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דבר מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

שלום רב,
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקדמת תרבות של בטיחות וסובלנות בדרכים במטרה להפחית 

את מספר הנפגעים בתאונות דרכים.
מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות דרכים בישראל גבוהה לאין שיעור משיעורם באוכלוסייה, 
ניסיון, קושי בזיהוי הסיכון והערכתו, נהיגה  גורמים, בכללם: היעדר  כנראה בשל שילוב של כמה 

במצבים כגון עייפות ושכרות ומאפייני הגיל - נטייה להיכנע ללחץ חברתי ונטייה לקחת סיכון.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מובילה מאבק בקטל בדרכים באמצעות תכנית אסטרטגית 
בכלל הציבור  של  הנהיגה  תרבות  שינוי  ידי  על  בדרכים  הנפגעים  מספר  הפחתת   שתכליתה 
ושל הנהגים הצעירים בפרט. במסגרת זו, פותחה גם ערכה זו, העוסקת בסמכות ההורית ובמתן 

כלים להעצמתה - כל זאת בהקשר לעולם הנהיגה.
אסטרטגיים, שותפים  ההורים,  שאתם   מאמינים  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  ברשות   אנחנו, 
ויכולים לחולל שינוי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל  ע"י מתן דוגמה אישית לילדכם, ושימוש יעיל 

בסמכות ההורית.

בברכת נסיעה טובה
רון מוסקוביץ 

מנכ"ל  
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דבר חטיבת אוכלוסיות

גיל הנעורים מזמין הורים לסוג חדש של יחסים ותקשורת ביניהם לבין ילדיהם. בשלב זה בחייהם, עסוקים 
בני-הנוער בעיצוב זהותם. ה"מובן מאליו" בגיל הילדות מקבל תפנית בגיל הנעורים, ובני הנוער חווים את 

המציאות ואת מערכת היחסים עם הוריהם עם הרבה סימני שאלה. 
סימני השאלה משנים את תפיסתם של בני הנוער לגבי הוריהם ולעיתים קרובות, הם תופסים את 
המחשבות, התפיסות והרצונות של הוריהם כ"המלצה חמה" בלבד. הסמכות שהייתה כה משמעותית 
בגיל הילדות הולכת ומתערערת, והורים רבים חווים את המפגש שלהם עם ילדיהם המתבגרים כמבלבל. 
למרות חוסר רצונם של בני נוער וצעירים  במעורבות הורית, ולמרות חוסר הוודאות שחווים לא מעט הורים 
לגבי חובתם ההורית, גיל ההתבגרות והבגרות הצעירה, הם בדיוק המקום והשעה שהורים צריכים להיות 
מעורבים בתהליכים ובהתנהגויות של ילדיהם. חשוב שההורים יתערבו בשעת הצורך, ויעזרו  לילדיהם, 

בין היתר, להימנע מנהיגה מסוכנת. 
ממחקרים עולה כי התא המשפחתי וההורים כמנהיגים, מהווים בסיס משמעותי בפיתוח מיומנויות 

והתנהגויות חברתיות. הורים מהווים דוגמא לילדם באורח החיים בכלל ובנושאי הבטיחות בדרך. 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פיתחה בשיתוף מכון אדלר חוברת מידע והדרכה להורים ולאנשי 
מקצוע שתסייע לחזק את מעמד ההורים בנושא בטיחות בדרכים בדגש נהגים צעירים ולגייס את ההורים 

כמובילי שינוי בהטמעת תהליכי בטיחות בדרכים באורח החיים המשפחתי בדגש הנהג הצעיר.

 סנדרה ברק - אסל
מנהלת תחום נהגים צעירים

 מאיר אלרם
מנהל אגף נהגים ואכיפה

 בתיה לוי
מנהלת חטיבת אוכלוסיות
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מטרות התכנית:
גיוס ההורים למלא את תפקידם כהורים לנהגים צעירים: טרום ההכשרה )בעיקר כמודל לחיקוי(, 	 

בשלב ההכשרה, בשלב הליווי ובשלב הנהיגה העצמאית, מתוך מחויבות ולא רק מתוך חובה.
הקניית ידע וכלים מעשיים אשר יהוו תשתית לתקופת ליווי רבת ערך.	 

הרציונל:
גיל ההתבגרות הוא תקופה מבלבלת ורבת אתגרים, הן למתבגרים והן להוריהם. המתבגרים עזבו זה כבר 

את עולם הילדים, אך עדיין לא התקבלו כחברים מן המניין בעולמם של המבוגרים. 
יש חברות שבהן נהוגים טקסי מעבר מילדות לבגרות. האנתרופולוג ואן גנפ מתאר טקסי התבגרות 
באוסטרליה: "היסוד החשוב ביותר ... הוא הרחקה מוחלטת מן החברה ... במהלכה הטירונים לומדים 
פולחנים ... למעשה, עליהם ללמוד את כל התורה השבטית ... הטירונים השבים לחברה מתקבלים 
בטקסים חגיגיים ... הטקסים מבשרים לחברה על הסטטוס החדש שלהם, המגדיר בבירור את זכויותיהם 
ואת חובותיהם. מעתה הם אמורים להתנהג כמבוגרים ולצפות שיתייחסו אליהם כאל מבוגרים. בין השאר, 
נחסכות מהם בעיות 'גיל ההתבגרות' המערבי, תקופה שבה אדם אינו ילד ואינו מבוגר, כי אם יצור חסר 

הגדרה ברורה".
החברה שלנו אינה מקיימת טקסי מעבר כמתואר לעיל, אך גיל ההתבגרות כולו בעצם מהווה טקס מעבר 
ארוך ומתמשך, שבו המתבגר כבר אינו ילד, ועדיין אינו מבוגר. תחושת השייכות שלו, מושג מרכזי שבו 
נעסוק בהרחבה, מעורפלת – אני כבר לא שייך לעולם הילדים, ועדיין איני שייך לעולם המבוגרים – אם 

כך, מהו מקומי? 
עם תום תהליך ההכשרה וקבלת רישיון הנהיגה הנהגים הצעירים חייבים לנהוג במשך שלושה חודשים 
עם מלווה. תהליכי ההכשרה והליווי מהווים מעין "טקס מעבר" נוסף בתוך גיל ההתבגרות: המתבגר אמנם 
לומד לנהוג ואף מקבל רישיון נהיגה, אך עדיין אינו נמנה עם קהל הנהגים הרשאים לנהוג ללא מלווה. 

גם בסיומם הרשמי של תהליכי ההכשרה והליווי לא מסתיים התפקיד ההורי בהקשר לנהיגת ילדיהם.
אם נתייחס אל תקופת ההכשרה והליווי כאל טקס מעבר משמעותי ונשכיל להפוך את החובה למחויבות 
- נוכל להתכונן לקראתה כראוי במטרה להקנות למתבגרים שלנו הרגלי נהיגה נכונים, אשר ישמרו על 
חייהם ועל חיי הזולת. התייחסות מודעת תוך התוודעות למאפייני גיל ההתבגרות, לעקרונות בתקשורת 
ולבניית הסכמים היא עבורנו הזדמנות להיות הורים בעלי השפעה ומשמעות בחיי ילדינו המתבגרים, גם 
בהקשר חשוב זה של הצעדים הראשונים שלהם כנהגים צעירים. עבור המתבגרים זו יכולה להיות חוויה 
חשובה – הקניית הרגלי נהיגה בטוחה בעזרת הורה אוהב ומושקע במשימה, והזדמנות פז לשעות איכות 

רבות, שכה חסרות בדרך כלל בין הורים ומתבגרים.

הקדמה
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כמה מילים על הֵתאוריה האדלריאנית

התאוריה האדלריאנית היא השקפת עולם רחבה המהווה בסיס לדרכי התנהגות והתנהלות במערכות יחסים 
המושתתות על כבוד הדדי ועל שוויון ערך. אדלר כתב את התאוריה שלו בתקופת מעבר מחברה אוטוקרטית 
לחברה דמוקרטית. היה לו ברור  שהמעבר יהיה מורכב ויחייב כלים חינוכיים חדשים. אדלר גם הבין שלא 

יהיה מעבר ישיר וקל ממשפחה שבה היחסים הם אוטוקרטיים למשפחה שבה היחסים הם דמוקרטיים.

בבסיס "מודל האדם" המייצג את עמדותיו בנוגע לטבע האדם הציב אדלר חמישה מרכיבים:
המרכיב החברתי – האדם הוא חלק בלתי נפרד מהשדה החברתי. עליו להיות ולהרגיש משמעותי בשדה 
החברתי! כשם שאנו מקפידים לספק את צורכיהם הפיזיולוגיים של ילדינו, כך עלינו לספק את הצרכים 

הפסיכולוגיים שלהם – קרי, תחושת השייכות.
תחושת השייכות – ההרגשה שאני ילד אהוב, נחוץ, מועיל, תורם ומשמעותי במשפחה היא חיונית! כולנו 
רוצים וצריכים להרגיש שייכים. תפקידנו לתת מענה לצרכים הפסיכולוגיים של הילד – חמשת המרכיבים של 

תחושת השייכות )פירוט בהמשך(.
המטרה שלנו, הורים הרוצים לכונן משפחות שבהן היחסים הם דמוקרטיים, היא לגדל ילדים עצמאיים, 
אחראיים ובעלי תחושת ערך טובה. מעבר לתחושת השייכות על האדם להיות בעל זיקה חברתית גבוהה – 
בעל עמדה חיובית כלפי בני האדם, הצומח והדומם בעולמנו. תפקידנו לעורר אצל הילדים זיקה חברתית 
ברמה גבוהה: אנחנו מלמדים ילדים לא לקטוף פרחים – לא משום שעלול לבוא פקח ולתת קנס, אלא משום 
שאם נקטוף אותם, רק אנחנו נהנה מהם, והם לא יפרחו שוב בשנה הבאה, להנאת הכלל. שיח על חשיבות 
המחזור ושיתוף פעיל של הילד באיסוף בקבוקים והשלכתם בסלי המחזור, איסוף עיתונים ופינוָים למכלים 
המיועדים לכך, הימנעות מנהיגה מסוכנת ומחנייה במקום אסור – הם חלק מההתנהלות היום-יומית שלנו 

כאזרחי העולם החושבים על הזולת, על איכות החיים ועל רווחת הכלל.

סובייקטיביות – כל אחד מִאתנו חווה את המציאות באמצעות החושים שלו. אחדים מִאתנו מתייחסים בעיקר 
למידע הנקלט באמצעות הראייה )"אני רואה שהכול בסדר"(, חלקנו – מייחסים חשיבות רבה למידע הנקלט 
באמצעות השמיעה )"אתה נשמע לי מרוצה"(, ויש בינינו שעושים זאת דרך חושים אחרים או תחושות )"מרגיש 
לי"... "תחושת הבטן שלי מאותתת לי ש..."(. כבר ברמה החושית ה"אובייקטיבית" לכאורה – אנו שונים זה מזה. 
על תשתית התפיסה )הסובייקטיבית, כאמור( אנו בונים את קומת הפרשנות. פרשנות זו, כמובן, מעניקה מימד 
סובייקטיבי נוסף – המרחיק אותנו מהאירוע ה"אובייקטיבי" וצובע אותו בגוונים שבחרנו. הפרשנות מולידה 

רגש, ובהתאם לו – תיבחר התגובה.
המודעות כי כל אחד מִאתנו מעניק פרשנות למציאות מאפשרת לנו לקבל ולהבין שכל אחד מאתנו רואה, 
שומע וחווה את הדברים בדרך ייחודית. השאלה איננה "מי צודק?" אלא - כיצד נתנהל מתוך מתן כבוד 

לשונות שבינינו?
אנחנו והילדים שלנו איננו מגיבים לאותו אירוע: כל אחד מִאתנו מגיב לתגובתו של האחר! ההבנה כי הענקת 
פרשנות אחרת לאירוע תוליד רגש אחר, ובעקבות הרגש – גם פעולה אחרת – היא חשובה! הרי אנו מעניקים 
פרשנות לאירועים שאנו חווים, ואפשר לפרשם בדרכים נוספות! "הילד שלי עושה לי כל הזמן דווקא" – זו 
פרשנות שתוליד, כנראה, כעס, ובעקבות הכעס – תגובה לא נעימה כלפי הילד. "הילד שלי זקוק לי. באמצעות 
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התנהגות המפריעה הוא מעביר לי מסר – אני זקוק לך, אני מתגעגע אליך, אני אוהב אותך". זו פרשנות 
שבעזרתה נוכל לגייס אמפתיה ולהגיב בדרך אחרת.

נזכור כי תחושת השייכות בהיותה תחושה – אף היא סובייקטיבית. הפעולות שלנו, ההורים, הן חשובות. 
עם זאת, לא די בפעולות שלנו: עלינו לבחון, האם הילד שלנו אכן מרגיש שייך ועד כמה רבה ומבוססת 

תחושת השייכות שלו?
מטרתיות – אדלר היה הראשון שהתעניין במטרה שלקראתה האדם נע, יותר משהתעניין בסיבות לתנועה. 
הסיבות נעוצות בעבר, המטרות – לפנינו, בעתיד. אם נשכיל להבין את המטרות, נוכל להשפיע ולהיטיב! 

