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מחלקת הרווחה

 שיעור בשיחה
עם מתבגרים

מאת: נתלי רז )עו"ס נערים וצעירים(  ואתי זלק )עו"ס נערות וצעירות(

אף אחד לא מכין אותנו לשינויים שעוברים על המתבגרים שלנו, 
ובוודאי  בילדים שלנו באמת,  לעיתים אנו לא מזהים אם מדובר 
קשה לנו להבין למה הם מתנהגים בצורה שאינה מקובלת עלינו: 
איפה הם  יודעים תמיד  לא  )ואנחנו  איתנו  לבלות  רוצים  לא  הם 
מבלים(, הדעות שלנו מיושנות מידי, הם כבר יודעים הכול ואנחנו 
ארוכה.  עוד  והרשימה  מובנים  לא  רוח  מצבי  יותר,  נחוצים  לא 
עוד  המופיע  העיניים  גלגול  אלינו,  המופנה  הגב  הסגורה,  הדלת 
לפני שהתחלנו לדבר, ו"הטוב סיימת?" – כל אלה נותנים תחושה 
רוצים,  שאנחנו  מה  שלנו  למתבגר  להגיד  נצליח  לא  שלעולם 
נוציא לאור את הטקסטים הנהדרים שתכננו לומר  שלעולם לא 

להם שעוד היו על הידיים שלנו.
רוצים  יותר מכל  אך  אובדן,  נשארים עם תחושת  ההורים  אנחנו 
על  מועילות  עצות  להם  לתת  רוצה  היה  לא  מי   . לילדינו  לעזור 
התנהלות רומנטית? שיחות על סקס, סמים ועוד סכנות? לשבת 

על כוס קפה ולנהל שיחה שפויה.
בגיל ההתבגרות, תהליך האינדיווידואציה של המתבגר והיפרדותו 

החשובות.  ההתפתחותיות  המשימות  אחת  הוא  מהמשפחה 
תוך  וייחודית  בוגרת  עצמית  זהות  מגבש  המתבגר  זה,  בתהליך 

התרחקות מהוריו. משימות אלו מקנות למתבגר את היכולת 
לשאת בעתיד באחריות ובמחויבויות הנדרשות ממנו 

כפרט בוגר בחברה. אם בעבר התבונן הילד על 
יכולים,  וכל  מושלמים  שהם  בתחושה  הוריו 
המבוגרים,  מעולם  כחלק  ההורים,  זה  בשלב 

חשופים אף הם לבחינה וביקורת. 
מתהדקים  מההורים,  להתרחקות  במקביל 
חברתיות  מערכות  עם  המתבגר  של  קשריו 
חוץ-משפחתיות, כגון קבוצת השווים, קבוצות 
אחרים.  מבוגרים  עם  וכן  שונות  התייחסות 
של  סממנים  נמנים  השווים  קבוצת  בקרב 
המקובלים  וחוקים  למוסכמות  וציות  הזדהות 

שגוברת  ככל  למעשה,  הגיל.  בני  חברת  על 
עצמאות  להפגין  המתבגר  של  שאיפתו 

"יש לי בן בגיל ההתבגרות בן 14 שפשוט משגע אותי, מסתובב עצבני 
כועס כל הזמן ומלא דרישות כמו תעשי לי, תתני לי, תקני לי וכו' בסה"כ 
בביה"ס הוא תלמיד טוב אבל כמובן שזה לא שייך. אני מרגישה חוסר 
כבוד מוחלט אליי לא מקשיב לי במיוחד, מחליט על דעת עצמו שלא ללכת 
לביה"ס ועושה לעצמו יום חופשי באמצע השבוע"
)מבלוג של הורים למתבגרים(

››
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10 טיפים להגדלת הסיכויים לשיחה טובה
עצמכם  את  שאלו  אמיתי.  עניין  מתוך  לילדיכם  הקשיבו  הקשבה. 
בדבר  עניין  מגלים  באמת  אתם  אם  מקשיבים?  באמת  אתם  אם 
שהילד מספר? האם אתם שואלים שאלות המגלות עניין ומעידות 
והימנעו  חריגה  היא  אם  גם  דעתו  את  כבדו  פעילה?  הקשבה  על 

מביקורת על דבריו.

מאבקי כוח. זהו את המקומות הפגיעים שלכם, בהם הינכם נופלים 
למאבקי כוח. עליכם להחליט האם אתם רוצים תקשורת או שליטה. 
מלחזור  תמנעו  אל  אולם  צודק  מי  על  מויכוחים  מידית  הימנעו 
ולהביע דעתכם במועד מאוחר יותר. הימנעו מביטויים מעליבים על 
ומביטויים מתנשאים  "גיל הטיפש עשרה"  גיל ההתבגרות- למשל: 

כמו "אני בגילך..", " אתה עוד תלמד.."

פרטיות. כבדו את זכותו של המתבגר לפרטיות. הזכות לסגור את 
כל  הדלת, הזכות להתלבש לפי טעמו, לשמוע את המוזיקה שלו. 

זאת תוך הצבת גבולות עקבית בפני המתבגר.

והמתבגר  חופש,  לאפשר  בכדי  אמון  לתת  צריכים  ההורים  אמון. 
אלא  ועצמאות,  חופש  קבלת  לשם  רק  לא  אמון,  בו  שיתנו  זקוק 
כנראה  אני  עלי,  סומכים  "אם  הדימוי העצמי שלו:  בניית  גם לשם 
בעל שיקול דעת וראוי לאמון".  את תהליך בניית האמון ניתן לבצע 
יחד, הורים ומתבגר. צריך במשותף להגדיר מהו אמון לגבינו, כיצד 
ומה נדרש מכל אחד מהצדדים כדי לממש אותו.  ביטוי,  לידי  יבוא 
/ אין אמון, אלא במושגים של רצף,  יש  לא מדברים במושגים של 
כשאנחנו נמצאים במקום מסוים על הרצף הזה, ומציבים לעצמנו 

יעדים נוספים על גבי אותו רצף. 

