיימת בחברה ,שאר החברים מתחילים לקנא בו ולרצות להיות
כמותו .כך הילד מתחיל לחוש גאווה כשהוא תורם לחברה ,או בושה בכל פעם
שהוא עושה רע לזולת .יחס כזה יאפשר לילד להתחיל למדוד את עצמו כלפי
הזולת ו"לצאת" מעט מהעיגול הצר שבו נמצא .אם נפעל כך ,נבנה בית ספר
המושתת על אהבה בין חבריו ועל דאגה להם.
אך האם זה לא יפגע ביכולת של הילדים להצליח ולהצטיין בעולם שאליו הם
יצאו?
זה אכן יקטין את הרצון שלהם לרמוס זה את זה ,אבל האם זה רע?
כיום ,אדם משווה את עצמו לאחרים ומרגיש טוב אם יש לו יותר מהם,
ורע אם יש לו פחות .מחקרים במדעי החברה מראים שאדם יעדיף להרוויח
פחות בתנאי שחבריו ירוויחו פחות ממנו ,מאשר להרוויח יותר בתנאי שחבריו
ירוויחו יותר .אלא שכפי שאמרנו בפרקים הקודמים ,היחס הזה לא עושה אותו
2
מאושר.
החינוך החדש יציע שינוי ערכים מניצול הזולת לתרומה לחברה .למה שילדים
ירצו בכך? התשובה היא  -הערכת הסביבה .המקובלים מסבירים שככל
שהאדם ילמד להתייחס באהבה לזולת ,כמו הטבע ,כך הוא ידמה יותר לטבע
ויתחיל להתמלא הנאה רבה ,בדיוק כפי שאם נהנית מכך שילדיה נהנים .לפתע
הוא יגלה ביחס שלו לחברה שכר רוחני ,נצחי ושלם ,שהשווי שלו יקר יותר ללבו
מכל פרס או הערכה חיצונית.
לימוד היחס הנכון לזולת יאפשר לילדים להבין את שורש הבעיות בעולם
המבוגרים ,ויכשיר אותם להקים חברות ועסקים שייבנו על יחסים אחרים בין
אנשים.
רק תארו לכם שמגיל צעיר הילד שלכם ילמד בצורה המוחשית ביותר
שפעולות שפוגעות בחברה ,פוגעות בו ,ופעולות שעוזרות לחברה ,משתלמות
לו מאוד ומזכות אותו בהערכה .איך תיראה החברה שלנו ברגע שנצליח לגדל
דור אחד כזה!?...
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הילדים פותרים סכסוכים
אני יודע מה אתם חושבים .תיארנו כאן תמונה אוטופית ,מושלמת אבל לא
מציאותית ,כי כשילדים באים במגע זה עם זה ,לא פעם נוצרים ביניהם סכסוכים.
מהי הדרך הנכונה ליישב סכסוכים בין הילדים?
המפתח טמון בדיונים משותפים ביניהם על מה שקרה .אין כל רע בכך ששני
ילדים רבים ביניהם .זה אפילו מצוין .דווקא הדיון על המקרה הספציפי יוכל לעזור
לפתור בעיות רבות שרלוונטיות לכלל הילדים ,ולא רק למקרה המסוים.
מה הם כללי היסוד בדיון שכזה?
ההחלטה צריכה להתקבל על-ידי כל הילדים במשותף .בדיון על מקרה מסוים
חייבים להשתתף הילדים שהיו מעורבים בו" .פסק הדין" שעליו מחליטים כולם
יחד ,צריך להיות מתקן ,ולא מעניש .וכך גם הילדים שהיה להם חלק בסכסוך,
צריכים להרגיש .התחושה שצריכה ללוות את הדיון ,היא ששאר הילדים
משתתפים בכאבם של הילדים העומדים ל"משפט" .כזכור ,מטרת הדיון אינה
ענישה ,אלא בירור הבעיה שליבתה את הריב ,כדי שכולם יפיקו לקחים מכך
וישנו את התנהגותם.
כך הילדים יוכלו לגלות יחד איך הטבע האגואיסטי משחק ומהתל בהם ,שולט
ורוֹדה בהם ,גורם להתפרצויות ומפריד ביניהם .ועם זאת ,לגלות גם את היכולת
להבדיל בינם לבינו ,לדעת לתמרן את ה"חבלן" הפנימי הקטן שמסכסך ביניהם,
ולבחור באהבה על פני פירוד ושנאה.
ומה עושים אם הילד נמצא במערבולת רגשית ,ואין בכוחו לצאת מתוכה?
על המדריך להיכנס לאותה סיטואציה ,לגרום לו להרגיש שהוא מזדהה עמו,
ממש מתנהג כמותו ,ואז ,לאט-לאט להתחיל לסגת מאותה התנהגות ולנסות
להשפיע על הילד ולשנות את דעתו" :ואולי בכל זאת אפשר להסתכל על זה
קצת אחרת?" .וכך להרגיע את הילד ולאפשר לו לחזור בהדרגתיות לחברה.
מבחינת המדריך ,השאיפה היא להעמיד את הילד במצב אובייקטיבי ביחס
לעצמו ,לאפשר לו להסתכל על מצבו "מהצד" ולהחליט יחד עם חבריו מה ניתן
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לעשות כדי ללמוד ולהתפתח מהמצב .על הילדים להבין שהם לא מוגנים מפני
הטבע שלהם ,ולכן עליהם לחשוב יחד מה הם יכולים לעשות כדי להתמודד
בעתיד עם ה"חבלן" הפנימי הזה שמתפרץ בהם.
ילד שעובר תהליך כזה מתחיל להבין שמלבד הגוף הפיזי שלו ,יש בתוכו אדם
ששואף למשהו אחר ,למשהו שנמצא גבוה יותר מהדחפים החייתיים שהניעו
אותו לריב עם חבריו .ההבחנה שהילד מבחין בין היצר שלו לבין האדם שבו,
מהווה הצלה של ממש עבורו .הבחנה זו היא יסוד מרכזי בחינוך.
כדאי שיהיה לילדים "ספר חוקים" ,ובו הם יעדכנו את מסקנותיהם ויוסיפו
סעיפים חדשים בעקבות כל דיון שניהלו בקבוצה .הילדים עצמם צריכים להגיע
למסקנות שיש לשנות חוקים מסוימים משום שהם התיישנו ,או לשכלל מקבץ
חוקים מסוים ,והעיסוק הזה יפתח אותם .למעשה בכל יום אפשר להתחיל
בקריאת אותו "תקנון" כדי להזכיר לכל החברים שהם הסכימו לשמור על
האהבה ועל הקשר ביניהם.
בסוף היום כדאי לסכם את המסקנות שהסיקו במהלך היום ,ולהעלות את
ההצעות לחוקים החדשים שהם מקבלים יחד כחברה במטרה להתעלות מעל
האגואיזם ולהגביר את האהבה.
ככלל ,כדאי להקצות לפחות שעה ביום לדיון בעניינים שהילדים מעלים ,כגון:
בעיות ,שאלות והצעות לשיפור רמת חייהם והיחסים ביניהם .בזמן הזה הם
יוכלו לעודד זה את זה ,לשפוט זה את זה וגם להיות על "ספסל הנאשמים".
הילדים צריכים לברר ולחקור כל מקרה לגופו ,אבל להסיק מכך מסקנות
כלליות יותר ,בנוגע למכנה המשותף של הבעיות שלהם .כך הם יעצבו בהדרגה
את צורת החשיבה שלהם ,יתבגרו וחשוב מכול  -יבנו ביניהם דגם של חברה
מתוקנת .אני יודע ,זה מעניין .ואני מבטיח להרחיב על כך בהמשך.

הגישה ללימודים
לימוד הוא תהליך שבו אנחנו מקנים לילד השקפה נכונה על החיים .לכן
מקצועות הלימוד חייבים להשיק לחיים שלהם ,להיות רלוונטיים ,אחרת הם לא
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יבינו בשביל מה הם לומדים אותם .כל מקצוע חייב לענות על השאלות "בשביל
מה אני צריך את זה?"" ,איך זה קשור אליי?".
מבחינה מעשית ,כבר מגיל  6רצוי להתחיל לדבר עם הילדים על החיים
ולהרחיב בהדרגה את טווח יכולת התפיסה שלהם .כאמור ,פעם בשבוע ביום
קבוע צריך לצאת לשחק ולהתפרק בטבע ,לבקר במוזיאונים ,בפלנטריום ,ביער,
בים או בבריכה ,וגם בתיאטרון ועוד ועוד.
במהלך הטיולים האלה וגם אחר כך הילדים יכירו את החיים וידברו עליהם
 בשביל מה ולמה זה קיים? היכן היינו ומה עשינו? מה עושים שם בני האדם,ולשם מה זה התפתח?
עיקרון מפתח בבית הספר לחכמת החיים הוא ההפרדה הברורה בין חינוך
לבין השכלה כללית .אלו הן שתי מסגרות שונות ,ובכל אחת מהן מלמדים
מורים שונים .אך גם המורים שאחראים להקניית השכלה  -פיזיקה ,מתמטיקה,
ביולוגיה ,אמנויות וכדומה  -לא מסתפקים בתחום הידע שלהם בלבד .עליהם
לשמש דוגמה לילד ולהציג בפניו השקפת חיים רחבה; עליהם להיות סבלניים,
מקצועיים בתחומם ,ובעיקר לדעת לשלב בין המקצוע הנלמד ,אם ריאלי אם
הומני ,לבין החינוך שהתלמידים מקבלים.
מעבר לידע ,הילדים צריכים להבין שהמציאות שהם חיים בה ,היא מנגנון
אחדְ ,ס ֵפ ָרה אחת ,ובה הכול מתנהל בהרמוניה .כדי ליהנות מהחיים בתוכה,
עליהם להשתלב באותה הרמוניה בצורה נכונה  -לגלות ביניהם את אותו האיזון,
הדאגה ההדדית והאהבה.
אין זה נכון ללמד את הילד שהמציאות שהוא חי בה ,מתחלקת למקצועות
נבדלים .הרי הטבע הוא מערכת סגורה ,שלמה ,ובה נכללים הדומם ,הצומח,
החי והמין האנושי .מתוך ראיית העולם הצרה שלנו ,אנחנו מפרידים ביניהם,
אבל אין זה כך בטבע .במהלך השיעורים המקצועיים צריכה לעבור ההרגשה
שכולנו לומדים מקצוע אחד ,והשוני בין מקצועות כמו היסטוריה ,ביולוגיה ,כימיה,
פיזיקה ומוזיקה הוא רק בשפה.
אבל חשוב מכול  -המורה צריך לחזור כל הזמן ולהסביר את הקשר בין המקצוע
הנלמד לחיים בחברה .לדוגמה ,כדי להפוך מקצוע כמו ביולוגיה לרלוונטי ,אפשר
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להסביר בו על קשרי התלות ההדדית בין התאים בגוף או בכל מערכת הטבע,
ולהשליך מכך על מה שקורה היום בחברה האנושית.
במקצוע כמו היסטוריה ניתן להראות כיצד הרצון ליהנות גרם לנו לפתח את
הטכנולוגיה ,אבל השימוש הלא-נכון בו הביא לכל המלחמות והאסונות שאירעו
במהלך השנים .בגיאוגרפיה אפשר לעסוק בגלובליזציה ולהציג את הקשרים
הענפים בין המדינות השונות  -כך הילדים יבינו שכולנו תלויים זה בזה ומשפיעים
זה על זה לחלוטין.
בשיעורי ספורט ניתן להיעזר במשחקים קבוצתיים כדי להמחיש לילדים את
היתרונות שבשיתוף פעולה ובעבודת צוות אשר מביאים להצלחה ,לעומת
החסרונות שברצון לנצח את האחרים אשר מבודד אותם מהחברה.
בכל שיעור הילדים צריכים להבין את הכדאיות שבצורת החיים המשותפת,
ההוליסטית ,על פני צורת הקיום האגואיסטית שפוגעת באחרים וחוזרת לבסוף
כמו בומרנג אל האדם שנוהג בה .הרי בסופו של דבר אנחנו גורמים לעצמנו
סבל :ברגע שמופר האיזון העדין ביחסים הבין-אנושיים והטבעיים ,פוקדת אותנו
מכת אקלים ,מלחמה ,מחלה ואפילו הכלכלה קורסת.