מטרת העל של כולנו כבני המין האנושי – להרגיש שייכים. 
אם נצליח לבסס אצל ילדינו תחושת שייכות טובה, הם יוכלו להשתלב בשדה החברתי באמצעות תרומה 
ומועילּות – לרווחתם ולרווחת הסביבה. אולם, אם בחוויה הסובייקטיבית של הילד הדרך לתחושת שייכות 
על בסיס של שוויון ערך, של תרומה ושל מועילות )ושאר מרכיביה של תחושת השייכות( חסומה בפניו – 
הוא יציב לעצמו מטרות ביניים, אשר יספקו לו פיצוי זמני על היעדר תחושת השייכות: הוא יחליט, למשל, 
שהוא מרכז העולם, ומחובתכם להתפעל ממנו ללא הרף. הוא יכול להחליט כי על פיו יישק דבר ולשאוף 

שהבית כולו יתנהל על-פי רצונו.
הדרכים להשגת פיצוי על תחושת שייכות שאינה ממומשת כראוי הן מגוונות. כל ילד ימצא את דרכו 
היצירתית כדי לאותת להוריו: אני זקוק לתחושת שייכות! הוא יאותת עד שיקבל מענה, כי על תחושת 

שייכות הוא לא יכול לוותר – הרי מטרת העל של כולנו היא להרגיש שייכים.
בחירה – האדם הוא יצור בוחר. כל אחד מאתנו מאמץ תנועה ייחודית בדרך להגשמת מטרותיו. התנועה הזו 
מתבססת, כמובן, גם על מסקנות מהעבר, אולם היא כוללת גם פרשנות סובייקטיבית בעלת אוריינטציה 
עתידית. על-פי הפרשנות שהעניק למציאות בשאיפה למצוא את מקומו – האדם מחליט על דרך, אשר 

לדעתו תקרב אותו אל המטרה: להרגיש במיטבו בקבוצה החברתית. 
אין לנו שליטה על הבחירות של ילדינו, אולם בעזרת דרכי החינוך המומלצות הבנת השפעתם האווירה 

המשפחתית המערך המשפחתי – נוכל להשפיע על הבחירות של ילדינו.
הוליזם – "אנו ניצבים מול אינטראקציה בין נפש וגוף ... מהיום הראשון של החיים ועד לסופם קיימת 
שותפות של צמיחה והתפתחות, כשהנפש והגוף משתפים פעולה כיחידה אחת ... אדם נע, יש משמעות 
לתנועותיו" )אדלר, אתה וחייך(. הנפש והגוף משתפים פעולה: יש ילדים שאוכלים הרבה מדי כדי להרגיש 
שייכים, יש ילדים שאוכלים מעט מדי כדי לחוש שייכים. הדברים הרי תלויים בפרשנות של הילד ובתגובה 
של הוריו, כפי שהוא חווה אותה. יש ילדים שמפתחים פחדים כדי להרגיש שייכים, אחרים עושים את 
צורכיהם במכנסיים או מרביצים כדי להרגיש שייכים. גם נהיגתנו מושפעת ממצבנו הנפשי, ואופן הנהיגה 

של ילדנו מושפע מתגובתו למציאות שבה הוא חי.
לסיכום, כולנו יצורים חברתיים. אנחנו בוחרים את דרכנו על-פי הפרשנות הסובייקטיבית שלנו: הדרך 
שתאפשר לנו, לדעתנו, להרגיש ולהיות שייכים. אל המטרה הזו – השגה של תחושת השייכות – אנחנו 

נעים בעזרת הגוף והנפש.
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כל אחד מאתנו מעביר מסרים באמצעות התנהגותו: כאשר תחושת השייכות מסופקת – הילד חופשי 
לתרום, להועיל, להתפתח. כאשר הוא חש כי תחושת השייכות שלו אינה מסופקת – הוא מאמץ "התנהגות 
מפריעה" במטרה לחייב אותנו לשים לב לאיתותים שלו. הבנת הצרכים הפסיכולוגיים ומתן מענה יצירתי 
המותאם להם יאפשרו לנו לסייע לילדנו לפתח תחושת שייכות באפיקים מועילים ותורמים לעצמו, 
למשפחתו ולחברה. עידוד הוא כלי חשוב ביותר: "ילדים זקוקים לעידוד, כפי שצמח זקוק לאור שמש 
ולחמצן. הם 'נובלים' כאשר מונעים מהם עידוד", אמר דרייקורס, אשר פיתח את התאוריה של אדלר.

הכלים חשובים, אך חשובה עוד יותר הבנת התאוריה – הבנת הצרכים, שמהם נגזרו הכלים היישומיים. 
הבנת התאוריה מאפשרת לנו לערוך את ההתאמה המתבקשת בין כל אחד מהילדים לבין הדרך הייחודית, 
היצירתית והמיוחדת, שבה נוכל אנו, ההורים, להעצים את תחושת השייכות שלו. התקופה שבה אנו חיים 
היא תקופת מעבר מאוטוקרטיה לדמוקרטיה. לכן היא מורכבת ומבלבלת. אנו, ההורים, קולטים מגוון רחב 
של מסרים הקשורים בחינוך ילדים, ולעתים קרובות - המסרים סותרים. מטרתנו לבנות יחד, במסגרת 
הסדנאות, תשתית מסודרת ובטוחה, אשר תאפשר לכם, ההורים, להתמודד מתוך ידע ואחריות עם 
התפקיד ההורי ולזכות לחוש שבעי רצון מתוך חוויה טובה: חוויה של הורות בעלת ערך הנשענת על ידע.
התאוריה האדלריאנית אינה מסתפקת בתיאור העולם: היא מתארת מציאות, מעשירה אותנו בידע וגם 
מציידת אותנו בכלים – חשיבתיים ומעשיים - כדי להתמודד ביעילות עם האתגרים, אשר החיים החברתיים 

מזמנים לנו.

מידע נוסף על התאוריה האדלריאנית ניתן למצוא 
www.facebook.com/adlerins ובפייסבוק www.machon-adler.co.il בכתובת



הרופא והפסיכולוג, אלפרד אדלר, תיאר את מטרת-העל של כולנו: אנו נמצאים בתנועה אל עבר תחושת 
השייכות – ההרגשה שאנו מהווים חלק מועיל ותורם בקבוצה החברתית שבה אנו חיים. תחושת השייכות, 
על-פי התאוריה של אדלר, חשובה ממש כמו אוויר לנשימה, ואנו זקוקים לה תמיד. כשם שלא נוכל 
לחיות בזכות האוויר שנשמנו אתמול, כך לא נוכל למלא את הצורך הפסיכולוגי – להרגיש חלק שווה 
ערך בקבוצה החברתית – באמצעות פעולות שייעשו מדי פעם. כל חבר בחברה האנושית, בכל גיל, רוצה 

לחוש בכל עת שהוא תורם, אהוב ונחוץ בשדה החברתי שהוא חי בו: להרגיש שייך!
משפחה שהיחסים בה הם דמוקרטיים, מקבלת על עצמה שני תפקידים בו- זמנית: עליה לחנך את הילדים 
על-פי הקודים החברתיים המקובלים כדי שיוכלו להשתלב בתוך השדה החברתי הרחב. עם זאת, עליה 
לעודד כל אחד מהילדים להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הייחודי הגלום בו. )בניגוד לסוגים 
אחרים של משפחות, שבהן מקדשים ערך אחד על חשבון האחר: במשפחה האוטוקרטית, המשפחה של 
פעם – הסתגלנות היא ערך, ואין מקום לייחודיות. במשפחה האנרכית – זו המנוהלת על ידי רצונם של 
הילדים – יש מקום רב לייחודיות של הילדים, אלא שעל מזבח של טיפוח הייחודיות מוקרבת הסתגלנות. 
הילדים אינם נדרשים להבין קודים חברתיים ולהתנהג על-פיהם. הם אמורים ליהנות ולהיות מאושרים.(

תחושת השייכות – החוויה שאני שווה ערך, מועיל ואהוב בקבוצה החברתית היא חוויה שהילד חווה. אין לנו 
שליטה על תחושותיו של הילד, אך נוכל להשפיע עליהן באמצעות ערכים שנאמץ ודרכי החינוך שבהן 
נבחר. לשם כך עלינו לרכוש ידע בדבר  הצרכים ההתפתחותיים. עם זאת, הידע הוא תנאי הכרחי, אך אינו 
תנאי מספיק: עלינו להיות מודעים לחשיבות פעולותינו על התפתחות הילד: העצמה של תחושת השייכות, 

תרומתנו לבניית הדימוי העצמי והשפעתנו על עיצוב אישיותו של הילד.

תחושת השייכות מבוססת על חמישה מרכיבים:
1. התייחסות אישית – תחושת שייכות טובה נבנית על בסיס ההרגשה 
שאני חלק מהמשפחה שלי. אני משתף פעולה, מתאים עצמי לקודים 
המקובלים במשפחה ובו-זמנית נהנה מייחודיות: מכירים אותי, מכירים 
בייחודיות שלי. רואים אותי לא רק כחלק מהקבוצה, אלא גם כאדם 
ייחודי בעל צרכים, שאיפות ורצונות משלי. אנו מתנהגים כך, כאשר 
מדובר בצרכים פיזיולוגיים: לא יעלה בדעתנו להאכיל ילד רגיש לגלוטן 
במוצרים המכילים קמח; כלומר, אנחנו מעניקים כאן התייחסות 
אישית בהתאם לצרכיו הפיזיולוגיים של הילד. כך גם יש לנהוג בנוגע 
לצרכים הפסיכולוגיים – עלינו לזהות את הצרכים הייחודיים ולתת להם 
מענה. אשר לילדים צעירים, אנו ממליצים לקיים "חוג" של הורה עם 
ילד. זו אחת הדרכים לאפשר לילד להרגיש מורגש, להרגיש ייחודי בתוך 
המשפחה: אבא ואני משחקים שח-מט, אימא ואני מציירים יחד ומשוחחים 
על הציור ... מתבגרים רבים שגדלו על ברכי ה"חוג", רוצים להמשיך בו גם בגיל 

תחושת השייכות – האוויר הפסיכולוגי
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ההתבגרות. אם עד כה לא אימצתם "שעה טובה" של הורה וילד, כדאי להציע עכשיו בילוי משותף 
– גם אם המתבגר שלכם ידחה שוב ושוב את ההזמנה. התייעצו אתו: מה כן נעים לו ומה מתאים לו 

לעשות יחד אתכם? 
יש לי ערך! יש לי מה לתת, ואני ראוי לקבל. כל אחד בבית שלנו, בלי קשר לגילו ולמינו, הוא בעל   .2
ערך ושווה ערך. מאפשרים לכל חבר במשפחה להרגיש שמקומו הטוב במשפחה מובטח: מקשיבים, 
אוהבים, מלווים ומדריכים על בסיס של כבוד הדדי. כל אחד מבני המשפחה ראוי לזכות במענה 
לצרכים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים שלו – מתוך התחשבות בצרכים של שאר בני הבית. למשל, מתן 
זכות הבחירה )"מה אתה מעדיף – חביתה או ביצה מקושקשת?", "את רוצה ללבוש חולצה ירוקה או 
אדומה?"( משקף לילד הצעיר את אמונתנו בכוחותיו ואת הכבוד שלנו להעדפותיו ומאפשר לו לחזק 
את תחושת הערך שלו. התחשבות בסדר היום של המתבגר ובהעדפותיו מהווה תשתית ליחסים טובים. 
)במקום לכפות עליו – "הולכים לסבתא!", מוצע  להתייעץ – אולי הוא מעדיף לבקר אותה במהלך 

השבוע, ובשבת – לצאת עם חברים?(
3. צמיחה, גדילה והתפתחות – נאפשר ונעודד התפתחות בכל הרמות: קוגניטיבית, רגשית, פיזיולוגית 
וחברתית. התנועה הטבעית של האדם היא לגדול ולפתח את יכולותיו. נזהה מה הילד יודע, מה הוא 
מסוגל לעשות בעצמו, נעודד אותו לעשות ולצמוח בצעדים מותאמים ובטוחים. נקפיד על ציפיות 
מותאמות לגיל: לא ציפיות גבוהות מדי אשר יוצרות תסכול רב ולא ציפיות נמוכות מדי שאינן מעודדות 
התפתחות. אין צורך להכנס למריבות. כדאי להגיע להסכם ולהבנה בדבר אחריות המתבגר בכל הנוגע 
לשימוש ברכב. למשל: הוא רוצה לנהוג ברכב? עליו להחזיר רכב עם מיכל מלא בדלק, ועליו לרחוץ 