תחומי  את  הרחיבו  המתבגר.  עם  איכותי   - איכות  לזמן  דאגו 
עליו  תכפו  אל  המתבגר,  של  עניין  לתחומי  שלכם  ההתעניינות 
המותאמות  משותפות  פעילויות  הציעו  שלכם.   השיחה  נושא  את 
אפשר  טובה  באווירה  ולדבר.  קפה  בבית  לשבת  למשל:  למתבגר 
לדבר על דברים רבים. צרו שיגרה של שיתוף - אם אינה קיימת עד 

היום התחילו לטפח אותה עכשיו.

למתבגר  להציב  צריך  תוקפניים.  לא  כי  אם  ותקיפים,  ברורים  היו 
ידי  ורוצה להרגיש מוגן על  גבולות ברורים. המתבגר בודק גבולות, 
הוריו, למרות שאינו מודה בכך. צריך לאפשר לו מצד אחד להשתחרר 
מתלות ולרכוש עצמאות, ולקבל את השינויים החלים בו, ומצד שני 

לשמור עליו ולהגן עליו כאשר הוא עומד למעוד.

שהשפה  כדי  שפתם.  את  להכיר  צריך  המתבגרים  את  להבין  כדי 
ומאחורי  הדיבור,  שמאחורי  המסרים  את  לקלוט  כלי  תשמש 
ההתנהגות. המתבגרים משתמשים ב"שפה משברית" שהיא שפת 
על  מתבגרים  שמבטאים  והתנהגויות  מאמירות  המורכבת  מצוקה 
מנת לעורר התייחסות למצוקות הגיל. חשוב להיות קשובים לצרכים 

החדשים המשתנים בתהליכי ההתבגרות של הילדים.

שעליו  ההתפתחותיות  והמטלות  המתבגר,  שחווה  השינויים  מול 
להשיג, עולות תחושות של בלבול ותחושות מנוגדות. תפקיד ההורה 
לתת  לגיטימציה לתחושות אלו, ולתמוך במתבגר במידת האפשר. 

לשם  חיוני  כצורך  ולהיפרדות  לעצמאות  הרצון  את  לראות  יש 
התפתחות האישיות והזהות העצמית. 

ומעל הכל, אל תיקחו חלק בסערה, בבלבול ובפחד. ההורים צריכים להיות לצד 
המתבגר, להעניק לו תחושת שייכות וביטחון, לתמוך בו ולאהוב אותו. 

››
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מהם,  להתרחק  עלול  הוא  כך  הוריו,  כלפי 
מה שמוביל למשברים במערכת היחסים.

אז מה עושים?
 - הדבר  את  נבחן  שלא  כיוון  מאיזה 
האחראיות היא בידי ההורה המבוגר. הנחת 
יכולים לשנות רק את  היסוד היא שאנחנו 
שלנו  החלק  על  אחריות  לקחת  עצמנו, 
במערכת היחסים עם המתבגרים. משימה 
שבהחלט  עצום  רווח  עם  אבל  קלה,  לא 
המתלווה  הקשה  העבודה  את  מצדיק 

אליה. 
זה לא המתבגרים שאי אפשר לדבר איתם 
אלא אנחנו שמתקשים להסיר את הדפוס 
פעמים  הבולש.  המתשאל,  המתחקר, 
והקשובה  האמפאטית  הנימה  את  רבות, 
אנחנו שומרים לשיחה עם חברינו הטובים.

לדבר  אפשר  "אי  ש  מרגישים  אנחנו  אם 
"הוא לא משתף אותי בשום דבר",  איתו" 
בחוסר  שלנו  החלק  את  לעומק  נבדוק 
דרך:  לפריצת  להגיע  ונוכל  התקשורת, 
מה אני עושה, שמונע ממנו לשתף אותי? 

האם אני מנדנד מידי? האם יצרתי מצב בו 
אם יספר את האמת ירגיש שאכזב אותי? 
האם אני מקשיב באמת או ממהר להטיף 
ולהשיא עצות? האם יש בבית תרבות של 
באמת,  אותו,  משתף  אני  האם  שיתוף? 

בדברים חשובים ומהותיים לי? 
לעשות  יכולתי  מה  האחרון,  ב"פיצוץ" 

אחרת? מה תרמתי אני למריבה?
איזה מסר  בבית,  כלום  עושה  לא  כשהוא 

אני מעביר שמאפשר זאת? 
בירור של השאלות הללו יביא לרוב לשינוי 
שינוי שבעקבותיו  בדרך ההתנהגות שלנו, 

תשתנה גם מערכת היחסים עם הילדים.
מה  "עשה  בשיטה  שנוקטים  הורים  ישנם 
שנוקטים  הורים  וישנם  לך"  אומר  שאני 
שתי  רוצה".  שאתה  מה  "עשה  בשיטה  
ומרחיקות  פועלות  אינן  הללו  השיטות 
לשתף  ירצה  שמתבגר  מדוע  הקשר.  את 
יבקש  או  הזמן  כל  וצועק  שמעניש  הורה 
ומאידך  הכל?  שמרשה  מהורה  עזרה 
להוריהם  לא  אם  המתבגרים,  ייפנו  למי 
הקשיים  הפחדים,  על  התוודות  בכדי 

וההתלבטויות שלהם.