הקשר העמוק שבין כל התופעות כולן
בגילאים מתקדמים יותר ,כדאי לאפשר לילד לקחת לידיו ספר לימוד בכל אחד
מהמקצועות  -בהיסטוריה ,בבוטניקה וכדומה  -ולאפשר לו להסביר לקבוצה
מהו חוק הטבע העומד ביסודה של כל תופעה ,ומה מניע אותה.
על הילד להבין שדבר אינו מתרחש ללא סיבה ,וכי יש חוק טבע כללי שפועל
עלינו ,ודוחף אותנו להיות מאוזנים כמותו ולהידמות לו .אם לעומת זאת נציג
בפני הילד תמונה כלשהי ,ולא נדבר עמו על מקורה  -ילקה ההסבר שלנו בחסר,
ועמוק בתוכו הילד יוותר עם השאלה .אמנם הוא לא יידע איך להביע אותה,
אבל המועקה הפנימית הזאת תלווה אותו מכאן ואילך.
לכן דווקא המחנך צריך לעורר בכל פעם את השאלה הזאת " -בשביל מה
זה? מדוע? מה הקשר בין הדברים ומדוע דווקא כך?" ,ואחר כך לעורר דיון ,ויכוח
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ושיחה ערה ,על מנת להגיע להבנה שהטבע הוא מערכת אינטגרלית" ,הדדית",
מאוזנת ושלמה.
חוץ מהמקצועות המקובלים ,צריכים בתי הספר לכלול גם הכשרה מעשית
במקצועות כמו גרפיקה ,צילום ,אינטרנט ,מוזיקה וקולנוע .מומלץ לילדים לעסוק
גם בריקוד ,בציור ,בשירה ובניגון; עליהם ללמוד להביע את מחשבותיהם בעל
פה ובכתב ,ואף להופיע בפני קהל .כל זאת כדי להבין את הזולת ,לתקשר איתו,
ולהשתלב נכון בחברה.
מקצועות נוספים שעל הילדים ללמוד הם פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,מדעי
החברה ומדעי המדינה .צריך לדבר איתם על המוסד המשפחתי ועל בעיות גיל
ההתבגרות ,כשיגיעו לגיל המתאים .האדם הצעיר צריך להבין את עצמו ,את
גופו ואת אישיותו ,את דרישות החברה ממנו ,ואת התלות ההדדית בינו לבין
שאר בני העולם.
הכול צריך להיות מאוד פשוט  -זה העולם שלנו ,ואני קיים בו כחלק אינטגרלי
ובלתי נפרד .לצד זה עלינו להתחשב בכישורים ובנטיות של כל אחד מהילדים -
בתחומי האמונות ,המדע או הטכנולוגיה .אך הילדים צריכים להבין שכל
אלה משניים בחשיבותם ל"לימודי האדם".
כיוון שהתחלנו לדבר על כך שחינוך הוא המקצוע החשוב ביותר בבית הספר,
אך טבעי הוא להוסיף ,שיש להקדיש זמן מיוחד לעיסוק בנושא שהכי מעניין את
הילד  -הוא עצמו .חשוב לענות על שאלות כמו "למה בכלל אני צריך ללכת לבית
הספר?" ,וכן לעסוק במבנה הרגשי של הילד  -במקור לרצונות שלו ,למחשבות
ולדחפים שמתעוררים בו .מומלץ ללמד אותו איך להתגבר על האגו שמפריד בין
בני האדם ,ובאופן כללי ,להקדיש זמן לעיסוק באדם עצמו.
התהליך הזה חייב להיות עשיר במשחקים ,קליפים ודוגמאות ,ולהתאים
לסף הגירוי ולקצב של הילדים במאה העשרים ואחת .הלימוד צריך להיות רצוף
המחשות  -תמונות ,מצגות תלת ממדיות ,סרטים וסיפורים  -שלאחריהן כל
אחד מהילדים יספר איך הוא הרגיש והבין את אשר ראה.
כמו כן ,צריך לבנות לכל ילד תיק אישי כדי לעקוב אחר התפתחותו .מתוך
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כך ,המדריכים שעובדים עם הילדים וכן ההורים ,יוכלו ללמוד במה מוצלח הילד,
ולעזור לו לממש את עצמו.
שילוב של אנשי מקצוע בתהליך הלימוד ,יאפשר ללמוד יותר על עולמו הפנימי
של הילד ,וגם להביט על הדברים מזווית ראייה שונה :לעיתים להתערב ולעתים
רק לצפות מהצד ,פעמים להכתיב את הקצב ,ולעתים לבקש מהקבוצה לערוך
תרגול מיוחד .כך ניתן יהיה להתאים את הלימודים לתרבות ולצרכים המיוחדים
של כל אחד מבני הקבוצה.
אדם שילמד על התפתחותו הפנימית ,ייעשה מגוון מאוד ,עשיר מאוד
בפנימיותו ,וכל המקצועות הנלמדים בבית הספר ייראו לו פשוטים ובהישג יד.
כך נפתח בפניו את תמונת העולם ,והוא יתחיל להיטמע בו ,ולהביט על החיים
בצורה בריאה.

סעודות או ארוחות משותפות
פרט מעניין נוסף שצריך לכלול בית הספר לחכמת החיים ,הן ארוחות משותפות,
או "סעודות" בלשון המקובלים .הסעודה ,הם כותבים ,מסמלת מצב רוחני גבוה
מאוד של חיבור בין אנשים .במצב זה אנשים מרגישים זה את זה ,ומעבירים
שפע זה לזה מתוך אהבה ודאגה הדדית.
השורש הרוחני הגבוה הזה שאליו אנו שואפים ,מכוון אותנו לכך שגם בבית
הספר יהיו הסעודות משותפות .אבל מלבד האוכל ,הסעודה צריכה להפוך
למקום של חיבור בין הילדים .עצם האכילה יחד ,במקום "להתחפר" בצלחת
האישית ,תותיר רושם חזק ,נכון ורציני מאוד על הילד .אט אט תהפוך הסעודה,
באמצעות דוגמה וליווי מצד המדריכים הבוגרים ,לחגיגה של ממש ,שבמהלכה
מדברים ,צוחקים ,שרים יחד ,שומעים מוזיקה ,ובסופה אפילו רוקדים.
לא במקרה הייתה הסעודה לכל אורך ההיסטוריה אמצעי לחיבור ולשיח בין
אנשים .כדאי לנו לחזור למסורת הזאת ,ולחנך את ילדינו לחיבור אנושי ,חם
ולבבי ביניהם.

בית ספר לחכמת החיים

|

ללמוד וליהנות

117

ומה בתפריט? האוכל שמוגש לילדים בחדר האוכל של בית הספר צריך
להיות סטנדרטי ובריא ,טעים ומזין .עם זאת ,עליו להיות במידה .האדם הצעיר
צריך להתרגל לכך שאוכל הוא תהליך טבעי ושלא צריך להפריז בו .עם הזמן,
הילדים יגלו שהרגלי אכילה נכונים ,מאפשרים לגוף להרגיש בדיוק מה וכמה
נחוץ לו .כך נוכל לנתק את הילדים מכל המאכלים המלאכותיים שמיוצרים כיום
בעיקר כדי להרוויח על חשבון בריאותם.
אמנם הדבר יכול להישמע לנו שולי ,אבל קשה לתאר עד כמה חשובה
הסעודה להקניית הרגלי אכילה נכונים ,ולהנחלת יסודות ההתחברות לילדים.
באמצעותה אנחנו יכולים להתחיל לבנות חברה מתוקנת יותר ,ולאפשר לילדים
להתייחס בטבעיות רבה יותר לעצמם וזה לזה.

ההורים כשותפים
מהו מקום ההורים בבית ספר כזה?
למהלך יום הלימודים מומלץ לשבץ שעות קבועות שבהן יוכלו ההורים לבקר
את ילדיהם ,ואפילו לתת להם שיעור ,או לקבל מהם שיעור .כמו כן ,הפסיכולוג
שיעבד עם קבוצות הילדים ,צריך יהיה לשלוח להורים דו"ח יומי או שבועי על
התקדמותו של הילד.
דו"ח זה לא יסתכם בכמה מילים ,אלא יכיל מידע רלוונטי שימשוך את ההורים
להתעניין בתהליך החינוכי ,ויהפוך אותם לשותפים בו באופן מלא .על הפסיכולוג
לייעץ להורים כיצד ובמה להתמקד ,לספר להם על השינויים שחלו בילד ועל
הנושאים שבהם דנים איתם.
בכל מקרה ,צריך למנוע מצב שבו יסתרו ההורים את עקרונות החיבור והאהבה
שהילד למד בבית הספר .שיח סותר במסגרת המשפחה ,עלול לגרום לילד
להתחיל לזלזל בנעשה בבית הספר ,ויקשה עליו להתחבר עם שאר הילדים.
באמצעות דו"חות המוזכרים ,גם ההורים ילמדו אט אט את התהליך החינוכי,
ויוכלו לשלב אותו בשיחות ביניהם בערב או בסופי שבוע ,כשכל המשפחה
נמצאת יחד.
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חלוקה לשכבות גיל
עד כה דיברנו על בית הספר באופן כללי .עתה נעמוד על החשיבות שבחלוקה
לקבוצות גיל ,ועל התרומה החינוכית הגלומה בחלוקה זו.
חלוקת הקבוצות לפי גילאים צריכה להתבצע בהתאם לטבע .לפיכך ,מומלץ
לחלק אותם לקבוצות גיל רחבות יותר מהמקובל כיום  -דהיינו לגילאי  ,9-6גילאי
) 12-9בנות( או ) 13-9בנים( ,ולקבוצת בני נוער מגיל  13-12ואילך .כיוון שבכל זאת
קיים שוני מהותי בין הילדים בגילאים אלה ,בנושאים שעניינם התפתחות הילד,
רצוי לאפשר להם ללמוד בקבוצות גיל ממוקדות יותר.
במבנה המתואר ,ילדים צעירים יוכלו לקחת דוגמה מילדים מבוגרים מהם,
וזהו היתרון המרכזי בחלוקה זו .הדבר יקרה באופן טבעי ,מתוך שאיפתם
להידמות לגדולים .אבל לשם כך צריך להדריך את הילדים הבוגרים להתייחס
נכון לחבריהם הצעירים.