את הרכב מידי פעם.
הוריהם: של  התפקיד  ואת  המתבגרים  של  חוויתם  את  במאמרי  מתאר  אייל  אמנון   
)http://www.triest-sarig.co.il/ArticleOpen.asp?Sec=55(  ..."מדוע יש תנודות אצל מתבגרים בין 
התנהגות בוגרת ואחראית לחוסר אחריות? או "אם הוא הסתדר לבד שבוע באילת, מדוע הוא לא מסוגל 
לסדר את החדר שלו?" המעבר ההתבגרותי אינו פשוט ומציב את המתבגרת בפני קונפליקט פנימי עז. 
מצד אחד, היא איננה עוד ילדה קטנה, מרגישה את כוחותיה ויכולותיה ורוצה "לבקוע מן הביצה", לצאת 
החוצה ולכבוש את העולם. מצד שני, קשה לה מאד לוותר על הנוחות והביטחון שמעניקה המסגרת 
ההורית המגוננת. לכן, לצד הניסיונות לצאת החוצה, נראה גם התרפקות ומשיכה גדולה )בחלקה לא 
מודעת( למצב תלותי יותר, שבו ההורים דואגים ומגוננים. המשיכה "פנימה" אל ההורים ואל התפקיד 
הילדי מועצמת גם בשל חרדות הקשורות לשאלה "איך אני אסתדר שם לבד בעולם?" כך, כמו תינוק 
שזוחל, מתרחק מאמו ואז נבהל וחוזר ל'תדלוק' בזרועותיה, כדי שיוכל לצאת שוב אל העולם המסעיר 
בחוץ, המתבגרת נעה קדימה לעצמאות אך גם נסוגה חזרה לתפקודים ומצבים ילדיים יותר. הנסיגה 
הזאת, יוצרת תנועת מטוטלת בין בגרות ואחריות לבין ילדותיות ותלות, והיא חיונית ליצירת האפשרות 
להשיג בסופו של דבר איזון בין עצמאות ויכולת לקשר אינטימי וקרוב. כדי ללכת קדימה, המתבגרת 
זקוקה בשלב מעבר זה לידיעה שהיא יכולה גם לחזור אחורה. תנועה זו "משגעת" לעתים את ההורים 
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ומעוררת כעס רב ואכזבה. למרות שניתן להבין כעסים ואכזבות מצד ההורים, כדאי שההורים יאפשרו 
מרחב להתקדמות ונסיגה, בהם המתבגרת תוכל לצאת אל העולם ולחזור בִבטחה "לקן" כשההורים 

תומכים הן בניסיונות לעצמאות והן בחזרה לחיקם."
4. משמעות אישית – המסקנה שאליה עשוי להגיע ילד, שנהנה ממקום טוב במשפחה: יש לי משמעות 
כאן! יש לי תפקיד בבית הזה! אני אהוב, נחוץ ויכול! מתבגר אשר חש טוב עם עצמו, יוכל לתעל את 

האנרגיות שלו להתנדבות, להדרכה, לעיסוק בספורט – לכל נתיב מועיל לעצמו ולחברה.
תרומה ומועילּות – ילדים רוצים ואוהבים לעזור. הם נולדים לתוך עולם שבו הם אינם יכולים לתרום   .5
אלא רק לקבל, בעוד המבוגרים סביבם פעילים ויעילים. אנחנו מהווים עבור ילדינו מודל לחיקוי: הם 
שואפים, מהר ככל האפשר, להצטרף לקבוצת המועילים והתורמים ולמצוא מקום טוב בזכות היכולות 

שלהם. 
ילדים יכולים לערוך שולחן, לפנות שולחן, לסייע באפייה ובבישול, לכתוב ברכה לאירוע, להתקשר   
לסבתא ולסבא, לעזור לאחים שלהם, לצאת לטיול עם הכלב, לגלות התחשבות ולא להפריע כאשר 

ההורים משוחחים )ביניהם או בטלפון( ודברים רבים נוספים. עם הגיל האפשרויות גדלות!
אם נמנע מהם לעזור ולתרום, נלמד אותם שתפקידנו לתת ותפקידם – לקבל. עד מהרה הם יפגשו   
את העולם הגדול )גן הילדים, למשל, הוא נקודת מפגש חשובה עם חוקי העולם( – ויגלו שאי-אפשר 
להיות "נסיך" או "מלך" שאמור רק לקבל. בד בבד נגלה אנחנו, ההורים, כי ילד שרגיל לקבל הכול 

)ורצוי מיד...(, הוא, בדרך כלל, ילד לא מרוצה עד מאוד. 
אם נזהה את היכולות המתפתחות שלהם ונאפשר להם לתרום ולהועיל - הם יבססו את תחושת   
השייכות שלהם על נתינה וגם על קבלה. מתבגרים, שהיחסים ביניהם ובין הוריהם טובים, ייאותו בדרך 
כלל לעזור. אם היחסים אינם תקינים – כדאי לשפר אותם ולא רצוי להתחיל בדרישת עזרה. אם 
היחסים טובים, כדאי לזכור כי מדובר במתבגר/ת על כל מאפייניו של גיל ההתבגרות המורכב. בעזרת 
שיתוף, התייעצות ותיאום ציפיות יהיה אפשר להגיע להסכמים מתי ובמה יוכל המתבגר לתרום ולעזור 

בשמירה על אחים קטנים, בהסעה של בני המשפחה ועוד.
בהיותנו מודל לחיקוי עבור ילדינו, הדרך שבה אנו נוהגים משפיעה על עיצוב העמדות של ילדינו   
בנוגע לנהיגה, זמן רב לפני שהם מתחילים בתהליך ההכשרה הרשמי: מה הם חושבים על הנהיגה? 
)עד כמה חשובה ההקפדה על כללי הזהירות? האם נהיגה נתפסת כבילוי או כמעשה אחראי?( כיצד 
הם מרגישים כלפי נושא זה? )האם הם פוחדים מנהיגה? האם הנהיגה מלהיבה אותם?( כיצד הם 
מתנהגים בנוגע לנהיגה )נמנעים מנהיגה? נוהגים באחריות?( השפעתנו זו היא סיבה נוספת להקפדתנו 

על נהיגה בטוחה ואחראית, תוך מתן דוגמה אישית וחינוך ילדינו לנהיגה בטוחה ואחראית. 
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איזו משפחה אתם רוצים לכונן?
יש משפחות שבהן ההורה מצווה והילד מציית יש משפחות שבהן הילד הוא המרכז חיי הבית מתנהלים 
על-פי רצונותיו וצרכיו, יש משפחות שבהן ההורים הם המנהיגים והילד הוא שותף שמכבדים את דעתו. 
לצערנו, יש גם משפחות מזניחות, שבהן אין להורים דרישות מילדיהם, והם גם לא נענים לצורכי ילדיהם. 

בתשובה לשאלה, איזה אדם אתה רוצה שיהיה הילד שלך הורים רבים משיבים: "מאושר".
הפסיכולוג והרופא, אלפרד אדלר, ראה "אושר" כתוצר של רמת תפקוד גבוהה במשימות החיים: ילד 
משתלב היטב במשפחה, במסגרת החינוכית, יש לו חברים, מבין קודים חברתיים ופועל על-פיהם נותן 
ביטוי ליצירתיות ולייחודיות שבו - ילד זה כנראה ילד מאושר. אושר הוא חוויה סובייקטיבית, לכן איננו 
יכולים להעניק אושר לילדים שלנו. תפקידנו לבנות תשתית שתאפשר לכל אחד מהם להיות ולהרגיש 

מאושר: להיות ולהרגיש מועיל, תורם ומשמעותי לחברה ויחד עם זאת ייחודי, יחיד ומיוחד. 
נציג להלן שלושה סוגי התנהלות של משפחות: משפחה המושתתת על יחסים אוטוקרטיים, משפחה 
אנרכית שאין בה חוקים וגבולות ומשפחה המתנהלת על-פי ערכים הומניסטיים, שהיחסים בה הם 

דמוקרטיים. 
מובן שבמציאות חיינו המורכבת אין משפחה שנראית בדיוק כמו אחד הסוגים הללו, אולם כל אחד 
מאתנו יוכל לזהות ולמקם את המשפחה שלו על-פיהם - לאיזה סוג משפחה אנחנו קרובים? לאיזה סוג 
משפחה אנחנו רוצים להיות קרובים? מהי המטרה החינוכית בכל אחד מסוגי המשפחות? ומהי המטרה 

החינוכית שלי, ההורה? 
המשפחה האוטוקרטית 

בעבר הייתה החברה אוטוקרטית, משפחות התאפיינו במערכת יחסים אוטוקרטית: 
היה מי שציווה היה מי שציית. שם המשחק היה ציות. ההורים אמרו, והילדים 
נדרשו לבצע. הגבולות והחוקים היו ברורים מאוד, אך הילדים גדלו במרחב 
ללא חופש. המטרה ההורית הייתה לגדל ילד ממושמע. לכן הילד נדרש 
להסתגל לדרישות החברה ולוותר על הבעת רצון, על יצירתיות ועל 
ביטוי עצמי. התקשורת הרווחת במשפחות כאלו מכונה תקשורת "אל" 
- אין שיח 'בגובה העיניים'. ההורה אינו מדבר עם הילד אלא אליו: 

"שב"!  "צא"!  "בוא"!  
המשפחה האנרכית 

המשפחה החדשה שצצה בעולם הדמוקרטי, הפוסט-אוטוקרטי, הייתה 
שונה מקודמתה, אבל לא התאפיינה ביחסים דמוקרטיים אלא באנרכיה: 
בעוד במשפחה האוטוקרטית לא היה חופש, והיו גבולות וחוקים נוקשים 
המשפחה האנרכית הניפה את דגל החופש והחליטה לוותר על חוקים ועל 

גבולות: "ניתן לו הכול, והוא יחזיר לנו באותה מטבע,"  חשבו ההורים. 

המעבר מאוטוקרטיה לדמוקרטיה



12

אולם הרעיון לא עמד במבחן המציאות: החופש, ללא חוקים וגבולות, הוא חופש משכר ומשקר. הבית 
מתנהל על-פי רצונם של הילדים. הילד לומד: תפקידי לקבל ותפקידם של האחרים לתת. אני מרכז 
העולם! במפגש עם המציאות, ילדים שרגילים "לקבל הכול" בבית, הם לא כל כך מאושרים. הם מורגלים 
לראות את עצמם במרכז ולפעול למען אושרם האישי, אך במפגש עם החיים האמיתיים הם נדרשים 
להתנהג כראוי אז הם חווים פער ניכר בין העולם שהובטח להם בבית - עולם שבו הם צריכים לקבל 
ולהיות מאושרים - לבין העולם האמיתי שבו אנשים נותנים ומקבלים, מתחשבים באחרים ומבטאים 
את עצמם בתוך מסגרת מקובלת של חוקים וגבולות. קשה מאוד להיות מאושרים, כאשר לא מורגלים 

בהתנהגות שמביאה בחשבון גם את הזולת ואת הקודים החברתיים. 

קווים משותפים למשפחה האוטוקרטית ולמשפחה האנרכית
למרות השוני בין שני סוגי המשפחות שהצגנו, האוטוקרטית והאנרכית, בשתיהן מתקיימת תקשורת "ֶאל" - 
במשפחה האוטוקרטית ההורה מצווה, ובמשפחה האנרכית הילד מודיע מה רצונו )"מים"! , "עכשיו" ( בשני 
סוגי המשפחות מקדשים מטרה אחת ומזניחים מטרה אחרת: במשפחה האוטוקרטית הסתגלות היא 
ערך עליון ואין מקום לייחודיות. במשפחה האנרכית יש מקום רב לייחודיות של הילד, אלא שעל מזבח 
של טיפוח הייחודיות מוקרבת ההסתגלות. הילד אינו נדרש להבין קודים חברתיים ולהתנהג לפיהם. הוא 

אמור ליהנות ולהיות מאושר. 

המשפחה שהיחסים בה דמוקרטים: חופש בתוך מסגרת של חוקים וגבולות 
ההורים הם המנהיגים של המשפחה: תפקידם להכיר את הדרך ואת האתגרים ולמצוא דרכים להתמודד 

עמם. התקשורת מתקיימת 'בגובה העיניים', תקשורת "עם" הילד ולא "אל" הילד.
המשפחה היא קבוצה קטנה שבה שומעים אותך, מקשיבים לך, אתה יכול לומר מה נעים 
לך ומה מציק כולנו - הורים וילדים - משתפים זה את זה בחוויות, ומתקיים בינינו שיח. 
בתוך מרחב מוגן של חוקים, גבולות והתחשבות הילדים מתאמנים בחופש לבחור, 

להביע את דעתם ולבטא את הייחודיות שלהם. 
הבית אמור להוות מגרש אימונים לחיים, סבר אדלר. מה מצפה לילדינו בחייהם 
הבוגרים? זוגיות, הורות, עבודה, קשרים חברתיים. כל משימות החיים דורשות 
הכרה, הבנה והשתלבות בקודים החברתיים. לצד ההתאמה הזו כל אחד 
מִאתנו רוצה להרגיש ייחודי ומשמעותי. המשימה שלנו, ההורים, היא ליצור 
מרחב מוגן שישמש מגרש אימונים מיטבי לילדינו. אין כאן מאבק שבו אחד 
מכניע והאחר מוכנע. הכוונה היא לשתף פעולה. התאוריה והכלים היישומיים 
מאפשרים הן להורים והן לילדיהם להגשים את מאווייהם ולהתחשב בזולתם 
באווירה נעימה ומכבדת - אווירה של שיתוף פעולה, שבה כל אחד מבני הבית 

זוכה לקבל מענה לצרכיו, וכל אחד מבני הבית תורם ומועיל.
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על- פי דיאנה באומרינד

לא קשוב, לא נענה*קשוב, נענה* 

דורש
**

 )authoritative( סגנון הורות סמכותי
רבה של קבלת  מידה  סגנון המבוסס על 
המתבגר ועל מידה רבה של פיקוח הדוק 
עליו. סגנון זה הוא גם דרשני וגם נענה לצורכי 
האוטונומיה של המתבגרים. ההורים מציבים 
סטנדרטים ברורים להתנהגות המתבגר, והם 
אסרטיביים אך לא חודרניים או מגבילים. 
והם מצליחים  וציפיות  יש להם קני מידה 
להעבירן בצורה ברורה למתבגר. הם נמנעים 
ממאבקי כוח לא הכרחיים ונמנעים מלקבל 
את התנהגותו הלא רציונלית של המתבגר 
כעלבון אישי. הורים כאלה מנסים להדריך את 
המתבגר, אך נמנעים מלהגן עליו הגנת-יתר 
בעקבות התנהגותו. הסגנון ההורי הסמכותי 
כולל את המרכיבים האלה: מתן חום, קביעת 
ותמיכה באוטונומיה של המתבגר.  כללים 
המשמעת היא תמיכתית יותר ומענישה פחות. 
סגנון ההורות הסמכותי הוא סגנון ההורות 

המעודד ביותר אוטונומיה ואינדיבידואציה.