בוגר מלמד צעיר
לימור סופר-פטמן ,ידידה טובה ופסיכולוגית חינוכית יישומית ופסיכותרפיסטית,
סיפרה לי על מקרה מעניין שקרה בין שתי בנותיה הגדולות.
"כשהגדולה מביניהן הייתה חוזרת הביתה מבית הספר בכיתה א'" ,סיפרה
לימור" ,היא נהגה לגשת אל לוח המשחק שבביתנו ולהסביר לאחותה הקטנה
בצורת משחק את כל מה שהיא עברה בבית הספר באותו יום"" .לא התייחסתי
לזה כאל יותר ממשחק תמים" ,המשיכה לימור" ,אבל אתה לא תאמין מה קרה
בחלוף מחצית השנה".
"מה קרה?" שאלתי בעניין" .האחות הקטנה ,שהייתה אז בגן חובה ,פשוט
למדה לקרוא".
"בדיוק בגלל זה" ,אמרתי בחיוך" ,המקובלים קובעים שדור ילדים מבוגר יותר,
צריך להיות שותף פעיל מאוד בחינוך הדור הצעיר".
ואכן ,בעוד שבתי הספר מקדישים מקום מצומצם מאוד לקשר שבין שכבות
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הגיל באמצעות תכניות חונכות למיניהן ,מייחסת חכמת הקבלה חשיבות רבה
לתהליך זה .מדוע? כי כפי שמסבירים המקובלים ,צורת החינוך הזאת נובעת
מהטבע .כפי שבטבע הגשמי קיימת היררכיה של דומם ,צומח ,חי ומדבר ,כך גם
הטבע הרוחני  -שממנו נגזרים החוקים בעולם הזה  -מחולק למדרגות סמוכות
שקשורות זו לזו בשרשרת אין-סופית.
המקובלים מסבירים שהקשר הטוב ביותר בשרשרת זו ,נוצר בין שתי מדרגות
סמוכות .לכן לדוגמה ,כהעתקה מהחוק הזה לעולם שלנו ,אח צעיר מחקה את
אחיו הגדול וגם האם צריכה "להוריד" את עצמה למצב ,שבו תיתפס על-ידי
ילדיה כ"גבוהה" מהם רק במקצת ,וזאת כדי "לשחק איתם כשווה" ,ולקדם
אותם כלפי מעלה.
בדומה לכך ,צריכים המחנכים לשלב בתהליך הלימוד חברים משכבות גיל
גבוהות יותר ,שיהיו קרובים למנטליות ולתפיסת העולם של הילדים שעמם הם
עובדים.
אבל שימו לב ,גם בלימוד מסוג זה יש חוקים.
ילד בגיל  6מסתכל על ילדים בני  14כענקים .הכבוד שהוא רוחש כלפיהם הוא
גדול מדיי ,וכך גם הפער ביניהם .לעומת זאת ,ילדים בני  9ו 10-הרבה יותר קרובים
אליו  -ילד בן  6מכבד אותם ,ורוצה להידמות להם בצורה טבעית .הוא רוצה
ללמוד מהם ,מפני שהוא מסוגל להבין אותם ,והוא נהנה מאוד מכך ש"הגדולים"
מתייחסים אליו בכבוד כאל חבר ,ולא בזלזול כפי שקורה בדרך כלל.
לצורת הלימוד הזאת יש הרבה יתרונות:
כאשר מאפשרים לילדים גדולים יותר ללמד ילדים צעירים מהם ,אנחנו נותנים
לגדולים תמריץ ללמוד בעצמם .אנחנו מכניסים למשוואה משתנים כמו גאווה,
קנאה וכבוד ,ומרגע שזה קורה ,הדבר יכול להביא הן את הילדים הבוגרים והן
את הצעירים ,להישגים נהדרים.
אם ילד בגיל  9יידע שעליו לתת שיעור לילדים בגיל  ,6תהיה לו מוטיבציה
ללמוד בעצמו .כיוון שהקטנים מעריכים את הגדולים ,גם הם ירצו להיות מורים
כמותם ,וללמד בתורם ילדים קטנים.
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אין מה לחשוש מכך שחלק מהילדים לא ירצה לקחת חלק בתהליך .כאשר
ילד ירגיש שאוהבים אותו ותומכים בו ,הוא יוכל להתגבר על הפחד שלו .במקום
לחשוש מביקורת או להתבייש ,הוא ירגיש בטוח לנסות ללמד ,ואז יתגלה העולם
המופלא שחבוי בתוכו.
לכן חשוב גם לשלב פעילות של שירה ,חיבור סיפורים ,המצאת משחקים
וכדומה ביחד  -וכך להוציא מתוך הילד את היצירתיות העצומה שטמונה בו.
אחת הסיבות לביישנות ולפחד של ילדים להיפתח בפני החברה ,טמונה בעצם
העובדה שאנחנו לא עושים זאת כיום.
כיצד צריך להכין ילד לתת שיעור?
בשיא הרצינות :בדיוק כמו שמכינים מורה בבתי ספר לחינוך .על הילדים לתכנן
בקפידה את לוח הזמנים של השיעור  -להחליט כמה זמן להקדיש להסבר ,כמה
לשאלות ולתרגול ולדיונים ,היכן אפשר לאלתר ,והיכן להיות יצירתי .הצורך לעניין
את הילדים הקטנים יחייב אותם להמציא דוגמאות; המחשבות שקרובות הרבה
יותר לעולמם של הילדים הצעירים יותר ,ישדרגו את חוויית הלימוד עוד יותר .כדי
לשפר את כישורי ההוראה של הילדים ,מומלץ לצלם את ההדרכה ,ולאחר מכן
לדבר עליה יחד .אבל כדי לא לפגוע בביטחון העצמי ,יש לזכור שעלינו לעשות
זאת בזהירות ובעדינות.
הניסיון כמורה יאפשר לילד הבוגר להעריך את מקצוע ההוראה ,ובעיקר
ללמוד איך לומדים .אחרי הכול ,תהליכי ההוראה והלמידה קשורים זה בזה.
אדם לא יוכל ללמוד אם הוא לא יידע ללמד .ילד שאינו יודע לתת שיעור,
יתקשה לקלוט את החומר הנלמד ,לסכם ולסדר אותו עבור עצמו .רווח נוסף
הוא האחריות שיחושו הילדים הבוגרים יותר כלפי הילדים הקטנים.
ומה עם הילדים הצעירים? האם גם להם יש תפקיד בשיעורים כאלה?
כמובן .דווקא הצעיר יכול לכוון את המבוגר באמצעות שאלות נכונות ,וללמד
אותו להיות מורה טוב יותר .בדיוק כפי שהילדים שלנו הופכים אותנו לאנשים
בוגרים .עם הזמן ,יבנו ביניהם הילדים קשרים שיתבססו על הרבה כבוד
והערכה  -הם יוכלו להתייעץ זה עם זה ,ולחלוק חוויות יחד.
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אם הכול ילך כשורה ,יהפכו הילדים הבוגרים די מהר למעין יועצים לחיים של
הילדים הקטנים :הם יחלקו עמם את ניסיונם האישי ,יתנו דוגמאות ברורות
וטריות מהחוויות שחוו זה עתה ,ויספרו מעט על המצפה לחבריהם הקטנים
בגיל מבוגר יותר .כך יתחילו הילדים לראות שהם נמצאים בעיצומו של תהליך
התפתחות וגדילה .הם יראו כיצד משתנה תפיסת העולם שלהם עם השנים,
ויהפכו מהר מאוד ל"אנשים קטנים" שחושבים כמו גדולים.
ילדים שעוברים תהליך כזה בשנותיהם הראשונות בבית הספר ,הופכים
לנערים ולנערות שיהיו מסוגלים להסתכל על עצמם מהצד ,ולהתייחס לחיים
נכון.
ושאלה אחרונה :איזה אחוז מהזמן כדאי להשקיע בהוראה כזאת?
מספיקים שני שיעורים בשבוע עבור כל ילד בוגר ,שכן על הילד להתכונן
לשיעור כזה באופן רציני ביותר ,ולאורך זמן.
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פרק :10

מאפייני שכבות
הגיל השונות
לאחר שתיארנו איך צריך בית הספר להיראות ,ננסה לעמוד מקרוב על
המאפיינים של כל קבוצת גיל ועל הדגשים שעלינו לשים ,על מנת לעזור לצעירים
לפתח את הכישורים המתאימים לכל תקופה.

גילאי  :9-6פיתוח יכולת שיפוט וביקורת
עצמית וחברתית
ילד שהתחנך בשיטה המתוארת מגיל הגן ,מהווה "חומר גלם" שממנו
כבר אפשר "לפסל" את האדם העתידי .על-פי הקבלה והפסיכולוגיה ,בפרק
הזמן שבין גיל  6ל ,9-מתרחשת היציאה המשמעותית של הילד מעצמו אל
תוך החברה ,ומתפתחת אצלו יכולת שיפוט עצמי  -חוש של ביקורת עצמית
וחברתית.
למרות שכבר דיברנו על כך בכללות ,כדאי להדגיש תקופת הזמן של גילאי 9-6
היא המתאימה ביותר להקנות חינוך מופשט יותר; הילד מסוגל כבר להתחיל
להבין מושגים כמו "חברה"" ,משמעות החיים" ויסודות ראשונים של מתמטיקה
גבוהה וכדומה.
חשוב מאוד לשלב אמנות בגילאים אלה  -ללמוד לשיר ,לעמוד בפני קהל,
הבעה עצמית בכתב ובעל פה .לא רק שהדבר מעצב חברתית ,כמו שהסברנו
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בנושא גילאי  ,6-3אלא גם גורם לילדים להבין כי העבודה בחברה יכולה לשפר
את היצירתיות שלהם.
כמו כן ,החל מגילאים אלה ,עלינו להתחיל לצאת עם הילדים לטיולים ולסיורים
שמתאימים לגילם ,כדי שיכירו את "החיים" כבר מגיל צעיר.
ואלה גם הכישורים שעליהם נתעכב עתה ,מפני שאם נפתח אותם נכון ,יכיר
הילד את הפסיכולוגיה הפנימית שלו ושל החברה  -יבין מה מניע אותנו בחיינו,
ויידע להזדהות עם המצבים שעוברים אנשים אחרים.

בתי משפט ל"קטנים"
המקובלים מסבירים שהאדם מורכב משתי מערכות  -של דין ושל רחמים -
ביחס לעצמו וביחס לאחרים .למה הכוונה?
כל תחושה שלנו ,כל מחשבה ,בנויה בהכרח משיתוף בין שני כוחות או
תחושות מנוגדים  -חום וקור ,משיכה ודחייה ,שנאה ואהבה .אותו שיתוף הוא
שיוצר את החיים .הרי אם לא היינו חשים בחושך ,לא היינו מסוגלים לזהות את
האור ,ואילו לא טעמנו משהו מר ,לא היינו יודעים מהו מתוק .באופן דומה ,גם
ביחסו של האדם לחברה עלינו לבנות אותו סולם שמשלב בין דין לבין רחמים,
בין הביקורת על הזולת לבין האמפתיה כלפיו.
על-פי הקבלה ,המערכת השיפוטית והביקורתית מתחילה להתייצב בילד
כשהוא מגיע לגיל  .6לכן כבר מגיל זה צריך להתחיל לעבוד עם האדם הצעיר על
הקשר שלו עם החברה ,ועל הבנת התופעות שהוא רואה ועתיד לראות בתוכה.
פסיכולוגים רבים מעידים על כך ,אבל ספק אם כולנו יודעים זאת ,כי מאחורי
מעשים כמו טרור והתפרצויות של אלימות קיצונית ,עומד הצורך בהכרה וביחס
של החברה .אנשים שפועלים כך סך הכול רוצים שיידעו שהם מיוחדים ,שיכירו
אותם ,הם מחפשים את המקום שלהם בחברה.
הבעיה היא שאיש לא עבד איתם על הדרך להתקשר עם הסביבה בתקופת
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הילדות .איש לא לימד אותם להשיג תשומת לב ,הכרה והערכה בדרך נכונה -
3
והמחסור הזה דוחף אותם להשיג כל אלה בכל האמצעים העומדים לרשותם.
אז איך נכון לעזור לילדינו ולמנוע תופעות שליליות דומות בחברה?
משחקי תפקידים  -זו השיטה.
כחלק מהתהליך הלימודי ,צריכים הילדים "לשחק" את כל המקרים שבהם
הם נתקלים בחיים  -מקרים של קנאה ,שליטה ,משחקי כוח ,שקר ורמאות.
עליהם לשחק את המצבים הללו ,ולאחר מכן לנסות לעורר יחד ביקורות ובירור
חברתי ,בכל מקרה ומקרה :מדוע זה קרה? מאין זה נובע? האם הדבר נובע
מהטבע שלנו? ואם כן ,אולי נוכל להתעלות מעליו? ואולי דווקא בזה מסתכם
תפקיד האדם?
על הילדים לבנות ממש "בית משפט כיתתי" למקרים של אלימות או גניבה.
המ ֶכה ,ואילו ילד אחר את המוכה .ילד נוסף יכול
כך לדוגמה ,יכול ילד לגלם את ַ
לגלם את אמו של המוכה ,ואילו ילד אחר את אביו של המכה .שאר הילדים
יכולים לגלם את עורכי הדין ,את התביעה ,את השופטים ,את חבר המושבעים
וכן הלאה.
במהלך אותו משפט ,על הילד להיות רציני מאוד וממש "להתלבש" בדמות
שעליו לשחק .עליו להביא הוכחות לכך שהצדק עמו ,ולכך שהוא לא יכול היה
לפעול אחרת .לאחר שהחלק הראשון במשפט מסתיים ,מומלץ לתת ל"אדם
הקטן" להירגע מעט ,ואז להחליף תפקידים :אם לפני חצי שעה הוא הציג את
התביעה ,כעת עליו לגלם את אמו או אביו של "החשוד" .כך הם יוכלו להביט על
עצמם מתוך התפקידים השונים.
מחשבות כמו "איך קורה שאתמול חשבתי שהוא טועה ,ואילו היום אני
בטוח שהוא צודק?" יתחילו להיזרק לחלל .או אז ,התהליך שמתואר כאן ,יהפוך
להרבה יותר ממשחק .באמצעות חוויות כאלה ילמד הילד להבין בהדרגה את
החיים ,או ליתר דיוק :להתחיל להבין ולהרגיש את הזולת.
פתאום הוא יתחיל להבין שגם אחרים יכולים להיות צודקים ,למרות שכרגע
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הוא לא מקבל את דעתם .הוא יבין שמחר גם הוא יכול להימצא במצב שונה,
וכך ייפתח לו צוהר ראשון לעבר ההזדהות עם אנשים אחרים והבנת האדם.
תרגילים כאלה יאפשרו לילדים לדבר עם בני אדם שונים ,גם אם אותם
אנשים מתנגדים לדרכם או שונאים אותם ,כי הם יבינו שבעתיד גם הם יכולים
להימצא במקום חברם או במצבם .לימוד כזה יגרום לילדים להבין שכל אחד
כלול מכל המצבים כולם ,כי לכל אדם יש מקום בעולם ,ויש להתייחס בסבלנות
לכולם.
היכולת להבין שאנחנו משתנים כל הזמן ,תציל את הילד מהקיבעון שבו
חיים המבוגרים .אנחנו המבוגרים התרגלנו כבר לידע מסוים ,לנורמות ולחוקים
קבועים  -וכל אלה בנו את האישיות שלנו ,את העולם ואת המציאות שאותה
אנחנו חווים .אבל דווקא בגלל זה ,אנחנו מגלים רק חלק קטן וחד-גוני מאוד
מהמציאות שבה אנחנו חיים.
אם נלמד את הילדים שלנו שאין מה לחשוש משינוי ,ושכדאי להיפתח לעולם,
הם יזכו לתמיכה מהטבע ,ויגלו בתוכו מציאות שלמה של כוחות ומידע שנעלמים
מאיתנו ,המבוגרים.
הבנה מעין זו מכונה על-ידי המקובלים "ראשית האדם שבילד" .מדוע? מפני
ש"אדם" הוא מי שמסוגל להתעלות במעט מעל לרצונות והדחפים החייתיים
שלו ,להתבונן בעצמו מנקודת מבט רחבה וגבוהה יותר ,לשפוט ולבקר את עצמו
משם.
מהו תפקיד המחנך במשחק הזה? עליו לדאוג שהדיון יהיה ענייני מאוד ,מעשי,
כך שכולם יבינו מהו נושא הבירור ,מהו הרקע למעשה וכדומה ,מבלי להתפזר
לנושאים ולעיסוקים אחרים.
כמה זמן יכול להימשך משחק כזה? החל ממספר דקות ועד שעתיים,
ובסיומם יכולים הילדים יכולים לפתוח דיון על מה שחוו.
האם יש עקרונות שחשוב לזכור?
עקרון המפתח צריך להיות  -רלוונטיות לעולמם של הילדים .את הנושא
שמבררים צריך להתאים לרמתם ולהבנתם .העיקר הוא שיבינו שגם לאדם
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אחר יכולה להיות דעה ,ושגם לה יש מקום .כולנו בני אדם ולכולנו יש חולשות,
בעיות וצדדים שאיננו אוהבים .משחקים כאלה יאפשרו לנו לתקן את מה
שדורש תיקון ,לחשוף את הצדדים הטובים שבכל אדם ולהבליט אותם.
ומה ניתן לעשות כשמתעוררת בילדים מסוימים גאווה ,בעקבות תפקיד ראשי
ששיחקו וכדומה?
לארגן סביב הילד הזה משחק תיאטרון שיראה לו כיצד בדיוק הוא נראה,
כאשר הוא מתגאה.

גילאי  :13-9הכנה לגיל ההתבגרות
המקובלים מגדירים את גילאי  13-9כגיל החשוב ביותר לחינוך .בגילאים אלה
עדיין יש לנו נגישות אל הילדים .הם שומעים לנו ,מקבלים אותנו כסמכות.
לעומת זאת ,מגיל  13ואילך ,הם הופכים לאנשים בוגרים לכל דבר עם עולם
תוכן משלהם ,וכבר הרבה יותר קשה להשפיע עליהם ,ולהחדיר בהם תובנות
חדשות.

לעזור להם להתמודד עם חוסר השקט
היעד חשוב ביותר בגילאי  13-9הוא ההכנה לגיל ההתבגרות  -ליחסים חברתיים,
להקמת משפחה )כן ,אתם קוראים אותי נכון( ,ובשלב מאוחר יותר ,גם ליחסים
מיניים .זהו גיל שרצוף שינויים פיזיולוגיים ,ובעקבותיהם מתעוררים הרבה מאוד
חוסר שקט ושאלות .השינויים ההורמונליים יוצרים עצבנות אצל המתבגרים.
הם חשים כי "העולם הפך מעצבן".
שאלות כמו " -מה קורה איתי?"" ,בשביל מה אני צריך את בני/בנות המין
השני?"" ,מהם היחסים הנכונים איתו/איתה? ואיך?"  -מתחילות לצוף בקרב
הילדים .כמו כן ,מתחילה בגיל זה התרחקות ראשונית מתלות בהורים וכמיהה
לעצמאות .נוצרות חברויות בין הצעירים ,וחשיבות ההורים מתחילה לפחות.
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אבל למה יש שינויים דרסטיים כל כך בגילאים האלה? למה אנחנו לא יכולים
להתפתח על מי מנוחות?
על-פי הקבלה ,הטבע פועל עלינו בדרכים שונות לגמרי בגילאי ,13-9 ,9-6 ,6-3
ומעורר בתוכנו כוחות שונים ,בהתאמה למערכת העליונה המנהלת אותנו .אין
לנו דרך למנוע את השינויים הדרסטיים הללו שמתרחשים לפתע .כך היא דרכו
של הטבע .במקום להילחם בנטיות וביצרים שמתגלים בילדים ,עלינו להשתדל
לאזן אותם ,באמצעות גישה נכונה כלפיהם.
במה כדאי להתמקד בעבודה עם המתבגרים הצעירים?
בהבנה ,בשיחות רבות ככול שניתן על העולם ועל בעיותיהם ,ולטעת בהם
יחס נכון כלפי החברה .הסרטים ,המוזיקה המושמעת ומערכת הלימודים  -כולם
צריכים להיות מכוונים להבאת הצעיר למצב הנכון ,הנוח והמאוזן ביותר עם
עצמו ,עם משפחתו ,עם בני/בנות המין השני ועם הסביבה.

להראות להם את מכלול החיים
באופן הדרגתי ,ועל-פי מידת ההתפתחות בכל שכבת גיל ,עלינו לקחת את
האדם הצעיר להתרשם מהעולם שבו הוא חי :לבית משפט ,לבתי חולים ,לבתי
משפט ,ואולי אפילו לבית כלא וכדומה.
להבדיל מגילאי  ,9-6כאן ,בגילאי  ,13-9כבר אפשר להתחיל לצאת למקומות
"רציניים יותר" ,שיפתחו לילד נקודת מבט רחבה יותר על החיים .עליו להבין
כיצד בנויה החברה ,מה קורה לאנשים שמתנהגים בצורה שלילית כלפי החברה,
וכדומה.
לאחר כל סיור ,יתבקשו הילדים להציג בפני חבריהם דיווח על מה שהרגישו
ומה שראו ,וינסו להסביר את החוויה שלהם יותר לעומק .לאחר מכן ,צריך
פסיכולוג הקבוצה לעבד את החומר ,להסיק על בסיסו מסקנות ,ולהדריך איך
כדאי להמשיך לעבוד עם הילדים.
האדם בימינו רואה באינטרנט ובטלוויזיה תמונות מעוותות של המציאות
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 תבניות מלאכותיות של יופי ויחסים  -והוא מתחיל לשחק את ה"סצנותההוליוודיות" שראה בחייו .כדי לעזור לו ,עלינו להמיר את הדוגמאות האלה
בדוגמאות הטבעיות ביותר ,הנכונות ביותר.
בכך שאנחנו מלמדים את הילד להתייחס נכון לאחרים ,לחברה ,לסביבה
ולעצמו ,אנחנו עוזרים לו לבחור מקצוע ,וכן לבנות יחס נכון כלפי העבודה,
המשפחה ,המדינה ,העם שלו והעולם כולו.
הילד צריך להרגיש שמלמדים אותו לחיות .עליו להפוך למעין פסיכולוג של
עצמו .היכולת שלנו להתמודד עם החיים תלויה בלימוד עצמי  -בתנאי שהילד
לומד את עצמו ,חוקר את עצמו ,מבין את עצמו ,מגלה את עצמו לעצמו.
כתוצאה מכך הוא גם יבין באופן אובייקטיבי איך מסתכלים עליו מבחוץ ,ואיך
הוא מסתכל על החברה.
למעשה ,כל חכמת הקבלה מכוונת ללימוד עצמי ,ודרך כך מתחיל האדם
להכיר את עצמו; אנחנו חושפים בפני עצמנו את הנשמה שלנו ,את הדבר
הפנימי ביותר שלנו.

קנאה ,תאווה וכבוד
תופעה נוספת שבולטת מאוד בגילאי  13-9היא הנטייה למשוך תשומת לב,
ולהתארגן לקבוצות של "פופולריים יותר" ו"פופולריים פחות" .הדרך היעילה
לעזור להם להתמודד עם התופעה ,היא להראות שנטיות לכבוד ,לקנאה
וכדומה הן חלק מהטבע שלנו .כשאנחנו רוצים למשוך תשומת לב ,צוחקים
על מישהו או נחלקים ל"מעמדות"  -אנחנו הופכים עבדים לאגו שלנו .הרצון
להצחיק את כולם ,נובע מהצורך בתשומת לב .הרצון להראות שאנחנו גיבורים,
נובע מהשאיפה לכבוד.
ברגע שהילדים יבינו מאין נובעות כל התופעות האלה ,וירצו להתעלות לדרגה
שבה ישלטו בהן ולא יהיו נשלטים על-ידן ,הם יתחילו למצוא תענוג ואתגר
אמיתיים .הם יתמקדו במלחמה הפנימית שלהם ,במשחק הפנימי בתוך עצמם,
בין "האדם" שבתוכם ,לבין האגו שמנסה להתל בהם עוד ועוד.
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דרך נוספת להתמודד עם תופעות כאלה היא פשוט לשקף אותן לילדים,
ולדרבן את הקבוצה להגיב עליהן בדרך חברתית " -הנה ,דני רוצה תשומת לב,
בואו ניתן לו אותה ונראה איך הוא יגיב" .יחס כזה מצד החברה  -שינבע מאהבה
דווקא  -יחייב את האדם הצעיר להשתנות.
מדובר באתגר של ממש  -לבנות מהכיתה ,חברה קטנה שלומדת את טבעה
הפנימי ואת טבע הבריאה .אם נצליח בכך ,יביטו הצעירים על החיים בהבנה
ובאיזון ,שהם הם המפתח לשלווה ולשלום.

הכנה לחיי משפחה
כדי להכין את בני הנוער לשלב הבא בחייהם ,עלינו להשתמש בדוגמאות טובות
ורעות מחיי המשפחה ,כלומר לספר לילדים על היחסים העתידיים שהם טרם
חוו .צריכים לבנות להם בהדרגה שיעורי הסבר על הפסיכולוגיה של שני המינים.
הגדרות כמו" :יופי"" ,יתרון"" ,כבוד"" ,תשומת לב" נתפסות באופן שונה אצל
גבר ואצל אישה .חוסר ההבנה ההדדי הזה ביניהם גורם להם לשגות בדמיונות,
ולבוא בדרישות לא מציאותיות אל המין השני .לכן עלינו לאמן את הילדים
לראות את עצמם ואת העולם ,גם דרך עיניהם עצמם ,וגם דרך עיניהם של בני
המין השני ,כדי שעם הזמן יוכלו לפתח ביניהם תקשורת נכונה.
הכרת העולם הפנימי של בנים ובנות ,מתוך מטרה לבנות קשרים הרמוניים
ביניהם ,חסרה מאוד בימינו גם למבוגרים .בשיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן,
סיפר הפסיכולוג והפסיכותרפיסט ,אנטולי אוליאנוב ,כיצד מגיעים אנשים בגילאי
שלושים-ארבעים לפסיכולוג ,ומתנהגים כמו ילדים קטנים .הם לא מבינים שבן
הזוג מסתכל עליהם ממבט שונה ,ואומרים דברים בסגנון של" :כל כך השתדלתי
שיהיה לה טוב ונוח ,אבל היא מתעלמת מכך ודורשת ממני דברים אחרים
לגמרי".
אם היינו מתחילים כבר מילדות להבין זה את זו ,היינו רוכשים כבוד ורגישות
כלפי בן המין השני ,ומגיעים באמצעותם להרמוניה פנימית וחיצונית .כך היינו
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פותרים את רוב הבעיות בין המינים ,כי רוב הבעיות שלנו נובעות מחוסר ההבנה
ההדדי בינינו.