)authoritarian( סגנון הורות שתלטני
סגנון זה מבוסס על מידה נמוכה של קבלת 
המתבגר ועל מידה רבה של פיקוח הדוק עליו. 
ההורים מבססים את סמכותם על דרשנות 
באותה  נענים  אינם  אך  הוראות,  מתן  ועל 
מידה לצורכי המתבגר. המתבגר נדרש לציית 
ולהיענות להורה בשל הסטטוס שלו כהורה, 
ואילו, ההורים מצפים כי הוראותיהם ימולאו 
מבלי שיחושו חייבים למתן הסבר. התרומה 
של המתבגרים לקביעת החוקים היא מעטה 
והפיקוח עליהם הוא רב. במחקרים נמצא כי 
מתבגרים שמדווחים על חודרנות ועל פיקוח 
הדוק מאוד, מבטאים סימפטומים של מצוקה, 
יותר  רבה  במידה  התנהגות  ובעיות  דיכאון 
ממתבגרים שחווים סגנון הורות סמכותי הכולל 

יחסים חמים.

לא 
דורש
**

סגנון חינוך מתירני
  )permissive(

בסגנון הורות זה ההורים נענים במידה רבה 
מאוד לצורכי המתבגרים וממעטים להציב 
בפניהם דרישות. הם אינם דורשים התנהגות 
ויסות עצמי  בוגרת, מאפשרים למתבגרים 
ונמנעים מעימותים. לעתים קרובות סגנון 
הורות זה נובע מקושי ומהימנעות של ההורים 
לעמוד במשימותיהם ההוריות, כגון התמודדות 
עם קונפליקטים. המתבגרים במשפחות כאלה 
נוטים להיראות כבעלי ביטחון עצמי, אולם 
זוהי תדמית שאין לה כיסוי. בקרב מתבגרים 
כאלה נמצאה שכיחות גבוהה יותר של שימוש 

באלכוהול ובסמים.

סגנון הורות דוחה ומזניח 
)rejecting-neglecting(

הורים המאמצים לעצמם סגנון זה מזניחים 
אינם מציגים  למעשה את המתבגרים. הם 
דרישות בפני המתבגר, אך בו בזמן גם אינם 
כללי  קובעים  אינם  ההורים  לצרכיו.  נענים 
התנהגות ולא מפקחים על מילוָים. המתבגרים 
החווים סגנון הורות זה הם הפגיעים ביותר 
שימוש  התנהגות,  בעיות  של  להיווצרות 
באלכוהול ובסמים, עבריינות, דימוי עצמי נמוך 

ובעיות זהות.

סגנונות הורות
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*היענות הורית מתייחסת לאופן שבו הורים מכוונים לעודד את הייחודיות של הילד תוך מתן מקום לביטוי 
עצמי של הילד. הם עושים זאת בהיותם תומכים, מקבלים, מעודדים ומחזקים את הנטיות הספונטניות של 
הילד. הורה שמקשיב לחוויות של הילד בבית הספר, מצטרף למשחק שהילד יוזם ומנחם אותו, כשנפל 

ונחבט או כשנכשל במשימה – כל אלה הן דוגמאות לגילויי היענות מצד ההורה כלפי הילד.

**דרישה הורית נוגעת לתביעות ההורים להתנהגות מצופה. הם עושים זאת באמצעות הצבת גבולות, 
פיקוח על התנהגות ודרישה להתנהגות בוגרת ולעמידה בציפיות. הורים מגבילים זמן משחק עם חברים 
או בילוי חברתי בלילה, מטילים משימות על הילד בכל הנוגע לעזרה בארגון הבית ודורשים מהילד לדחות 

סיפוק ולקבל דרישות מציאות הכרחיות, כמו לקום בזמן לבית הספר.

מקורות:
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8548

/http://www.psychology.org.il/article/82

מחקרים מלמדים כי מתבגרים שהוריהם סמכותיים, נוטים להיות בעלי הערכה עצמית גבוהה יותר וגם 
להצליח יותר בבית הספר.
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התפקיד ההורי

מאת אחי יותם 
)מתוך הררי דור, עורך, מבוא לתיאוריה האדלריאנית – שכתוב מהרצאותיו של אחי יותם, מכון אדלר, 2009(
"... קודם כול אני רוצה להתייחס לשאלה "מה זה חינוך". כל הפעולות שמאפשרות לפוטנציאל של הילד 
לצאת מהכוח אל הפועל נקראות חינוך. חינוך פירושו להוציא מבפנים את החוזק. חינוך אינו הקניית 
הרגלים. חינוך אינו משמעת. לכל ילד יש יכולת פוטנציאלית גדולה מאוד. היא צריכה להתפתח ולהיעשות 
כוח יוצר ובונה. חינוך שמאפשר לכוח זה להתממש הוא חינוך טוב. יש כאלה שאומרים: "אבל כשנותנים 
לזה לצאת, יוצא גם הפוטנציאל הרע". זה לא נכון - כשלא נותנים לדברים החיוביים להתגשם, להתממש, 
מתפתחות אמונות שליליות והתנהגויות מפריעות. מהם הדברים החיוביים? קודם כול השאיפה של הילד 
להרגיש שייך לקבוצה, למשפחה ולהרגיש שיש לו מקום של אדם רצוי, שצריכים אותו ואוהבים אותו, 
ושהוא לא צריך לדאוג שאחד מהמרכיבים האלה ייעלם. צריך להיות לו ברור שהוא רצוי, שהוא דרוש, 
שהוא אהוב. זהו הבסיס להתפתחות טובה; כלומר, התפתחות טובה היא זו שבה הילד גדל וצומח לא רק 
פיזית אלא גם שכלית ורגשית. זה הבסיס שמאפשר לילד לגלות את היכולת שלו, וזה לא דבר שמתגלה 
פעם אחת. זה מתגלה יום-יום במשך שנים רבות. זהו הבסיס שמאפשר לילדים להגשים את היכולת 
שלהם. תפקיד ההורה-המחנך הוא להיות זה שמאפשר לילד להתפתח. החלק החשוב ביותר של תפקיד 
זה הוא יצירת אווירה ומערכת יחסים, שבהם הילד מרגיש רצוי, דרוש ואהוב. כתוצאה מהרגשה זו הוא 

ירגיש שייך וכמי שיש לו מקום טוב במשפחה וחופשי להתפתח. 
הטכניקה הראשונה לשם כך היא להזמין את הילד להשתתף בחיי הבית ולשתף פעולה. כלומר, לעשות 
דברים ביחד עם מישהו מבוגר ממנו ולעשות דברים שבאמת צריך. הדגמה 
כזו מעבירה לילדים אהבה רבה יותר מאשר הנשיקות, החיבוקים והמגע 
הפיזי, למרות שגם אלה חשובים. בעבר היו היחסים מאוד סמכותיים, 
וזה הפריע לילדים רבים )לא לכולם( להרגיש שייכים )כלומר, רצויים 
- דרושים ואהובים(. בעבר היינו נותנים לילדים פקודות ומאיימים 
עליהם בעונשים, והיה מאוד שכיח שילד הרגיש מושפל. יש שיטה 
פסולה נוספת והיא האמירה: "תעשו מה שאתם רוצים, רק אל 

תפריעו לי".
הטכניקה השנייה היא עידוד בגישה המאפשרת והמכבדת. זהו 
יסוד חשוב מאוד. העידוד הוא שהופך את מאמצי החינוך להיות 
גורם בונה, כי העידוד בונה את האדם, את התדמית שלו, את 
הביטחון העצמי שלו ואת האומץ. העידוד הוא זה שמאפשר לילדים 
לנסות, 'לקחת צ'אנס' בלי פחד ולהגיע לתוצאות. התנסויות אלה 
הופכות לשרשרת של ניסיונות טובים, שמעודדים את הילד להתנסות 
בניסיונות מעודדים נוספים. זוהי ההתפתחות הטובה, אבל ההורה המחנך 
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צריך לעודד בקביעות את הילד, גם אם הוא לא מצליח ולא משיג הישגים. העידוד הוא נושא מרכזי 
בהדרכת הורים כמעט כל מה שאנחנו עושים, יכול להירשם תחת הכותרת "עידוד". אל נשכח שאנחנו 
"מופצצים" - בעיקר על ידי התקשורת - בתופעות שליליות, מפחידות ומרפות ידיים. לכן צריך לעבוד 
קשה על עידוד כאנטי-תזה לתופעות השליליות שנפוצות כל כך בימינו. חשוב לדעת איך לעודד ומה זה 
עידוד. כדי לעשות זאת היטב, הכרחי לשים לב ולדעת ככל הניתן על החיובי אצל ילדים, מכיוון שהעידוד 
מתייחס לחיובי - לא רק לדברים שנראים חיוביים, אלא גם לדברים החיוביים, שהילד עוד לא גילה. כאשר 
הילד יגלה את הדברים החיוביים, הוא יפתח אותם ללא פחד. ההורה המודרני הוא הורה מעודד. כמעט 
כל הילדים שנקראים בעייתיים הם ילדים מיואשים - מיואשים מהתקווה להיות חיוביים, תורמים, מועילים, 

דרושים ורצויים, וכתוצאה מכך, מיואשים מהתקווה להיות אהובים ושייכים.
הטכניקה השלישית היא להעביר לילדים אחריות רבה ככל האפשר גם על עצמם, על מעשיהם וגם על 
אנשים אחרים )אחים, הורים, סבא, סבתא וכדומה(. קודם כול אנחנו מאפשרים לילדים להתנסות בקבלת 
אחריות מסוימת וספציפית. אנחנו מעודדים את הילדים שעומדים במשימה שעליה קיבלו אחריות, אבל 
מעודדים אותם, גם אם הם עדיין אינם עומדים במשימה שעליה קיבלו אחריות. זהו המאפיין המיוחד 
בעידוד - הוא ניתן בכל מקרה. ככל שהיכולת של הילד גדלה, כך מרחיבים את תחום אחריותו. מתן 
אחריות מתבטא בעיקר באמון בילד ובביטוי תחושה שהוא יכול לתרום לפי יכולתו ולפי הנטיות שלו. 
כך מחזקים אצל הילד את ההכרה שהוא דרוש ורצוי )להורים הישראלים זה קצת קשה, כי הם כמובן 
מרגישים שהם יכולים לעשות יותר טוב, יותר מהר זה מפתה להגיד לילד: "תן לי, אני אעשה זאת" או: 

"לך, לך, אני כבר אגמור"( 
בהעברה נכונה של אחריות יש גם מעין אתגר לילדים להתנסות במשהו חדש ולהיווכח שאפשר בכל פעם 
לעשות דברים חדשים, שאפשר לצמוח, להתפתח, להרחיב את המודעות ולגלות כל יום דברים חדשים 
תוך כדי ביצוע פעולות פשוטות בבית. הילד רוצה להיות אדם שנותן: "כשאני נותן, אני מרגיש שצריכים 
אותי, שאני עושה משהו, שאני תורם, שבגללי המצב קצת יותר טוב. כשאני רק מקבל, אני מרגיש שאני 
תלוי, שאני מנצל מגיע לי אם לא נותנים לי, אז אני מקופח. לתת אני תמיד יכול זה תלוי בי. לקבל - לא 
תלוי בי" לכן, האדם הלוקח הוא אדם אחר מאשר האדם הנותן. אבל היחסים הנכונים הם גם לתת וגם 
לקבל מאחרים בהתאם לצורך ולפי המצב. העברת אחריות לילדים מגבירה את השיתוף ומאפשרת 
התייעצות ועזרה הדדית. בכך היא מחזקת את הרגשת השייכות ואת המקום החיובי במשפחה. מובן 
שעידוד בלתי-פוסק מחזק את אישיות הילד ובונה אותה יותר מכל דבר אחר. יש לקיים התייעצות עם 
ילדים בקשר לבעיות יום-יומיות של הבית, לקניות, לכסף, לסידורים, לבילוי, להכנת האוכל, ללבוש, לדאגה 
לבני משפחה שאינם בבית וכדומה. הורה שמתייעץ, מדגים פתיחות, מוכנות לקבל דעות שונות ולמידה, 