יחס נכון למיניות
אחת הבעיות האופייניות לתקופת גיל זו ,היא "סערת ההורמונים" שמשתלטת
על הצעירים; אם לא נסייע להם לפרוק את המטען הרגשי הזה ,חוסר השקט
ימנע מהם להתרכז בלימודים ,ואולי אף ישבש להם את כל סדרי החיים...
היחס הנכון למיניות צריך להיות  -פתיחות והסבר ולא הסתרה ,כי מטבעו
חושק האדם במה שנסתר ממנו .דווקא שיחה חופשית ופתוחה על כך ,תרגיע
מאוד ,ותוריד את רמת המסתוריות.
עלינו להבהיר לנער ולנערה בכל דרך אפשרית ,כי התחושות שמתגלות הן
טבעיות ,וכי הן מתגלות כדי לאפשר לו להשתמש בהן ,ולהתמודד עמן נכון .אם
נספק לילד כלים להתמודד עם התופעות האלה ,נפנה לו בכך הרבה זמן וכוחות
נפשיים.
איך עוזרים לבני הנוער להתייחס נכון להורמונים המתפרצים?
אחת הדרכים לעשות זאת היא ללכת עם המבוגרים שביניהם למוזיאונים
מדעיים ,ולצפות יחד בסרטים על התעברות ומיניות .תוך כדי צפייה ,עליהם
לקבל הסבר על מה שהם רואים ,כדי לתת להם תחושה שאנחנו נותנים
מסבירים להם על החיים .מכיוון שבגיל הזה נקבע היחס שלהם למין השני ,ככול
שיידעו יותר על נושאים אלה ,בהתאם לגילם כמובן ,נוכל למנוע מהם בעיות
רבות המאפיינות את גיל ההתבגרות.
הרב ד"ר מיכאל לייטמן סיפר לי פעם שהוריו היו רופאים והיחס לכל הנושא
היה פתוח מאוד בבית .כתוצאה מכך נמנעו ממנו הרבה מאוד תסבוכות ובעיות.
בגיל זה אפשר לשלב גם הסבר על השורשים הרוחניים לקיום שלנו בעולם
הזה כגברים וכנשים .לפי חכמת הקבלה ,שני המינים מסמלים את שני חלקי
הבריאה ההפוכים שצריכים להשלים זה את זה " -הזכר והנקבה" .מצב טוב,
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שלם ומאוזן ,לא יכול להיות מושג לחלק אחד יחיד אלא רק לשניהם יחד,
בהתחברות נכונה והרמונית ביניהם .אם הילדים יבינו זאת כבר בגילאים
הצעירים  -ייחסכו בעיות רבות במערכות היחסים.

הפרדה וחיבור בין בנים לבנות
כשמתחילים לדבר על מיניות בבית הספר ,חשוב מאוד להפריד בין בנים לבין
בנות ,כי בנות לעולם לא ישאלו את מה שמעניין אותן בנוכחותם של בנים ,ואילו
הבנים יהיו עסוקים ב"להרשים" את הבנות.
את השיעורים הראשונים צריכים לתת גברים לבנים ונשים לבנות .לאחר
מכן אפשר להתחיל לשלב שיעורים שיועברו על-ידי גבר ואישה ,לבנים לחוד
ולבנות לחוד .בשלב השלישי אפשר יהיה כבר לערבב בין הקבוצות .עם זאת,
הכול צריך להיעשות בדרך עדינה וטבעית מאוד.
אפשר לדוגמה לצפות בקטע מסרט ,ולדון בנושא בנים-בנות .חשוב לאפשר
לילדים להגיב :לצעוק ,לצחוק ,להסכים ולריב .למרות ההמולה ,המסר בכל זאת
עובר .בעתיד ,כשייתקל אחד הנערים בתופעה דומה לזו שעליה דיברו בכיתה,
הוא ייזכר בכך ,ויידע להתייחס למצב בהתאם.
כדי שהתהליך הזה יישא פירות ,חשוב להכשיר מדריכים שישוחחו עם הילדים
בחופשיות ,במשך שעה ביום .עליהם להעלות לדיון פתוח את כל השינויים שהם
עוברים ,לגלות להם את סדרי הטבע ,את המניעים להתנהגותם ואת הדחפים
שלהם .אין דבר שחשוב יותר מאשר לאפשר לנוער לדבר על הנושא בחופשיות
ובפשטות .דיון של שעה ביום ירגיע מאוד את הנוער ,ויאפשר להם להתרכז
בדברים חשובים אחרים.
כשיראו בני הנוער את הסוגיה גם דרך עיניו של אדם אחר ,הם יבינו שאין
ממה "להתרגש" ,והמתח אצלו יירד .אם לא נדאג להורדת המתח בנושא המיני,
עלולים הלחצים שבהם נתון הנער להתפרץ ,ברגע ובמקום בלתי צפויים.
על בני הנוער להבין שיש בהם יצרים ונטיות ,כמו בכל בעל חיים ,וכי עליהם
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להתייחס ליצרים אלה בפרופורציה ,ולהזכיר לעצמם כי "למרות שהנושא הזה
תופס ומעסיק אותי  -יש גם דברים אחרים בחיים" .בדיונים האלה צריכה
להיווצר ההרגשה שאיננו כופים עליהם שום נושא וגם לא נמנעים משום נושא,
אלא מציעים להם הסתכלות הגיונית ומאוזנת יותר על החיים.

ומהו תפקיד המשפחה?
כדי לתמוך במה שהנוער צריך לקבל בבית הספר ,חשוב מאוד להקיף את הילד
בדוגמאות טובות במשפחה ואצל חברים .כשהוא יראה יחס נכון בין גברים
לנשים ,הוא יתחיל להבין שזו הנורמה בחברה כולה .דווקא כשהילד יראה דוגמה
שאינה קשורה אליו ,הוא יתרשם מכך יותר מכל אמצעי חינוכי אחר ,ויתחיל
להבין כיצד נכון להתייחס לבן הזוג.
למרות שגישות פסיכולוגיות רבות מדברות על ההכרח שבהתרחקות בני
הנוער מההורים בגיל ההתבגרות ,לצורך בניית עצמאות אישית ,מציינת הקבלה
שתהליך כזה לא חייב לקרות ,אם נוכל להתחבר עם ילדינו ,ונהפוך את עצמנו
ל"חברים" שלהם.
אם נפנה אליהם בשיא הרצינות ,הם ירגישו שאנחנו בני שיח שלהם ,וישמחו
לחלוק איתנו חוויות ,שאלות ובעיות .דווקא בכך שנציג בפניהם בפתיחות כל
נושא אפשרי בתחום המיניות ,ההתבגרות ,יחסים בין המינים ,יחסים בתוך
המשפחה ועוד  -נוכל ליצור קשר מיוחד ועמוק מאוד בין הדורות.

גילאי  :20-13בחירת מקצוע ובניית
יחס נכון לחיים זוגיים
זה מפתיע אותנו כל פעם מחדש .לפני שהספקנו לסובב את הראש ,הילד
הקטן והאהוב שלנו כבר גבוה מאיתנו בראש ,כבר יש לו דעות מוצקות משלו,
ועולם תוכן גדול ורחב .עוד רגע והוא יפרח מהקן .ועדיין ,כשאנחנו מביטים בו
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מלמטה למעלה ,שאלה אחת בתוכנו אינה מרפה :האם יש דרך לעזור לו לעבור
בשמחה את שנותיו האחרונות כנער ,ולהקל עליו את היציאה אל החיים?
אז קודם כול  -התשובה היא "כן".
אבל לפני שנפרט ,הנה מעט רקע כללי :במהלך שנים אלה ,הילדים עוברים
מבחינה הורמונלית ופסיכולוגית אל שלב ההתפתחות הטבעי הבא .השלב הזה
מתחיל בגילאי  13-12כשהם נערים ונערות ,ומסתיים בגיל  ,20כשהם כבר בני
אדם בוגרים.
בתקופת חיים זו אנו זוכים להזדמנות אחרונה בהחלט להשפיע על בני הנוער,
לפני שהם הופכים לעצמאים בהתנהלותם .לכן עלינו להכין אותם נכון ,ולטפח
בהם מחויבות כלפי עבודה ,ניהול משק בית ,משפחה וחברה ,מדינה וכדומה.
בסיום שנות לימודיהם בבית הספר ,עליהם להכיר את כל סדרי החיים,
ובכלל זה יחסים במשפחה ובחברה .ההכנה הנכונה לכך כבר בתקופת בית
הספר ,חשובה מאין כמוה .לא רק שהיא תסייע להם להבין את המתרחש
בעולם שאליו הם עומדים להיכנס ,אלא גם תעזור להם להבין איך ניתן לשלב
בתוכו יחסי אמון ,כבוד ואהבה הדדית.
לקראת סוף תקופת ההתבגרות ,על הגבר והאישה הצעירים להתחיל לחיות
חיים עצמאיים ,חיים חברתיים ,לרכוש מקצוע ולהקים משפחה .אל תהיו
מופתעים .הילדים שלנו מוכנים לזה ,גם אם קשה לנו להתרגל לכך שהם בגרו...

בחירת מקצוע
הסיבה לחוסר הסבלנות של בני הנוער בימינו טמונה ברצונות שלהם ,הגדלים
ללא הרף ,ומקשים עליהם לראות כיצד יוכלו העיסוקים הרגילים בעולמנו למלא
את רצונותיהם .מגיל צעיר מתחילות להטריד אותם שאלות כמו "לאן אלך?
איזה מקצוע אבחר? במה אעסוק? במה אצליח למלא את עצמי?".
בני הנוער מביטים באנשים שהחברה מחשיבה כמצליחים ,כמו רופאים ,רואי
חשבון ,עובדי היי-טק ואדריכלים  -ורואים שיום העבודה שלהם מתחיל בבוקר,
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ולרוב לא ידוע מתי יסתיים .הם אינם רוצים לעבוד קשה כל כך ,אינם רוצים
לרדוף אחרי הסטנדרטים של הצלחה שאותם הציבו לעצמם האנשים הבוגרים.
פשוט לא ברור להם בשביל מה.
לכן עלינו ליצור עבור ילדינו חברה שבה בחירת מקצוע ,ריווחי ככל שיהיה,
אינה מסתכמת בשיקול של עשיית כסף ,אלא שואפת למצוא במקצוע סיפוק
נפשי .אדם צריך ללמוד ליהנות מהמקצוע שבו הוא עוסק .עשר שעות העבודה
שלו יכולות וצריכות להפוך לשעות יצירה ,וכלל לא משנה מה מקצועו  -צייר,
איש מחשבים או רתך.
הסוד טמון במידה שבה המקצוע מחבר את האדם לאחרים .אם הוא ירגיש
שהוא תורם לחברה ,עוזר לבני העולם להתחבר ביניהם ,ובכך תורם גם להרמוניה
שבטבע  -הסיפוק שיקבל מעבודתו יהיה עילאי .לא מדובר בסוג המקצוע ,אלא
ביחס הפסיכולוגי הפנימי שאליו צריך לחנך את הנערים.
לאמתו של דבר ,עד גיל  13מתגלות רוב הנטיות הטבעיות של הילד .לכן כבר
מגיל זה ,יכולים המחנכים בבית הספר וכן ההורים ,לעזור לו לפתח נטיות אלה,
במטרה למצוא יחד עמו תחום עיסוק שיספק אותו בחיים.
מבחינה מעשית ,ממליצים המקובלים לאפשר לבני הנוער להתנסות בכמה
מקצועות ,ולא לכוון אותם לתחום צר אחד .לשם כך ,כחלק מהלימודים בבית
הספר ,צריכים בני הנוער להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה ,ולהתחיל
"לטעום" מהמקצועות השונים .עלינו לאפשר להם להיכנס להרצאות פתוחות
בנושאים שונים  -פיזיקה ,כימיה ,היסטוריה ,אומנויות ,מחשבים ,ספורט  -פשוט
הכול ,כדי שיהיו ברשותם כל הכלים לבחור בלב שלם מקצוע לחיים .בפועל ,כך
צריכה להיראות שנת הלימודים הראשונה בכל המוסדות להשכלה גבוהה.
במקום להכניס את האדם מיד למשבצת צרה ,יש לאפשר לו להתנסות
במגוון תחומים .ועוד משהו ,בחברה מתוקנת אין גובים כסף על לימודים .המדינה
לוקחת את התשלום על עצמה ,כי ראשיה מבינים ,שהנער והנערה צריכים
להיות חופשיים ללמוד כל מקצוע שבו יבחרו כדי לתרום בעזרתו לחברה.
כפי שציינתי ,בנוסף לקורסים מקצועיים ,עלינו לשלב בגילאים אלה גם
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קורסים בניהול משק בית ,בניהול חיי משפחה וחיי חברה תקינים וכדומה .בגיל
זה ,החיים בבית הספר צריכים להיות מלווים בהסברה בלתי פוסקת  -כיצד
פועלים מנגנוני הממשל ,כיצד פועלת מערכת המשפט ,איך פונים למשטרה או
לעו"ד ,איך מתנהלים מול בנקים וחברות ביטוח ,מהן הזכויות הבסיסיות שלנו
כאזרחים ועוד ועוד .להבדיל מהדרך התיאורטית והיבשה שבה מתבצע הדבר
כיום ,על לימודים אלה לשלב גם התנסות בפועל ,ולהתבסס על גישה הרבה
יותר מעשית ורלוונטית לחיים.
נסיים את הדיון עם המקצוע שצריך להיות המכובד ביותר בחברה שרוצה
לגדל ילדים מאושרים" :המחנך" .במה דברים אמורים? בסופו של תהליך החינוך,
שהחל מיד עם היוודע דבר ההיריון )ואף לפני כן( ,והמשיך בחינוך שאותו תיארנו
כאן במשך עשרים שנים נוספות ,הגבר והאישה הצעירים כבר מוכשרים להפוך
לאנשי חינוך בעצמם ,ולגדל את הדורות הבאים .התפתחותם של נשים וגברים
צעירים שזה עתה יצאו ממערכת החינוך המתוקנת ,תלויה בהשקעתם בחינוך
ובבניה נכונה של הדור הבא.

כשההורמונים משתוללים
כפי שכולנו זוכרים ,בגיל  12-11לערך ,הילדים חווים סערה הורמונלית .לכאורה,
היינו מצפים מהטבע לאזן את התהליך הזה ,כפי שהוא מאזן כל פרט ותהליך
שמתרחש בו ,ולהפוך אותו להדרגתי ,במקום "להנחית על האדם הצעיר מכה
הורמונלית" .אבל לא כך הם פני הדברים .המקובלים מסבירים שמותר האדם
מהחיה בכך ,שתהליך ההתפתחות בגיל זה יוצר חלל ,שאותו הותיר הטבע
בידינו במטרה שנמלא אותו בעצמנו ,כחברה.
לכן ,מלבד ההסבר שיש לתת לבני הנוער על התהליך שהם עוברים ,חשוב
להפריד בין בנים לבין בנות בגיל הזה בזמן הלימודים .כפי שכל מורה יודע,
בגילאים אלה ,מספיק שמישהי בכיתה תצחק ,כדי להוציא את כלל הבנים
מהריכוז ...אבל אין זה מסתכם רק בנושא הלימודים.
ההתעוררות ההורמונלית שחווים בני הנוער ,כתוצאה מהימצאות בסביבה
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מעורבת במשך רוב שעות היום ,מביאה אותם לעיסוק מתמיד ומלחיץ בהיבטים
השונים של היחסים בין המינים :איך הם נראים ,מי פופולרי יותר ,מה לעשות
כדי לקבל תשומת לב ,איך להימנע מבושה וכדומה.
תארו לכם שהיו מכניסים אותנו ,המבוגרים ,למקום שבו היו מתעוררים
באופן מתמיד דחפים מיניים ומחשבות מבלבלות ,כשסביבנו חברה תחרותית
שלוחצת להישגיות בלימודים  -וכך במשך שמונה שעות ביום! האם מצב
כזה לא היה מותיר אותנו "סחוטים"? מה עם קצת שקט לעצמנו ,קצת זמן
למחשבות ולחלומות שלנו ,מה עם קצת פחות תחרות והשוואה ,וקצת יותר
רגיעה ,במקום לחץ ובלבול כל הזמן?
אל תטעו .אין הכוונה לעשות מבני הנוער נזירים .ההפרדה מומלצת רק בזמן
הלימודים .הצורך שלהם בקשר יכול לבוא לידי ביטוי מחוץ למסגרת הלימודים -
בשעות הערב ,בטיולים משותפים ,בבילויים משותפים וכדומה.
כפי שתיארנו בפרק הקודם ,אמצעי נוסף לעזור לילדים לעבור את תקופת
ההתבגרות בשלום ,הוא להוריד מהמיניות את מעטה המסתורין שאופף אותה,
וליזום שיח פתוח וחופשי עליה .כך יבינו בני הנוער שמדובר במשחק הורמונלי
בלבד ,שגורם לראש שלנו "להסתובב" בגלל בחור או בחורה .זה לא ממש
אנחנו ,אלא ההורמונים שלנו שדוחפים אותנו להביט על החיים דרכם ,כמו דרך
משקפיים צבעוניים.
בנוסף ,חשוב להסביר לצעירים ,שסטנדרטים של יופי ומשיכה המקובלים
כיום ,נקבעים עבורנו על-ידי אנשים אחרים .במציאות אין אנשים "אידיאליים",
מושלמים ,כמו שמנסים להראות לנו כלי התקשורת .ולכן אין סיבה לדרוש
שלמות מעצמך או מאחרים .עלינו להציב בפנינו תמונה טבעית ,אמיתית
ומציאותית של האדם ,ויחסים בריאים בין המינים.

בוחרים בן זוג לחיים
כדי לעזור לבני הנוער להבין את העקרונות הנכונים לבחירת בן זוג ,מומלץ
להסביר להם על היחסים הזוגיים כיום ,כעל יחסי "תן וקח" .כאשר גבר מתחתן
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עם אישה יפה רק בגלל שהיא יפה ,או כאשר אישה מתחנת עם גבר עשיר ,רק
בגלל שהוא עשיר ,הם "מוכרים" את עצמם .לא פחות .בן/בת הזוג " -משלמים"
להם בכסף/ביופי שלהם .כדאי גם ליידע את הנוער מבעוד מועד ,שיופי הוא
דבר שדי מתרגלים אליו עם השנים ...ומה יקרה אחרי שנתרגל? יעידו על כך
אחוזי הגירושין.
האדם הצעיר צריך להבין שלא נכון לבחור בני זוג על-פי קריטריונים "חיצוניים"
בלבד .הדרך הנכונה לבחור בן זוג היא למצוא מישהו שחולק אתי מטרה פנימית
זהה בחיים .אדם שאיתו/ה אוכל להתחבר "מבפנים".
כמובן שצריכים גם להימשך זה לזו חיצונית ,אבל אם תהיה להם מטרה
גבוהה יותר מהנאה אישית ,אם הם יבינו שהם יכולים להרגיש ביניהם כוח
שנעלה יותר משניהם  -הקשר ביניהם יחזיק מעמד לאורך זמן .כשמוקד הקשר
יתבסס על גילוי כוח הטבע שמתגלה בחיבור בין אנשים ,הם יבינו שלצורך גילוי
זה ,שניהם יחד  -דווקא הוא והיא  -הכרחיים.
כפי שתיארנו בפרקים הראשונים ,חלק מהלימודים על מבנה הטבע כולל ידע
על היותו מחולק לכוחות מנוגדים  -קבלה ונתינה ,משיכה ודחייה וכן הלאה .ואם
בדרגות הטבע השונות ניכר בעיקר ההבדל הפיזי שבין זכר לנקבה ,הרי שבדרגת
ה"אדם" ההבדל ביניהם מתבטא בדרך ההסתכלות השונה לגמרי על החיים.
למעשה ,אנחנו לא רק שונים אלא "הפוכים" ,ולכן לעולם לא נוכל להבין זה
את זו ,אלא אם כן נמצא דרך להתחבר מעל אותם ניגודים .בני זוג אינם צריכים
לחפש דמיון ביניהם ,אלא השלמה הדדית .והשלמה כזו ניתן להשיג רק על-
ידי מטרה שהיא נעלה יותר מהתועלת האישית הצרה שלהם  -על-ידי מטרה
רוחנית.
סיפורם של אדם וחוה ,מסבירים המקובלים ,אינו אלא משל לתהליך רלוונטי
מאין כמוהו לבני זוג טריים .פעם היינו נשמה אחת ,אבל "בחסות" האגו )או
"הנחש" בשפת המשל( ,איבדנו את הקשר הזה ונפרדנו להרבה נשמות
פרטיות ,להרבה חלקים .כדי לגשר על התהום שבינינו ,אנו חייבים לחזור לאותו
חיבור ,והדבר אפשרי רק בעזרתו של אותו כוח שהפריד בינינו מלכתחילה .אל
דאגה ,עוד רגע אסביר.
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המקובלים מסבירים ,וכיום גם המדענים ,שאנו תופסים את העולם  -רואים,
שומעים ,מריחים ,ממששים וטועמים  -בהתאם למה שהחושים שלנו קולטים.
אולם מלבד הגלים שאנחנו קולטים ,קיימים בטבע גם גלים נוספים .הכוח
שכולל את כל הגלים האלה נקרא בחכמת הקבלה "הטבע" ,והוא "משדר"
על תדר של איזון ואהבה הדדית .אמנם כעת אנחנו לא מרגישים בו ,אבל יש
לנו היכולת לעשות זאת ,אם נבנה בינינו  -בחברה ובחיים הזוגיים  -יחסים של
אהבה ודאגה הדדית.
כשאנחנו מצליחים להתחבר בצורה נכונה ,אנחנו חשים בהשלמה הדדית
ובתחושה של סיפוק ומילוי עילאי ונצחי .הקשר הרוחני בין בני זוג ,מעלה כל
תענוג פיזי שמורגש ביניהם לגובה שאי-אפשר לתאר .כשהם מתחברים נשמה
לנשמה ,כמו תקע לשקע ,החשמל שמתחיל לזרום ביניהם הוא אינסופי .ספר
הזוהר מדמה את הפער שבין הנאה כזאת לבין כל הנאה אנושית אחרת ,לפער
שבין נר דקיק לעומת אור עצום ,או בין גרגיר אחד לעומת עולם ומלואו.
אם בני הנוער יבינו את זה ,וינסו לבנות ביניהם יחסי אהבה נכונים  -הדבר
יהווה אתגר של ממש עבורם .והחיים ,כמו גם הקשרים ביניהם ,יהפכו למרתקים
ולעמוקים.
לסיכום ,העניין הוא לא הגיל שבו אנחנו יוצרים בינינו קשר זוגי ,או אפילו
מתחתנים ,אלא סוג הקשר ודרגת ההתפתחות הפנימית .אם נבנה בנוער
גישה נכונה לזוגיות ,למטרה משותפת ולהשלמה הכרחית בין המינים ,החיפוש
הארוך ,התמידי וחסר השקט שמאפיין את הגיל הזה ,יהפוך מחיצוני לפנימי,
ויאפשר להם חוויה מרגשת וסוחפת של זוגיות בריאה ומתמשכת.