שכאשר צריך, אפשר לעשות דברים גם בדרך אחרת.
ההורה צריך לשמש מודל לפתח רגישות, לפתח מודעות ולפתח מיומנויות תקשורת והקשבה. לשמש 
מודל, פירושו, להדגים את התהליך הדמוקרטי, להדגים יחסי כבוד הדדי ולהדגים היות האדם מעודד. 
ההדגמה עוזרת לילדים לפתח תגובות ספונטניות וכנות ועוזרת לתת משוב ולהדגים מבט חיובי ואופטימי 
על החיים ועל אנשים. כבר אמרנו שביקורתיות ודגש על שגיאות גורמים לאנשים להתייאש. ההורה צריך 
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להדגים יכולת להשתנות - שינוי גישות ושינוי התנהגות הם דברים קשים מאוד. לא תמיד אפשר לשנות 
הכול. שינויים קטנים וחלקיים הם חשובים מאוד. בדרך כלל אי-אפשר לשנות את הכול שינוי מוחלט. 
צריך להדגים שימוש בהומור ולצחוק יחד. הומור אינו תכונה מולדת ולא כישרון מלידה. הומור הוא מה 
שאתם עושים במצבים שקורים, איך אתם מתייחסים למה שקורה. הומור משקף מטרה ולא תכונה. אם 
המטרה היא ללעוג או לצחוק על אדם מסוים - זה לא הומור. חלק צוחקים וחלק בוכים. ליהנות מבדיחה, 
לספר בדיחה ולגלם את הצד המשעשע והמצחיק בחיים - כל אלה עוזרים להתמודד. ברוב המצבים 

יש משהו הומוריסטי. 
צריך לפתח מודעות לציפיות, לצרכים, לאמונות ולערכים. חשוב לא רק איך הילדים מתפקדים, אלא איך 
אני מתפקד כהורה. צריך ללמוד לא לעשות זאת בביקורת עצמית ועם רגשי אשם אלא כהערכת מצב. 
יש מקום לתיקונים - במידת צורך - ועידוד עצמי: "באיזו מידה אני פתוח לשינוי?" הורה שפתוח לשינוי 
מגדל ילדים שגם הם פתוחים לשינוי, מקבלים שינוי, מקבלים דעות שונות, ומשנים כיוון כשצריך. הורה 
שפתוח לשינוי גם בודק עמדות: "מה עמדותי לגבי כוח וסמכותיות, מה עמדותי לגבי כבוד הדדי, מה 

עמדותי לגבי מושג השוויון בין בני-אדם?"
צריך לפתח רגישות לתגובות של ילדים, גם אם הן אינן מילוליות וגם אם הן אינן אקטיביות. בתגובות של 
ילדים יש תמיד מסר. לפעמים המסר עקיף ולפעמים מביך, אבל תמיד זהו מסר חשוב. לעתים קרובות 
זהו מסר שהילד לא יכול להעביר מילולית, ולכן כאשר שואלים אותו: "מה קרה? מה יש לך? דבר! ספר 
לאימא! מה מטריד אותך?" - זו ברכה לבטלה. רגישות לרגשות שהילד מביע היא הדבר המיוחד ביחסים, 
היא הגורם לכך שילד יגיד: "אימא שלי מבינה אותי". היא גם ההסבר לכך שיש אנשים שיכולים לשפר 
את האווירה גם ברגעים קשים ולהניע אותה לכיוון של חום, של אהבה, של קבלה ושל שיתוף פעולה. 
ילדים רוצים להתפתח, והם זקוקים לעזרה. הם זקוקים לאנשים שיאפשרו להם להתפתח. כדי שילד ידע 
לשחות, צריך לאפשר לו להגיע לבֵרכה. כדי שידע לנגן, צריך לתת לו כלי נגינה ומורה. כדי שיהיה אחראי, 
צריך לאפשר לו לקבל על עצמו אחריות, ואת זה צריך ללמוד. ידע בלבד אפשר לרכוש מספרים, אבל 

זה לא מספיק. איך ליישם - את זה כל אחד צריך ללמוד."

העברה בין-דורית של נהיגה מסוכנת
בתאונות  ומעורבות  תנועה  עבירות  בין  קשר  מצאו  הברית  בארצות  שנערכו  מחקרים 
ילדיהם של  דרכים  בתאונות  ומעורבות  תנועה  עבירות  לבין  הורים  של   דרכים 
וכן   ) )Ferguson, Williams, Chapline, Reinfurt , & De Leonardis , 2001
מסוכנת בנהיגה  ילדים  של  יותר  גבוהה  מעורבות  לבין  מועט  הורי  פיקוח  בין   קשר 
 Taubman - Ben-Ari,( במחקר ראשון מסוגו שנערך בישראל .)Beck, Shattuck, & Raliegh, 2001(
Mikulincer, & Gillath, 2005(, נבדקה רמת הדמיון בין סגנונות הנהיגה של הורים לבין סגנונות הנהיגה 
של ילדיהם. במחקר השתתפו 93 בנות, 81 בנים, 156 אבות ו-145 אימהות )צאצאים בטווח הגילאים 
33-18, הורים בטווח הגילאים 74-35(. במחקר התברר כי אמנם נהגים צעירים )בנים ובנות( קיבלו ציונים 
גבוהים יותר של סגנונות נהיגה "פרועים" )עוינים וחסרי אחריות( לעומת הוריהם, אולם ככל שסגנון הנהיגה 
של האב היה חרד או מסתכן יותר, כך נטה ילדו לנהוג באופן דומה. נוסף על כך, ככל שהאב נהג בסגנון 
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זהיר יותר ועוין ומסתכן פחות, כך נטה ילדו לאמץ לעצמו סגנון זהיר יותר. באופן דומה כל אחד מסגנונות 
הנהיגה של האם היה קשור חיובית לסגנונות הנהיגה של הילד; דהיינו, ככל שהאם נהגה באופן מסתכן, 

חרד, כועס או זהיר יותר, כך נהג ילדה באופן דומה, בהתאמה. 
יתרה מזאת, נמצאו קשרים משמעותיים בין סגנון הנהיגה של כל אחד מן ההורים לסגנונות הנהיגה של 
ילדם על-פי קו מגדרי. נראה שבנים מושפעים בעיקר מסגנון הנהיגה של אביהם )ולא של ִאמם(, ואילו 
בנות מושפעות מסגנון הנהיגה של שני ההורים. סגנון נהיגה חרד, מסתכן וזהיר של האב השתקף אפוא 
ישירות בסגנון הנהיגה של בנו, וככל שהאב נוהג באופן זהיר פחות, כך בנו נוטה לאמץ סגנון נהיגה מסתכן 
ועוין. כמו כן סגנון נהיגה חרד ומסתכן של האם משתקף ישירות בסגנון הנהיגה של בתה. זאת ועד, ככל 
שהאם מאמצת סגנון נהיגה מסתכן יותר, כך בתה תאמץ סגנון כועס; ככל שהאם מאופיינת בסגנון זהיר 
יותר, כך בתה נוטה לנהוג בסגנון חרד יותר. ככל שהאב נוהג בסגנון זהיר יותר, כך בתו ִתטה לנהוג באופן 

.)Taubman - Ben-Ari( זהיר יותר. ככל שסגנונו זהיר פחות, כך ִתטה בתו לנהוג באופן מסתכן יותר

פיתוח אחריות לנהיגה בטוחה 
על חשיבות הצורך בפיתוח אחריות אצל המתבגר לנהיגה בטוחה אפשר ללמוד ממחקרם של טאובמן, 
מיקולינסר ואירם )1996(. חוקרים אלה הצביעו על שלושה מערכים המכילים רכיבים קוגניטיביים, 

מוטיבציוניים ורגשיים הנוגעים לנהיגה ואשר עשויים לנבא מעורבות בנהיגה מסוכנת:
1. מערך של משיכה כלפי נהיגה: האדם המאופיין במערך זה תופס את הנהיגה כמכילה רווחים רבים, 
רגשות חיוביים, חוויות נעימות והגשמת מאוויים בנהיגה. אם מערך זה קיים ככוח דומיננטי, הוא מוביל 
לתפיסה חד-ממדית של נהיגה המתעלמת מן הסיכונים ומהעלויות הכרוכות בה. מערך זה נמצא 

במחקר כקשור לנטייה מוגברת לנהיגה מסוכנת ולמעורבות בתאונות דרכים. 
2. מערך של רתיעה מן הנהיגה: עבור אדם המאופיין במערך זה הנהיגה מהווה מצב מלחיץ, והיא נתפסת 
כבעלת עלויות גדולות וקשות. היא גם מעוררת רגשות רבים של כעס, תוקפנות, חרדה ולחץ. זהו 
מערך שמעודד הימנעות, רתיעה מביצוע ומאמצים לסיים במהירות האפשרית אפיזודות של נהיגה. 
אדם המאופיין במערך מעין זה יהיה נהג מהוסס, לחוץ ומתוח המחפש הקלה בהתרחקות מנהיגה. 
מעניין לציין שגם מערך זה מוביל לנהיגה מסוכנת, ככל הנראה כיוון שהוא מעודד אנשים להתמודד 

עם הפחד ועם הקונפליקטים הקשורים לנהיגה דווקא על ידי הקצנת ההתנהגות המרתיעה אותם. 
3. מערך של אחריות ותבונה בנהיגה: זהו מערך קוגניטיבי לגמרי, ללא רכיבים רגשיים, המכיל סוגיות, כגון: 
מוסר, אחריות חברתית וביקורת עצמית. אדם המאופיין במערך זה תופס את הנהיגה כמקום שבו באות 
לידי ביטוי הנורמות החברתיות המשתקפות בהתנהגותו. מדובר במערך בוגר ובשל יותר מן האחרים, 
ונכללים בו דפוסי התמודדות יעילים וכבוד כלפי הזולת. זהו המערך היחיד הקשור באופן שלילי לנהיגה 

מסוכנת - ככל שאדם מאופיין במערך זה, כך הוא נוהג בצורה מסוכנת פחות.
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סיכום
כפי שתואר לעיל, נהיגת ההורה מהווה מודל משמעותי ביותר עבור ילדיו, הן בגיל צעיר והן בתהליך 
ההכשרה כנהג. על כל נהג חלה החובה החוקית והמוסרית לנהוג בזהירות ובִבטחה ולשמור על חייו ועל 

חיי הזולת. עבור ההורה, בהיותו מודל לחיקוי – החובה הזו היא חובה כפולה.
מערך קוגניטיבי של אחריות ותבונה בנהיגה הנו תנאי הכרחי לנהיגה זהירה, שקולה ואחראית.

התפקיד ההורי מחייב את ההורה להיות מודל ראוי לחיקוי עבור ילדיו החל מיומם הראשון. עם התבגרותם 
ולקראת הפיכתם של הילדים לנהגים צעירים, יש לקיים תהליך של תיאום ציפיות ועריכת הסכם הכולל 
דגש בשלושת השלבים האלה: תהליך ההכשרה, תהליך הליווי ושלב הנהיגה העצמאית. נושא זה יורחב 

בפרק הדן בקונפליקטים ובהסכמים. 
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עד 1904 לא היה קיים המונח גיל ההתבגרות. בשנה זו כתב ג'ון סטנלי הול, חוקר אמריקאי, מאמר ובו 
ניסה לתאר תופעה משונה: בני העשרה אשר לא נראים ולא מתנהגים כילדים, אך גם לא מפגינים את 

הנדרש מבוגרים.
טרם הצטרפותו של "גיל ההתבגרות" לחיינו, אדם היה ילד או מבוגר, בלי תקופת הביניים הזו. אפשר 
להניח כי לשאלה - מי אני: גדול או קטן? הייתה משמעות פחותה. החברה החליטה מהו הסטטוס שלך: 
"גדול" או "קטן", ואתה – מילאת בצייתנות את התפקיד שבו שובצת. בחברה שלנו המתבגרים כבר אינם 
נחשבים ילדים, אך עדיין אינם חלק מעולם המבוגרים. החוויה שלהם דומה לחוויה של מהגרים: כבר לא 
שייכים לארץ שממנה באו, ועדיין אינם שייכים למקום שבו הם רוצים להיקלט. כמו אצל מהגרים, כך 

אצל מתבגרים - תחושת חוסר השייכות גדולה מאוד. 

מיהו אדם בוגר? מה הופך אותנו לבוגרים?
מאפייניוההיבט

גופני-מיני

עם סיום הבגרות המינית והבשלתם של איברי הרבייה המאפשרים הבאת ילדים 
לעולם. 