להחזיר את הקהילה לילדים
אחת התופעות שמאפיינות את סוף המאה העשרים וראשית המאה העשרים
ואחת היא קריסת המושג "קהילה" .בעבר אבותינו נהגו לחיות בעיירות ובכפרים,
להתאסף תדיר לאירועים גדולים ולחיות חיים שיתופיים וחברתיים  -והילדים
התרוצצו בין רגלי המבוגרים וספגו את התחושה המשפחתית החמה הזאת.
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היום ,לעומת זאת ,הפכנו בודדים .מנותקים .חיים את החיים לעצמנו בלבד.
פרופ' רוברט פוטנאם כתב על כך בספרו "לשחק באולינג לבד  -על הקריסה
והתחייה מחדש של מושג הקהילה בארצות הברית" 4.הספר היה לרב מכר
עולמי והשפיע על אנשים רבים .צוות המחקר שבראשו עמד ראיין חצי מיליון
איש ,ומהנתונים עלתה תמונה כואבת לפיה אנחנו משתייכים פחות מבעבר
לקבוצות ולארגונים ,עושים הרבה פחות דברים במשותף ,מכירים פחות את
שכנינו ,נפגשים פחות עם חברים ,ואפילו התכנסויות משפחתיות הפכו למחזה
יחסית נדיר עם השנים" .הרבה יותר אנשים משחקים כיום באולינג מאשר
בעבר" ,אומר פוטנאם על בסיס נתוני המחקר" ,אבל הם משחקים בו לבד",
הוא מסכם בצורה אלגורית את הנתונים.
כואב ,אבל אמיתי.
אנחנו יצורים חברתיים ,אבל משום שאנחנו לא מרגישים את הטבע ,איננו
מבינים אילו מנגנונים עלינו להקים סביב האדם הצעיר  -החל מהמשפחה,
וכלה במעגלים מקיפים של קרובים ומכרים .כדי לא לאבד את הקשר עם ילדינו
לאחר שהם יוצאים לחיים ,עלינו לבנות מחדש את מושג הקהילה והמשפחה
המורחבת ,כמקום שבו הם ירגישו שייכים ואהובים .אנחנו לא מודעים מספיק
לכמה שהדבר משמעותי עבור הילדים.
על-פי הקבלה ,המשפחה הרחבה )הסבים והסבתות ,הדודים והדודות(...
נועדה ללמד אותנו את מבנה העולם שבו אנחנו חיים .המקובלים מסבירים
שעולמנו בנוי כגלדי בצל  -הילד נמצא במרכז ,וסביבו ההורים ,האחים,
הסבתות והסבים ,הדודים ובני הדודים .והמעגלים לא מסתכמים רק במסגרת
המשפחתית .הקהילתיות מושרשת בטבע שלנו .החיים בלהקה הם חלק ממנו.
לכן הילדים צריכים להרגיש שמלבד הוריהם יש סביבם אנשים נוספים שדואגים
להם ,שתומכים בהם.
המעגלים המקיפים את הילד צריכים להתרחב ,כמו אותו רחם אימהי דואג
ואוהב ,ולהכיל בסופו של דבר את כל העולם .על-פי הקבלה ,המצב האמיתי
שעלינו לגלות שקיים בינינו ,הוא שכולנו קשורים זה לזה בדרגות שונות של קשר,
כמו בני משפחה.
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וכרגע זה רחוק מלהיות המצב שאנחנו נמצאים בו...
היום אנחנו דומים לשק של אגוזים .הצרות מבחוץ אמנם מחברות בינינו ,אבל
5
ברגע שהלחץ יורד ,כולנו מתפזרים לכל עבר.
והילד מרגיש בכך .אולי הוא לא יכול לבטא את זה במילים ,אבל הוא חש
בחלל של בדידות וניכור שמקיף אותו .חש מנותק מההורים .חסרים לו קשר
פנימי ואוהב ,התאספויות משותפות ,דוגמאות של אבות ,אימהות וחברים,
אנשים שבקרבם הוא יכול להרגיש חום ואהבה וביטחון .לעומת זאת ,אם נוכל
להחזיר לילדים שלנו את תחושת ההשתייכות הקהילתית שכל כך חסרה להם,
הם לא ירצו לעזוב אותנו וללכת למקומות אחרים.
החיים בקהילה תומכת ואוהבת עשויים להשפיע גם על בחירת המקצוע.
ילד שגדל בקהילה כזו ירגיש שהוא חופשי ללמוד כל מקצוע .התחושה שיש
מאחוריו אנשים שתומכים בכל החלטה שלו ,תאפשר לו לפתח את הכישורים
שטמונים בו ולמצות את המיטב שבו .הוא ילך אחרי נטיות הלב שלו ,ולאו דווקא
אחרי "יוקרה מלאכותית" בדמות כסף ורושם .תחושת הסיפוק תהיה גדולה
הרבה יותר ,והאושר והטוב שזה יגרום יתבטאו בכל מישורי החיים.
או אז יתבטל הניתוק שקיים כיום בין ילדים והוריהם ותבנה כאן חברה אחת,
משפחה אחת רחבה ומלוכדת ,שלתוכה נגדל את הדורות הבאים.
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פרק :11

עקרונות היסוד בחינוך

אז מה היה לנו בפרק הזה? לפניכם סיכום של עשרת העקרונות החשובים
בחינוך:
 .1סביבה בונה אדם  -סביבת הילדים היא גורם ההשפעה המרכזי על הילד .לכן
עלינו ליצור ביניהם מיני-חברה ,משפחה קטנה ,שבה כולם דואגים לכולם.
ילד שיגדל בסביבה כזאת ,לא רק שיפרח ויצליח להביא לידי ביטוי את
כל היצירתיות והפוטנציאל שטמונים בו ,אלא יצא אל החיים עם תחושת
שליחות ודאגה לבניית חברה דומה גם בעולם שנמצא מחוץ למסגרת
הבית-ספרית.
 .2דוגמה  -ילדים מתרשמים ולומדים מהדוגמאות שאנחנו מספקים להם,
גם באופן אישי מהמדריכים ומההורים שלהם וגם מהמדיה ומכלל התכנים
שהם נחשפים אליהם.
 .3שוויון  -בתהליך הלימוד אין מורה אלא מחנך ,שהוא אמנם בוגר יותר
מן הילדים ,אך אמור להיתפס ולהתנהג כ"אחד משלהם" .כך הוא יוכל
להעלותם בהדרגה מעלה מעלה .וזה תקף לכל היבטי הלימוד .דוגמה אחת
לעיקרון השוויון היא שבמהלך השיעור הילדים והמחנכים יושבים במעגל
ומשוחחים יחד ,והשיחה מתנהלת ב"גובה העיניים".
 .4קבוצות קטנות עם מספר מדריכים  -כדאי מאוד שכל קבוצה בת 15-10
ילדים תלווה בשני מדריכים ואיש מקצוע.
 .5הפרדה בין המינים  -מסיבות רבות שציינו לכל אורך הספר ,אנחנו ממליצים
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על חינוך ולימודים נפרדים לבנים ולבנות.
 .6יום לימודים ארוך  -יום לימודים שנמשך עד שעות אחר הצהריים ,שלכל
אורכו הילדים לומדים ,נחים ,אוכלים ,משחקים ומשוחחים  -והכול נעשה
ביחד.
 .7טיולים וסיורים שבועיים  -מדי שבוע יש לארגן יום מיוחד שבו הילדים
יוצאים אל מחוץ לכותלי בית הספר ,אל הטבע או אל מקום רחוק כלשהו,
בהתאם לגיל הילדים ,כגון :גני חיות ,פארקים ,בתי חרושת ,מפעלים ,ישובים
חקלאיים ,אתרי צילום סרטים ,תיאטראות ,חדרי ניתוח ,בתי חולים ,חדרי
לידה ,מוסדות ממשלה ,בתי אבות ועוד  -כל מקום שבאמצעותו ניתן ללמד
את הילדים מהם התהליכים השונים שמרכיבים את מעגל החיים בעולמנו.
במהלך הסיור ישולבו הסברים ולאחריו יתקיים דיון על מה שראו.
 .8בוגר מלמד צעיר  -קבוצות הגיל הבוגרות צריכות לאמץ קבוצות גיל צעירות
יותר ,ואילו הצעירים צריכים לאמץ את הצעירים מהם ,וכן הלאה .כך כולם
ירגישו שותפים לתהליך חיוני שמתפרס על פני כל החיים ,והוא אחד
מיסודות הטבע.
 .9הכנה לחיי משפחה מגיל ההתבגרות המוקדם  -מגיל  11ומעלה יש ללמד
בבית הספר הכנה נכונה ומעמיקה לחיי משפחה ,כולל ההסברים הנחוצים
להבנת הפסיכולוגיה הפנימית של בני המין השני ,כדי להגיע להבנה
משותפת בין המינים.
 .10תמיכה של ההורים  -על ההורים לתמוך בבית בתהליך החינוכי שמתרחש
בבית הספר  -לדבר עם הילד על חשיבות הערכים שלמד בבית הספר,
להוות דוגמה למי שנוהגים על-פי ערכים אלה ,ובוודאי לא להנחיל ערכים
אחרים.
לסיכום :עלינו להציג בפני הילד את הרבגוניות של החיים ולהביאו לידי הבנה
ששיתוף פעולה עם שאר הבריאה ימלא את חייו בתוכן ויעלה אותו לדרגה
גבוהה יותר של קיום ,לממד שבו הוא מרגיש אינסופי ונצחי כמו הטבע .תחושה
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כזאת יכולה להיות מושגת באמצעות בניית הקשרים הנכונים עם הסביבה ,היא
אינה משתווה לשום תחושה אנושית ,ולא ניתן להמירה בשכר חומרי כלשהו.
כותב על כך הרב יהודה אשלג ,מחבר פירוש "הסולם" לספר הזוהר:
"בביאת האדם אל אהבת זולתו ...עובר האדם מתוך עולמו הצר המלא
6
מכאובים ואבני נגף ,אל עולם נצחי ורחב".
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אחרית דבר:
מתחברים למען הילדים

הספר הזה נכתב מהלב .מתוך תחושה עמוקה שאי-אפשר להישאר אדישים
לנוכח מצבה של מערכת החינוך ואי-אפשר עוד לעצום עיניים ולקוות שילדינו
יסתדרו איכשהו.
רצינו לגרום לכם לחשוב .לעורר בכם הזדהות .ואולי אפילו קצת כעס .אבל
בעיקר לאפשר לכם לחלום .ולצעוד יחד בעקבות החלום לעבר עתיד טוב יותר
לנו ולילדינו.
אפשר לשאול :מה אני ,האדם הקטן ,יכול לעשות מול מנגנון ענק כמו מערכת
החינוך? אז קודם כול  -אין לנו ברירה .שנית  -יחד אנחנו כוח .ולבסוף  -מהמשבר
הזה בחינוך ,כמו מכל משבר ,אפשר רק לצמוח.
מראה למצב החברתי ,אין לנו ברירה אלא לבחון
ָ
ומשום שמצב החינוך הוא
את דרכינו ולשקול איך ולאן אנחנו ממשיכים מכאן.
עם כל יום שעובר החיים מוכיחים ,למי שעוד צריך ,שכשאנחנו מתעלמים זה
מזה ,נאבקים זה בזה ,ומנצלים זה את זה ,כולנו מפסידים .למרות שהעולם כיום
הפך לכפר גלובלי קטן שבו כולנו קשורים מבחינה חברתית ,פוליטית וכלכלית,
היחסים הפגומים בינינו לא מאפשרים לנו ליהנות מהקשר הזה.
אפשר לדמות את מצבנו לגוף של אדם שהריאות והכליות שלו מתפקדות
איך שבא להן ,הלב מזרים דם רק כשמתחשק לו ,והמוח במקום לפקד על הגוף,
עסוק בכל מיני הגיגים...
אנחנו ממשיכים לחיות על-פי חוקי הג'ונגל ,למרות שכבר מזמן הגיע הזמן
לחיות על-פי חוקים של ערבות הדדית .והסתירה הזו מובילה אותנו למשבר
בכל התחומים.
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אבל כל התסריט הפסימי הזה יכול להפוך בקלות למתנה ענקית .אם רק
נשכיל להבין שהבעיה האמיתית שלנו היא הרצון להצליח על חשבון אחרים,
ונגלה במקומו את כוח האהבה שטמון בטבע ,נוכל לשים קץ לכל המשברים
שפוקדים אותנו כיום ,וחשוב מכול  -להביא את מערכת החינוך שלנו אל חוף
מבטחים.
ובדיוק לשם כך מתגלה כיום החכמה עתיקת היומין  -חכמת הקשר בין
האנשים .חכמת הקבלה פורסת בפנינו את טבע האדם ואת טבע העולם,
ומאפשרת לנו לבנות בעזרתה חברה אוהבת ומאושרת ,עבורנו ועבור ילדינו.
ברגע שנתחיל להיעזר בה כדי לשנות את היחסים בינינו ליחסי אהבה ודאגה
הדדית  -ואנחנו יכולים לעשות זאת בכל האמצעים העומדים לרשותנו :החל
בשיחות סלון על כוס קפה ,דרך מהפכה בבתי הספר וכלה בקמפיינים מסיביים
באמצעי התקשורת השונים  -נרגיש מיד בתהליך הבראה חברתי .ככל שתגבר
בציבור המודעות לצורך לבנות כאן חברה אוהבת ,באופן טבעי תיווצר בינינו
אווירה אחרת וייבנו יחסים של אהבה וקרבה בין האנשים.
רק דמיינו מציאות שבה כל אדם מתחיל להבין שכולנו משפחה אחת גדולה.
ובמשפחה כמו במשפחה  -כולם דואגים לכולם .אם עד היום הלכנו לעבודה עם
מחשבות איך להרוויח ולהצליח יותר )גם אם זה בא על חשבון אחרים( ,מחר
אנחנו יכולים ללכת לעבודה עם אותה האנרגיה ,אבל עם כוונה שונה לגמרי -
לגרום טוב לאחרים .אם נספק לילדים שלנו דוגמה כזאת ,הם יחקו אותה .ללא
מילים.
השינוי הזה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו .כשנתחיל לנוע בכיוון הזה יחד,
ולחבר אלינו עוד ועוד חברים וקרובים ,מצב החינוך שלנו וכתוצאה מכך גם
המצב החברתי ישתנו מיד לטובה .כשנתחיל לפעול למען האחרים ולא נגדם,
כשהתחשבות והדדיות יהיו שם המשחק ,ילדינו יגדלו להיות אנשים אחרים .הם
ירגישו מיד איך חום ,חופש ותקווה ממלאים את חיינו ,ולא ירצו לכונן ביניהם
יחסים אחרים.

אלה הילדים שלנו .זה העתיד שלנו .אסור לנו לתת לו להישמט תחת ידינו.
החינוך הוא "כרטיס הכניסה" שלהם אל החיים .ורק אם נדאג לחינוך שלהם
יחד ,הם יוכלו להיות מאושרים ,שלמים עם עצמם ומצליחים בחיים.
והדבר היפה בכל זה הוא שזה יכול להתחיל ממש עכשיו .הפעם הכוח באמת
נמצא בידיים שלנו .אנחנו יכולים ליצור מחר חדש וטוב יותר .אין שום ספק  -אם
נעבוד יחד ,יהיה כאן טוב .טוב מאוד .אפילו מעולה! מספיק שנחנך דור אחד כדי
לתקן את כל הדורות הבאים.
אז מתחילים?

אם אהבתם את הספר ,ויש לכם עניין להרחיב
ולהעמיק בנושא ,תוכלו למצוא חומרים נוספים
באתרwww.LigdolTV.com :
ובערוץ "קבלה לעם"  66ב HOT-וב.yes-
שלכם,
צוות המחברים

אחרית דבר :מתחברים למען הילדים
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ידי- מחקרים רבים מראים שליילודים יכולת לזהות התרחשויות בסביבה שנגרמות על.2
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התנהגותם ,לכן הם יחזרו על ההתנהגויות השונות שוב ושוב .לדוגמה ,התינוק יביט באם
שוב ושוב על מנת שהאם תחייך ותדבר אליו .בנוסף ,תינוקות מבחינים בין צלילי דיבור
שונים בגיל מוקדם מאוד .הם שומעים טוב למדיי צלילים השייכים למנעד הקול האנושי,
לרבות הקול הצייצני שהורים רבים משתמשים בו בדברם אל התינוק .ראו :סרוף ,קופר
ודהארט" ,התפתחות הילד ,טבעה ומהלכה" .הוצאת "האוניברסיטה הפתוחה".1998 ,
 .3לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי ) ,(WHOהדיכאון נמצא במקום השני בסיבת התמותה
בעולם בגילאי  .45-14הארגון מכנה את הדיכאון בשם "המגפה השקטה" ,ועל-פי הנתונים
שהוא מציג ,כ 20%-מאוכלוסיית העולם לקו לפחות פעם אחת בחייהם בדיכאון קליני,
והתופעה נמצאת במגמת עלייה קבועה.
ומה קורה בישראל? סקר שנערך על-ידי מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה" ביולי  2010עבור
חברת "אלי לילי" )יצרנית התרופה "סימבאלתה" נגד דיכאון( ,מגלה כי  14%מהמטופלים
המגיעים לרופא משפחה בישראל ,סובלים מדיכאון.
ומה בעניין הילדים והמתבגרים? אם בעבר לא יכלו מומחים לבריאות הנפש לאשש
את הטענה שלפיה ילדים עלולים ללקות בדיכאון ,הרי כיום קובעים המומחים כי כל ילד
עשירי בעולם עתיד לסבול מהתופעה ,וכי עשרות אחוזים ממקרי המוות בקרב ילדים
ומתבגרים ,נובעים בצורה ישירה או עקיפה מדיכאון.
שכיחות המקרים העולה בקרב ילדים ובני נוער ,גרמה לרשויות בארצות הברית להכריז
על העשור הנוכחי כ"עשור האתגר" באבחון דיכאון ילדים ובטיפול בו .עם זאת ,כפי
שעולה ממחקרים בתחום ,אי-אפשר לקבוע בוודאות שטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי
אכן יסייע במניעת דיכאון בקרב הגילאים הצעירים לאורך זמן .ראוSally N. Merry and :
Susan H. Spence, "Attempting to prevent depression in youth": a systematic review of the
evidence, "Early Intervention in Psychiatry" 2007; 1: 128–137

.4

David W. Johnson, Roger T. Johnson, "An Educational Psychology Success Story": Social
;Interdependence Theory and Cooperative Learning, "Educational Researcher" 2009
.38; 365

 .5ז'אן פיאז'ה" ,הפסיכולוגיה של הילד" ,הוצאת "ספריית הפועלים" ,תרגם יונה שטרנברג ,תל
אביב ,תשל"ב  .1972הנ"ל ,השפיטה המוסרית של הילד :כללים וחוקים במשחק ,הוצאת
הועידה הבין-קיבוצית לחינוך ,תרגם י' מאיר ,ערך יעקב לוי ,תל אביב.1940 ,
.6

ראוPiaget, Jean (1932). "The Moral Judgment of the Child". London: Kegan Paul, Trench, :
 .Trubner and CoוכןKohlberg, Lawrence (1981)."Essays on Moral Development", Vol. I: T"he :
 .Philosophy of Moral Development". San Francisco, CA: Harper & RowוכןKohlberg, Lawrence; :
Charles Levine, Alexandra Hewer (1983). "Moral stages" : a current formulation and a
 .response to critics. Basel, NY: KargerוכןKohlberg, Lawrence; T. Lickona, ed. (1976). "Moral :
stages and moralization: The cognitive-developmental approach". Moral Development and

.Behavior: Theory, Research and Social Issues. Holt, NY: Rinehart and Winston
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חלק ג'
.1

David W. Johnson, Roger T. Johnson, "An Educational Psychology Success Story": Social
Interdependence Theory and Cooperative Learning, "Educatoinal Researcher" 2009; 38; 365

 .2בעניין זה ראו בין השאר את קובץ מאמריו של חתן פרס הנובל לכלכלה ,דניאל כהנמן,
"רציונליות ,הוגנות ,אושר" ,הוצאת "כתר" ,ירושלים ,בשיתוף אוניברסיטת חיפה.2005 ,
וכן מחקרים רבים נוספים.
 .3ראו למשלP. Fonagy, M Target, M. Steele, H. Steele, "The Development of Violence and :
Crime as It Relates to Security of Attachment", inside: Joy. D. Osofsky, "Children in a Violent
.Society", New York, Guilford, 1997

במאמר זה החוקרים מניחים כי פושעים ואנשים אלימים ,לא חוו בילדותם מערכת
יחסים המאופיינת בהתקשרות משמעותית .אנשים אלה נוקטים באלימות כחלק
מהניסיון שלהם לכפר על היעדר התקשרות זו ,וניסיון להתאים את עצמם לסביבה.
.4

Robert D. Putnam, "Bowling Alone": The Collapse and Revival of American Community,

.New York: Simon & Schuster, 2000
 .5כותב על כך הרב יהודה אשלג ,מחבר פירוש "הסולם" לספר הזוהר וגדול מקובלי המאה
העשרים" :ואנו דומים בזה לגל של אגוזים ,המאוחדים לגוף אחד מבחוץ ,על-ידי שק
העוטף ומאגד אותם .שמידת האיחוד ההוא אינה עושה אותם לגוף מלוכד .וכל תנודה
קלה הנעשה על השק ,מוליד בהם התרוצצות ופירודים זה מזה .ובאים על-ידה בכל פעם
לאיחודים ולצירופים חלקיים מחדש .וכל החיסרון הוא ,מה שחסר להם הליכוד הטבעי
מבפנים .וכל כוח איגוד הוא מתוך מקרה חיצוני .דבר זה מכאיב מאד את הלב" .מתוך:
עיתון "האומה" ,תל-אביב.1940 ,
 .6אשלג יהודה" ,מהות הדת ומטרתה" ,בתוך" :כתבי בעל הסולם" ,הוצאת "המכון למחקר
ע"ש הרב אשלג".2009 ,
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אודות

עמותת לגדול בכיף
בונים סביבה  -מגלים אהבה
"לגדול בכיף" היא עמותה חינוכית ללא מטרות רווח ,שהוקמה על ידי הורים
ואנשי חינוך מתוך דאגה לעתיד הדור הצעיר .העולם הגלובלי שקורם בעשורים
האחרונים עור וגידים ,מחייב אותנו לבסס את היחסים בינינו על ערך אהבת
הזולת .ילדים שירכשו כלים למימוש הערך הזה יזכו לחיים של אושר ,שמחה
והגשמה עצמית .העמותה שואפת ליצירת סביבה מתאימה להורים ,לילדים
ולבני נוער בארץ ובעולם ,שתעלה על נס את ערכי האהבה והדאגה לזולת.
לשם מימוש מטרה זו פועלת עמותת "לגדול בכיף" במספר מישורים:
• בניית סביבה חינוכית וירטואלית לילדים ולמחנכים בארץ ובעולם ,הכוללת
ערוצי טלוויזיה אינטרנטיים לכל הגילאים וכן ערוץ חינוכי להורים ולאנשי
חינוך.
• פיתוח תוכן לימודי ייחודי לילדים ,להורים ולמורים ,הכולל מערכי לימוד,
ספרים ותקליטורים ,הדרכות והכשרות למורים ולהורים.
• פיתוח משחקי חברה חינוכיים בדגש על החיבור בין הילדים  -מותאמים
לגילאים השונים.
• הפקת כנסים חינוכיים.
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• הפעלת רשת נפל"א )נוער פועל למען איחוד( ,הכוללת פעילויות איחוד
וחיבור לבני הנוער ,הכשרות מקצועיות בתחום האינטרנט והקולנוע ,כנסים
וטיולים.
• הקמת רשת מרכזי חינוך ,הפועלים על פי תוכנית החינוך הייחודית .מטרת
המרכזים לבנות סביבה תומכת לילדים על בסיס ערך אהבת הזולת והכרת
טבע האדם והעולם.
נשמח אם תפנו אלינו לקבלת מידע נוסף על ערוצי האינטרנט ,תוכניות החינוך
וההעשרה ,הלימודים והספרים.

עמותת "לגדול בכיף"
ז‘בוטינסקי  ,93פתח תקווה )סניף מרכזי(
טל‘03-9193689 :
דואר אלקטרוניinfo@LigdolTV.com :
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