גיל ההתבגרות מתחיל, כאשר בגוף ניתן אות ביולוגי, ומתחילה הפרשת הורמוני מין. 
עד גיל ההתבגרות לילד ולילדה יש כמויות שוות של הורמוני מין גבריים )אנדרוגן( 
ונשיים )אסטרוגן(. כשניתן האות הביולוגי, מופר האיזון ההורמונלי, מופרש יותר אנדרוגן 

)וכן טסטוסטרון( אצל בנים, ויותר אסטרוגן )ופרוגסטרון( אצל בנות.

חברתי
מי שהחברה החליטה שהוא בוגר: נוהג, מצביע, יכול להינשא.

בארץ: אפשר להצביע בגיל 18. תעודת זהות מקבלים בגיל 16. גם חשבון בנק אפשר 
לפתוח בגיל 16. רישיון נהיגה אפשר לקבל בגיל 17.

רוכש מקצוע ועצמאות כלכלית.כלכלי

פסיכולוגי

הגדרות שונות. אריקסון מדבר על רכישת זהות אישית: זהות – היכולת של הפרט 
להעריך את תכונותיו, את כוחותיו ואת חולשותיו, לקבלם ולהחליט כיצד הוא רוצה 
לטפל בהם. גם דעותיו של הפרט והשקפות עולמו בנושאים שונים הן חלק בלתי 

נפרד מזהותו האישית. 
Marcia כותב על זהות: "מבנה של יכולות, אמונות והתנסויות מן העבר, הנוגעות 
לעצמי. ככל שמבנה זה מפותח יותר, כן נראה שבני אדם מודעים יותר לחולשותיהם 
ולמעלותיהם. ככל שמבנה זה מפותח פחות, כן נראה שבני אדם מבולבלים יותר 
באשר למובחנות שלהם מאחרים, וזקוקים יותר למקורות חיצוניים כדי להעריך את 

עצמם" )התפתחות הילד, טבעה ומהלכה 642(. 

גיל ההתבגרות
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תקופת ההתבגרות ארוכה, והמתבגרים חווים פער בין בגרות גופנית ושכלית לבין בגרות חברתית, כלכלית 
והיבטים של בגרות פסיכולוגית. הזהות שעליהם לגבש, אינה פרי הבשלה ביולוגית, אלא יש לחפש אותה. 
המתבגר מתרחק מהוריו ומחפש את קרבתה של קבוצת בני גילו, שבה הוא מרגיש שייכות. אחי יותם - 

על המשיכה לקבוצת השווים:
"נוהגים לומר שהנוער נבוך. האמת היא שהמבוגרים הם הנבוכים וחסרי הביטחון. רבים חשים שהקרקע 
נשמטת מתחת לרגליהם, והם אינם יודעים איך להמשיך. הם מניחים שהילדים הקטנים, החלשים, חסרי 
הידע והניסיון עוד יותר נבוכים וחסרי ישע מהם, ומכאן נובע הצורך לתת חסות. צורך זה הוא לא פחות 
גרוע, כי החסות מחנכת לחוסר אחריות. המבוגרים דואגים לבסס את ההווה. הצעירים נוטים להיאבק 
למען העתיד. בכל מה שקשור לעתיד אנחנו יכולים וחייבים להישען על הצעירים, לסמוך על החזון 
שלהם, על המשיכה קדימה, על היכולת לשנות, על הביטחון העצמי, על האופטימיות, על האומץ, על 
הגמישות, על הרעננות ועל היצירתיות הבלתי אמצעית, שאינה מושפעת כל כך מחרדות ומכישלונות 

העבר ומתבטאת בערכים ובאידאלים חדשים.
הנוער חייב להשתלב בחברה ולהרגיש בעל ערך כתוצאה מתרומה מועילה. הבעיה היא שבגלל דעות 
קדומות ובגלל מניעים אישיים לא נותנים לבני הנוער להשתלב. המסגרות הלגיטימיות סגורות בפניהם 
... הם מרגישים בעלי ערך בדרכים אחרות: עשיית הדברים ההפוכים ויצירת הרגשה של פער רב יותר. 
הם מנותקים מכל הערכים: מפונקים, לא נוטלים אחריות אישית, לא נותנים מהפוטנציאל שלהם אלא 
רק לוקחים, ציניים, מאמינים רק בתועלת עצמית, משתלבים בחברה אך מזלזלים בערכים אנושיים, לא 
מוכנים לתרום ומרדנים. הם קשורים לחברה, מכירים בערכים, אידאליסטים ואקטיביסטים, אך בגלל חוסר 
היכולת להשתלב בממסד הם רוצים להרוס אותו ולבנות עולם חדש. כל קבוצה כזו מתנגשת בדור הוותיק. 
בני הנוער רוצים להגשים. הם רוצים להפוך את ההרגשה החדשה, את הגוף החדש ואת העולם החדש 

למשהו קונקרטי. המטרה שלהם היא להוכיח לעצמם ולאחרים שהם כבר לא ילדים קטנים. 
הבעיה היא שהחברה לא מאפשרת להם זאת. החברה לא נותנת להם להשתלב בעבודה, בפוליטיקה 

ובכלכלה, ובקבוצת בני הגיל הם יכולים להוכיח גם דברים חיוביים וגם דברים שליליים.
הכי בטוח הוא להיות בין חברים לגיל ולדעה. סוכנויות הביקורת והשליטה של המבוגרים מעבירות מסר 
שבני הנוער לא בסדר. המסר הזה מפריע לפיתוח התחושה החברתית. תחושה חברתית מתפתחת, 
כשהאדם תופס את החברה כמקבלת אותו וכמכבדת אותו ... ניכור חברתי מפריע לפיתוח תחושה 
חברתית. כדי שתחושה זו תתפתח, המסר צריך להיות: "אני מכבד אותך - אתה רצוי, אתה דרוש. לא טוב 
ורע, לא חכם וטיפש, בסדר או לא בסדר. אתה שייך". זה מה שהמתבגר צריך בגיל הזה יותר מאשר בכל 
גיל אחר, כי בגיל הזה הספק גדול ומאיים: "אני כבר לא ילד, אז מה אני?". התשובה באה משיתוף פעולה, 
מהתנהגות מועילה, מהתנסות במשימות חדשות, מהגשמה עצמית, מפיתוח זהות עצמית, מהגשמה של 

ערכים, מקבלת אחריות, מאמונה במשהו ומאומץ."
)הררי דור, עורך, מבוא לתיאוריה האדלריאנית – שכתוב מהרצאותיו של אחי יותם, מכון אדלר, 2009(

גיל ההתבגרות גורם להורים לחוש מאוד מבולבלים. תיאוריות שונות מציעות דרכים שונות להתמודדות, 
גיל ההתבגרות התארך והגדרת טווח הגילאים הנכללים בגיל ההתבגרות משתנה )היום מתייחסים אל 

גילאי 10-לפעמים קודם לכן-עד 30 כמתבגרים(.
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מה השתנה בחברה, עד שהפכנו כה מבולבלים מול המתבגרים?
בתקופתנו מתרחשים שני תהליכים מנוגדים: 

מחד גיסא – הבשלה מינית מוקדמת:
בשנים האחרונות ההתבגרות המינית הולכת ונעשית מוקדמת מדור לדור ובקצב מדהים: בשנת 1860 גיל 

הווסת הראשונה אצל ילדות היה 16.5, בשנת 1960 הוא כבר היה 12.8.
מאידך גיסא – יש צורך בתהליכי הכשרה ארוכים יותר לקראת חיים מורכבים יותר: נדרשות שנות 
התמקצעות רבות כדי לצאת מבית ההורים. בעבר נער למד את מקצועו של אביו תוך צפייה בעבודת 
האב והתנסות עצמית. כיום כדי לרכוש מקצוע ועצמאות כלכלית, נדרשת הכשרה ארוכה, שמתחילה 

לרוב אחרי השירות הצבאי. לפיכך המתבגר סמוך על שולחן הוריו תקופה ארוכה יותר.
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הכרה של מאפייני הגיל תאפשר לנו, כהורים, להיות מודעים יותר – להכיר ולדעת. מה מאפיין את גיל 
ההתבגרות? 

1. מאפיינים פיזיולוגיים – השינוי הגופני בגיל התבגרות הוא דרמטי. ההתבגרות מתחילה בהבשלה של 
בלוטות המין אשר גורמות לצמיחה גופנית ניכרת. יש הבדלים בקצב הגדילה, ומתפתחת שונות גדולה 
בין ילדים שבתקופת בית הספר היסודי היו דומים יחסית בממדיהם: יש נערים גדולים וחזקים, ואחרים 
קטנים וחלשים. פעמים רבות פער זה יוצר מתח, פגיעות וחרדה. בנות שמקדימות להתפתח, תהיינה 

פעמים רבות פופולריות פחות. בנים שמקדימים להתפתח, יהיו כנראה מקובלים יותר. 
2. חוסר הפרופורציות - בזמן פרץ הצמיחה אצל מתבגרים קצב התפתחותן של המערכות השונות 
אינו מסונכרן, והוא גורם לחוסר קואורדינציה ולמבוכה, כפי שאמנון אייל מתאר במאמר: "השלד 
עשוי לצמוח מהר יותר מהשרירים התומכים בו, או השרירים הגדולים עשויים לצמוח מהר יותר 
מהשרירים האחראיים על המוטוריקה העדינה. התוצאה היא קואורדינציה לקויה, עייפות, יציבות 
גרועה ודיספרופורציה בגוף. כל אלו מעוררים מבוכה רבה. בשל כך, מתבגרים רבים נוטים להימנע 
ממגע ולהסתגר, או לחלופין ללעוג לזולתם בכדי להתמודד עם הפגיעות והבושה שהם חווים. 

 פעמים רבות נראה ניסיון ל"תקן" את מה שנחווה כליקוי או נחיתות בעזרת ספורט או דיאטה."  
)http://www.triest-sarig.co.il/ArticleOpen.asp?Sec=55(

3. שינויים בחשיבה - בניסוחו של פיאז'ה: "מחשבתו מאפשרת לו להיחלץ מן ההווה אל הממלכה 
של המופשט והאפשרי". אחד התוצרים של המיומנויות הקוגניטיביות החדשות הוא האגוצנטריות 
המחשבתית: המתבגרים מניחים כי התנסויותיהם, מחשבותיהם והרגשותיהם – מיוחדים במינם; למשל, 
למתבגר יש נטייה לחשוב שרק הוא חווה רגשות, כמו אהבה, כעס ושנאה באופן אינטנסיבי וייחודי. 
מתבגרים גם מניחים שהם נמצאים במוקד תשומת הלב של כזולת. זו אחת הסיבות לעיסוק הרב 
במראה החיצוני שלהם. בזכות החשיבה המתפתחת מתבגרים נעשים מודעים לעצמם – הם עסוקים 
בבחינה עצמית, מבקרים את עצמם, וזהו אחד המקורות למצוקת המתבגר. למרות היכולת לחשיבה 
גבוהה המתפתחת בגיל זה, יש לזכור את האגוצנטריות, את האימפולסיביות ומאפיינים נוספים, אשר 

מציפים את המתבגר. 
4. תנודתיות – תנודות במצב הרוח, במוטיבציה, בעניין, ברמת הפעילות. חוסר היציבות של המתבגר הוא 
חלק מהחיפוש המתמיד שלו: ניסוי וטעייה אינטנסיביים מאוד. יכולה להיות תקופה שיש בה הרבה 
חברים ותקופה ללא חברים. הצורך בניסוי ובטעייה עלול להיות גורם סיכון רב משמעות בעת נהיגה. 
ממחקר שנערך בישראל בקרב חיילים בשירות חובה ובקבע, מתברר כי נהיגה יכולה לעורר רגשות   
שונים בנוהג, להיות ביטוי לרגשות או הזדמנות לפרוק רגשות, והיא יכולה להיות קשורה הן למצבי 
רוח חיוביים )שמחה, הנאה, נינוחות( והן למצבי רוח שליליים )כעס, תסכול, חרדה(. עם זאת, נמצא כי 
כל קישור בין מצבי רוח לבין נהיגה יביא לסגנון נהיגה שהוא בטיחותי פחות; כלומר, ביטוי של רגשות 

באמצעות הרכב הוא בדרך כלל ביטוי מסוכן )אירם, 1995ב(. 

מאפייני גיל ההתבגרות
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5. אימפולסיביות – גם תכונה זו, האופיינית לגיל ההתבגרות, עלולה להיות גורם סיכון בעת נהיגה. לעתים 
הצעירים משתמשים בנהיגה כדי לבטא כעסים ורגשות לא נעימים אחרים. נהיגה מהירה, עקיפות 
מסוכנות ותחרויות עם כלי רכב אחרים עשויות להיות ביטוי להתנהגות תוקפנית. הנשים רואות עצמן 
יותר כנהגות אחראיות, בעוד הגברים רואים עצמם יותר כנהגים אימפולסיביים. עם זאת, הנהיגה 
מעוררת בנשים יותר חרדה מאשר בגברים. הגברים נוטים יותר מן הנשים להגיע לפתרונות מהירים 

מבלי להביא בחשבון אפשרויות אחרות )טאובמן, מיקולינסר ואירם, 1996(. 
לאחרונה מתקיים דיון בספרות המקצועית במושג של "זעם" בכבישים )road rage(. הסיבות לתופעה   
זו יכולות לנבוע ממצבים נפשיים נסיבתיים, ממצב בריאותי, מלחץ בשל איחור לעבודה, ממצב רוח 
כללי, ממזג אוויר ומהשפעת האלימות בטלוויזיה. ההתנהגות בדרך כלל מתבטאת בנהיגה מסוכנת, 
רשלנית ובלתי מתייחסת לזולת. התגובה התוקפנית מופיעה כתגובה למצבים שבהם האדם מרגיש 
תסכול , אי-שביעות רצון ואי-נעימות. במצב כזה אדם יכול לתקוף או לסגת. בזמן שנהג נמצא במצבים 
לא נוחים בזמן הנהיגה, מתחוללים בו תהליכים פסיכו-פיזיולוגיים, שינויים הורמונליים ומתח נפשי 
המדרבנים לאי-סובלנות. על רקע זה משתלבים גורמים תרבותיים התורמים לחיזוק ערך ה"גבריות" 
והתחרות )מוקואס, 2003(. נמצא כי גברים נוטים יותר מנשים לראות את הנהיגה כאתגר, נמשכים 
לריגוש שבנהיגה, מפגינים יותר בטחון ביכולות הנהיגה שלהם ונכונים יותר להכנס למאבקים על 

מקומם על הכביש, תוך הפגנה של ביטויי תוקפנות )אירם 1995, בתוך: טאובמן(
6. חיפוש ריגושים ונטייה לנטילת סיכונים - בהשוואה לתקופת הילדות, בתקופת ההתבגרות חלה ירידה 
ברמת החרדה, וזו מעודדת התנהגות של נטילת סיכונים. בו בזמן שינויים הורמונליים יוצרים תנודות 
חדות במצב הרוח ומביאים לידי התנהגות אימפולסיבית. צעירים רבים, בעיקר גברים, מתפתים לנהיגה 
שיש בה נטילת סיכונים ולנהיגה מעוררת ריגושים מתוך התעלמות מהסכנות הכרוכות בכך ומחוקי 
התנועה. הם אינם מתייחסים ברצינות להתנהגויות מסוכנות ונוטים לחשוב שלא יסתיימו בתאונה. 
יכולתם של צעירים להעריך סיכונים במדויק נמוכה משל מבוגרים בשל חוסר ניסיון, והם נוטים להעריך 
את עצמם כמיומנים יותר בהשוואה ליכולתם הממשית ואת סיכוייהם להיות מעורבים בתאונות דרכים 

כנמוכים יותר בהשוואה לאחרים. 
יותר  נוטים  צעירים  נהגים  התנועה.  לחוקי  אחרת  מתייחסים  שונות  גיל  בקבוצות  נהגים   
עבירות  )ובביצוע  מסוכנת  בנהיגה  הכרוכות  הסכנות  של  חסר  הערכת  לתת  ממבוגרים 
)ונהגים  תנועה( ולתת הערכת יתר של יכולת הנהיגה והשליטה שלהם. מצב זה מוביל גברים 
צעירים( לתת משקל יתר לרווחים ומשקל חסר להפסדים הפוטנציאליים הנובעים מהחלטות 
לציית או לא לציית לחוקי התנועה. כמו כן לנהגים מבוגרים, לעומת צעירים, יש תפיסה חזקה 
 יותר של מחויבות לציית לחוק ועמדות חיוביות יותר כלפי אכיפת חוקי תנועה בידי המשטרה
)Yagil, 1998a(. במחקר שנערך בקרב 634 גברים המשרתים בצה"ל )מהם 336 צעירים בני 24-18 
ו-298 מבוגרים, בני 45-25( התברר כי נהגים צעירים דיווחו על מוטיבציות חלשות יותר לציות לחוקים, 
והבדל זה היה גדול במיוחד בנוגע למוטיבציות נורמטיביות. כמו כן נהגים צעירים מאמינים יותר מנהגים 
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מבוגרים שעבירות תנועה הן התנהגויות שכיחות בקרב נהגים. עוד התברר כי נהגים צעירים תופסים 
נהג שמבצע עבירות תנועה כבעל ביטחון עצמי יותר מנהגים מבוגרים. נהגים מבוגרים תופסים נהג 
שמבצע עבירות תנועה כעבריין יותר מנהגים צעירים. נהגים מבוגרים תפסו חוקי תנועה כחשובים 

.)Yagil, 1998b( יותר מנהגים צעירים
על מידת הסיכון בנהיגה משפיע לעתים גם השירות הצבאי. התפקידים במהלך השירות יכולים לעודד   
התנהגות המאופיינת בתעוזה, בסיכון ובריגוש, והמצבים המסוכנים שהצעיר נחשף אליהם בתקופה זו 
עשויים לטשטש אצלו את תחושת הסכנה שבנהיגה על הכביש. זאת ועוד, לא פעם הצעיר חש צורך 
לפרוק את המתח ואת האחריות המוטלים עליו במהלך שירותו הצבאי, בין היתר, באמצעות נהיגה 

פרועה בזמן חופשות.
אף שבקרב גברים ונשים שיעור המקבלים רישיון הנהיגה דומה, שיעור הגברים הצעירים המסתכנים   
בנהיגה גבוה משיעורם של הגברים הבוגרים ושל הנשים הנוהגים כך, ולכן הם מעורבים יותר בתאונות. 
התברר כי גברים רואים בנהיגה הזדמנות לריגוש, להרפתקנות ולחיפוש ריגושים, ובו בזמן רואים בה 
איום על הדימוי העצמי שלהם. הנשים, לעומת זאת, רואות בה דרך שמאפשרת חופש ועצמאות, אך 
היא גורמת להן לחוש רגשות שליליים והן חשות כי הן מאבדות את הפינוק ואת התלות שלהן באנשים 
אחרים, כאשר הן נוהגות לבד. הגברים תופסים את הנהיגה כהזדמנות להשיג כוח ויוקרה לצד הכרה 
חברתית, בעוד הנשים קושרות בין נהיגה לשמירת חיים )שלהן ושל אחרים( והמבנה החברתי, וכן 
קושרות בין נהיגה לבין הימנעות מעימותים ומכאבים פיזיים ולאחריות אישית )טאובמן, מיקולינסר 

ואירם, 1996(. 
7. תוגת נעורים – עולות שאלות, כגון: מהם החיים? מהו מוות? מתבגרים 
חשים רגשי נחיתות כלפי המראה שלהם ומעמדם החברתי - הצלחה 
עוברים שנים  אינה מובנת מאליה. המתבגרים  בגיל ההתבגרות 
מתישות: הם סוערים ונדרשים להתמודדות עם עצמם ועם הסביבה, 

שמציבה דרישות רבות.
8. מתבגרים נוטים לתפוס את העולם בצבעי שחור ולבן, לאמץ 

עמדות קיצוניות ולהיות בטוחים בצדקתם. 
תפקיד ההורה הוא להכיל: בוא, נשמע את דעתך. אין צורך   
להיכנס לוויכוחים ולא להגיב בצורה קיצונית. יש צורך להקשיב 

למתבגר. אמנון אייל מתאר במאמרו: 
"הישענות על אמיתות מוחלטות ואימוץ עמדות קיצוניות   
מפחיתה את החרדה הנובעת מהבלבול הפנימי ומסייעת למתבגר 
להרגיש מגובש יותר. רק בשלבים המאוחרים יותר, כאשר המתבגר 
משיג רמה גבוהה יותר של גיבוש וביטחון, הוא יכול להרשות לעצמו 
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להתייחס למורכבות של המציאות ולקבל מצבים של ספק וחוסר ודאות. בכביש עלי לזהות סיכונים 
ולהיערך להתמודד עימם – אין מקום לחשיבה של שחור ולבן! עלי להכיר בכך שגם אני טועה וגם, 

האחרים טועים - להתנהג בחוכמה על הכביש במקום לחפש צדק.
כפי שמתבגרים מתקשים לקבל את המורכבות של המציאות, כך גם לגבי המורכבות הפנימית. למשל,   
להבין שיש בי צדדים טובים ורעים כאחד, שאני גם חזק וגם חלש, ופעמים רבות 'משליכים' החוצה את 
כל הפגימות שהם חשים בתוכם ומייחסים אותה לעולם המבוגרים. כך, ההורים והמבוגרים נתפסים 
כצבועים, רעים וחלשים ואילו המתבגר, בעזרת השלכה זאת, מפשט את עולמו הפנימי ומשיג הרגשה 

יציבה יותר.
תפקידם של ההורים בהקשר זה הוא לאפשר למתבגרים לבטא את עמדותיהם ולהתנסות בדעות   
שונות כך שיוכלו לגבש ולחזק את הזהות שלהם. כלומר, בויכוחים ובדיונים עם מתבגרים, מומלץ 
לתת להם "פייט" טוב, לאפשר חילוקי דעות, אך להיזהר מלהשפיל או להציגם באור מגוחך. פעמים 
רבות הכעס שמתעורר כלפי המתבגרים מוליד תוקפנות שיכולה לבוא לידי ביטוי דווקא בויכוחים על 
נושאים עקרוניים כמו אידיאולוגיה ותפיסת עולם. אולם חשוב לזכור, שתפקידם של הורים ומבוגרים 

 אחרים לחזק את המתבגר בבניית זהותו, ואילו השפלה ועלבון יפגעו בתהליך עדין זה."  
)http://www.triest-sarig.co.il/ArticleOpen.asp?Sec=55(

לפיכך המתבגר מתקשה לעתים להתמודד עם המציאות המורכבת הכרוכה בנהיגה, אשר מאופיינת   
בחוסר ודאות מתמיד: יש נהגים נוספים בדרך, יש סימנים מעידים המופיעים בפתאומיות, יש טעויות 
של אחרים וכדומה. תפקיד ההורה הוא להכיל קושי זה אצל המתבגר ולתווך לו את מורכבותה 

המאתגרת של המציאות.
9. חשיפה למקורות מידע – מקורות המידע העומדים לרשות המתבגר רבים 
יותר בהשוואה לתקופת הילדות. המתבגר יוצא מהבית לבד, ורוב המעגלים 
החברתיים שלו אינם בפיקוח ההורים. בעבר היה ההורה מקור המידע. היום 
המתבגר רוצה לחקור את העולם, הוא יכול להשיג בעצמו מידע ואינו תלוי 
בהוריו לשם כך. אחד ממאפייני הגיל: מתבגרים אומרים על הוריהם שהם 
)ההורים( סתם מדברים, אני )המתבגר( יודע יותר מהם. מתבגרים נחשפים 
מהר מאוד למידע רב מאוד, הם חווים הצפה. ההצפה מרגשת ומסעירה, 

אך גם מייצרת חרדות ובלבול. 
על ההורה להיות זמין עבור המתבגר לשם מענה על שאלות הנוגעות   

לנהיגה ואף להיות קשוב למשוב של המתבגר על נהיגתם של המבוגרים.
10. קבוצת השווים - קבוצת השווים של המתבגר; בני גילו, חבריו לכיתה, 
החבר'ה, "החבר הטוב" - לכל אלה תפקיד חשוב ומכריע באשר למעבר מוצלח 

של גיל ההתבגרות: הם תומכים, מרגיעים ומייעצים.
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קבוצת השווים מורכבת מפונקציות שונות. באתר "סנונית" מפורטים מאפייניהם ותפקידיהם של מרכיבי 
קבוצת השווים של המתבגר:

"כאשר מדובר על "קבוצת השווים", יש להבחין בין:
קבוצת השווים - המעגל הרחב ביותר של בני הגיל. כל מי שנמצא כרגע, יחד ִאתי, בשלב ההתפתחותי 
של ההתבגרות. בסביבתי, בארץ ובעולם. קבוצה זו מכתיבה את הנורמות העכשוויות של בני הנוער, 
את האפיונים הנוכחיים של תת-תרבות זו. קבוצה זו מייצרת נושאים להזדהות וחיקוי בכל התחומים - 
עמדות, התנהגות, נטיות וכיו"ב. קבוצה זו יוצרת כמובן היצע רב ומגוון לחיקוי והזדהות, מהן נוטל כל 

מתבגר את אשר יחפוץ.
קבוצת החברים - המעגל השני, הכולל את כל בני הגיל השותפים לקבוצות פורמליות, או חצי-פורמליות,   
בהם משתתף המתבגר כמו הכיתה, תנועת הנוער, השכונה. ברוב הקבוצות האלה ניתן למצוא מבוגר 
סמכותי - מורה, מדריך וכד'. הדבר המאחד את קבוצת החברים זו הפעילות המשותפת. קבוצה זו 
משמשת כ"מחנה אימונים" לתפקוד המבוגר בתוך חברה. המתבגר לא בוחר את חבריו לקבוצה, ולכן 
תפקידה הרגשי עבורו מוגבל. קבוצה זו פתוחה לכל, ללא סלקציה, ולכן בדרך כלל "מלחיצה" פחות. 

קבוצת החברים מורכבת בדרך כלל ממספר תת-קבוצות הקרויות 'חבורות'. 
החבורה, הקליקה - החבר'ה - המעגל השלישי. זו הקבוצה הקטנה ביותר והאינטימית ביותר. מונה   
בדרך כלל בין 4 ל-12 משתתפים. כאן מתקיים קשר רגשי רב. החברים בוחרים זה בזה על רקע של 
משיכה אישית ולא משיקולים פורמלים או שיקולים של קרבה משפחתית. מבחינה נפשית משמשת 
קבוצה זו כדמות המרכזית של גיל ההתבגרות. המתבגר משתמש בקבוצה זו כדי לקבל עידוד, שייכות, 
נאמנות, מסירות, אמפטיה והיזון חוזר. מסגרת תומכת זו מנחמת, מגנה ומרגיעה בעיתות של משבר 
ולחץ. החבורה מאפשרת למתבגר בדיקה וזיהוי של מרכיבי אישיותו )נתינה, קמצנות, שיתופיות,'"יורמיות', 
אגוצנטריות וכד'(, מבלי להעניש בדחייה או הרחקה. במובן זה, היא מקיימת קבלה-שלא-מותנית-
בדבר (כמעט(. ביחסיו בקבוצה יכול המתבגר להשתמש כדי 'לתקן' יחסים, התנהגות ורגשות - שבבית 
היו אחרת. הקונפורמיות המאפיינת בדכ את החבורה )לבוש, שפה, ג'סטות וכד'( עוזרת להתגבר על 
רגשות של דחייה, בדידות וניכור. כך מובן הצורך להיות מקובל )IN( כדאגה העיקרית של המתבגר 
בגיל זה. החבורה מורכבת בד"כ ממספר זוגות או שלשות של 'רעים'. הרע, החבר הטוב, הוא השותף 
האינטימי והקרוב ביותר ִאתו צולחים את גיל ההתבגרות. לרוב, מכירים הרעים זה את זה עוד מימי 
ילדותם. הם מתייחסים זה לזה כאחים אידיאלים. כמעט ואין ביניהם קנאה או תחרות. הם מבלים 
את רוב זמנם יחד, דומים בצורה משמעותית בתפיסות, ברגשות, בהתנהגות וכד'. הרע משמש 'איש-
סודו' של המתבגר ואף משמש לעתים כ'פסיכולוג' שלו. יתכנו כמובן מספר חברים-טובים. במידה 
מסוימת, משמש הרע כ'כרטיס כניסה' לחבורה עצמה. ההשקעה של המתבגרים בכל אחת מהצורות 

 החברתיות הללו משתנה במשך שנות ההתבגרות, עם דפוסים שונים מעט בין בנים לבנות." 
)http://www.snunit.k12.il/green/mit5.html(

המאפיין העיקרי של התנהגות הצעירים הוא שכיחות הנהיגה בלילה. נהיגת לילה שכיחה יותר אצל   
גברים מאשר נשים, מלבד בקבוצת הצעירים. גם שכיחות הנהיגה בסופי שבוע בולטת בקרב הצעירים; 
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גברים נוהגים הרבה יותר מנשים באופן כללי בסופי שבוע. הנהיגה היא בעיקר  לצורכי פנאי )50%(. 
בנסיעות הפנאי בסוף השבוע הגברים הם הנוהגים, בין הצעירים ובין החדשים )הוכרמן ומוקואס, 1994(. 
הנהיגה היא מקור לקבלה בחברה וליוקרה בקרב בני הגיל, שכן היא מחזקת אצל המתבגר את תחושת   
השייכות לקבוצת השווים שלו ומסייעת לו להתרחק משליטת ההורים ולהשיג עצמאות. באמצעות 
נהיגה פרועה, למשל, הצעיר יכול להרשים את חבריו בשליטתו ברכב, למשוך את תשומת הלב ולזכות 
להכרה ולמעמד. פעמים רבות נהיגה פרועה אף נחשבת ביטוי לגבריות. נהגים צעירים רבים גם נוטים 
להסיע ברכבם נוסעים בני גילם, העלולים להסיח את דעתו של הנהג מהנהיגה או להפעיל עליו לחץ 

לנהוג בצורה פרועה.
11. צורך עצום באכילה ובשינה – מסת השרירים של המתבגר גדלה. הורים רבים מתארים את ילדיהם 
כ"מעבדי מזון". הסיבה לכך היא שינויים בקצב חילוף החומרים בגוף שנועד לספק את "חומרי הגלם" 

לצמיחה הגופנית המהירה. חשוב לוודא כי המתבגר אינו נוהג במצב של עייפות. 
12 בדיקת גבולות – מהם גבולות היכולת שלי? המתבגרים זקוקים לנו, ההורים – תפקידנו להיות שם 
וללוות אותם, כפי שעשינו, כשהיו ילדים קטנים: הם הלכו על גדרות, ואנחנו נתנו יד, ליווינו אותם. 
מטרת ההליכה בקצוות: לבדוק מה אני באמת יכול. יש צורך עצום בשליטה – כשהמתבגר חש כי אינו 
שולט בגופו )הגוף המשתנה, חוסר הפרופורציות(. חלק מהמתבגרים מתעלים את הלחץ המיני הגועש 

והמבלבל לעשייה: ספורט, התנדבות, תנועת נוער - עשייה שמעניקה תחושה של כוח. 
בדיקת הגבולות עלולה להתרחש גם בעת נהיגה: המתבגר עלול לבחון את מידת שליטתו ברכב, מהי   
המהירות המרבית שאליה יוכל להגיע, מהי יכולתו לשלוט בהגה או לבצע עקיפה אסורה בלי להיתפס 
ועוד. בתהליך זה הצעירים נמצאים במצבי סכנה רבים. בדיקת הגבולות מאפיינת גברים צעירים יותר 

מנשים, שכן נשים נוטות יותר להעריך את חוקי התנועה ומגלות נכונות רבה יותר לציית להם.
13. אהבה ורומנטיקה – המתבגרים חשופים למידע באמצעות אמצעי התקשורת. התקשורת מציגה 
אנשים יפים, רזים, המנהלים מערכות יחסים רומנטיות בזו אחר זו. תפקיד ההורה הוא להיות מדריך 
אוהב וערכי המספר איך אוהבים אדם, מהו כבוד לגוף שלך וכבוד לגופו של האחר, מה מותר ומה אסור.
14. הזדהות יתר – האדרה של מודל - מחקים זמרים, שחקנים. מתאהבים בכוכבי ספורט או קולנוע 

ומנסים להשיג זהות על ידי הפנמה של מישהו אחר. 
15. התרחקות מההורים - ההורה מעוניין לגדל מתבגר שידע להתמודד עם החיים. אם המתבגר יעשה 
תמיד כל מה שאומרים הוריו, כיצד ילמד להתמודד בכוחות עצמו? לשם כך על המתבגר להתרחק 
מעט מבחינה נפשית מהוריו: יש צורך בספרציה )הפרידה בינינו( ובאינדיבידואציה )ההגדרה מי אני(. 
על המתבגר להיפרד מהקשר הקרוב והתלותי בהוריו, דווקא משום שעד עתה שימשו ההורים דמויות 
חשובות ביותר עבורו. ההורים מהווים עבור הילד עוגן ומשען, מקור לביטחון והרגעה, מקור להזנה 
רגשית ופיזית ומקור מרכזי לגיבוש דעות וערכים. העצמאות מותנית בהתרחקות ובצמצום ההשפעה 

של כל אלה. התרחקות זו נחוצה למתבגרים ובה בעת קשה וכואבת.



29

כדי לעשות את ההתרחקות הנדרשת, המתבגרים נוטים לבטל את דעתם של ההורים ולסרב לעזרה   
מִצדם. כאשר המתבגרים מתייחסים אל הוריהם כאל "מיושנים", הם יכולים להסביר לעצמם כי 
עדיף לא להביא את דעתם של ההורים בחשבון. אנחנו, ההורים, נזכור כי בצד הצורך בהיפרדות יש 
למתבגר גם צורך אדיר להיות מחובר להוריו. המתבגר כאילו אומר: תגיד לי מה לעשות, אני אעשה 
את ההפך, ותהיה ִאתי בקשר. המתבגרים רוצים אותנו, מחפשים אותנו. הורים לא מספיק מבינים 
שהתנהגות המתבגר היא לא נגדם, אלא בעד עצמם )בעד המתבגרים(, כי המתבגר מרוכז בעצמו. 
עם סיומו המוצלח של גיל ההתבגרות ההורים חוזרים ל'ממדים' האמיתיים שלהם )בעיני המתבגרים(, 
ושוב מתאפשרים קרבה וקשר משמעותי, מבלי שיאיימו על עצמאותו של המתבגר ועל הנפרדות שלו 
מן ההורים. )מרק טווין אמר: "כשהייתי בן 14, אבא שלי היה כל כך בור וטיפש שלא יכולתי להימצא 
בקרבתו, אבל כשהגעתי לגיל 21, נדהמתי לגלות כמה הזקן למד בשבע שנים". – מתוך אתר האינטרנט: 
בין המרכאות - http://www.pitgam.net/.( הן בתהליך הליווי והן בתהליך הנהיגה העצמאית – ייתכן 
שהמתבגר יפגין התנגדות, ותפקיד ההורים ללוות אותו, להיות שם עבורו ולזכור כי התנהגותו אינה 

מכוונת נגדם!
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נהיגה ברכב, ובייחוד בקרב צעירים, אינה משמשת אך ורק לצורכי תחבורה של הגעה ממקום למקום, 
אלא יש לה תפקידים רבים נוספים. 

ראשית, נהיגה נעשית בסביבה חיצונית - שבה נמצאים ופועלים נוסעים, נהגים וכלי רכב אחרים - וככזאת 
היא מייצגת במידה רבה את התנהלותו של הנהג בעולם. מבחינה זו הנהיגה מבטאת את התנהגותו של 
הנהג בחברת אנשים אחרים: האם אתנהג באימפולסיביות או באופן זהיר ומחושב? האם אהיה "פראייר" 
ואאפשר לאחרים לעקוף אותי, או שאיאבק על מקומי ועל זכותי להגיע ראשון ליעד? הנהיגה גם יכולה 
להעביר לאחרים מסר בנוגע לאופיו ולאישיותו של הנהג: האם אני נהג גיבור וחזק או פחדן וחלש? האם 
אני "משעמם" או מחפש ריגושים? האם אני מציית לחוקים או חוצה גבולות? הנהיגה יכולה גם לבטא 
סמכות וכוחנות היא מאפשרת לנהל משחקי כוח וכבוד עם אחרים. יש אף המתייחסים אליה כאל מבחן 
גבריות הבוחן את יכולתו של הנהג "להיות גבר", לכבוש, להצליח ולנצח. הנהיגה גם יכולה להעביר מסרים 
בנוגע למצב הרוח: האם אני במצב רוח נעים, רגוע וסובלני? האם אני עצבני ואימפולסיבי? יש גם הרואים 

במכונית עצמה ובנהיגה בה סמל סטטוס המאפיין את מעמדם החברתי-כלכלי. 
שנית, הנהיגה מאפשרת להגשים חלומות ופנטזיות, כמו כיבוש, שליטה וריגוש. האפשרות לנהוג יוצרת 
תחושה של חופש, האפשרות לבחור כל יעד וכל דרך. בתוך המכונית יש לנהג תחושה של "רואה ואינו 
נראה", והיא שמאפשרת לו לעשות ככל העולה על רוחו - לשמוע מוזיקה חזקה, לשיר בקול רם, לקלל 

וכדומה.
שלישית, השהייה במכונית עשויה להיתפס כשהייה במרחב סגור ומוגן שבו הנהג שולט לחלוטין על מהלך 
העניינים. שהייה במרחב זה מאפשרת לייצר תחושה של שליטה, כוח וחוסר פגיעות. עם זאת, הנהיגה 
במכונית גם עלולה לגרום לפגיעה על ידי אחרים, וככזאת היא עשויה לעורר מתח וחרדה. כדי להתמודד 
עם חרדה זו נהגים רבים נוטים להכחיש את הסכנה או להתעלם ממנה. הם מאמינים ש"לי זה לא יקרה", 

שהם הנהגים הטובים ביותר ושביכולתם להתמודד עם כל מצב מתוך הכחשת הסיכון. 

נהיגת צעירים
בקרב נהגים צעירים יש לנהיגה תפקיד חשוב במיוחד. רישיון הנהיגה ניתן לקראת תום גיל ההתבגרות. 
בתקופה זו ובתקופת הבגרות הצעירה צעירים חווים, כאמור, מגוון של שינויים גופניים, פסיכולוגיים 
וקוגניטיביים, רוכשים עצמאות ומגבשים את זהותם כבוגרים. לצעירים שעד כה היו תלויים בהוריהם, 
הנהיגה מאפשרת להפחית את התלות בהורים ואת הקרבה אליהם ולפתח נפרדות ועצמאות. הנהיגה 
מאפשרת להם לחוות תחושה של חופש ושל נגישות למגוון אפשרויות רחב יותר ובכלל זה אפשרויות 
הבילוי. לא פעם הנהג הצעיר משתמש בנהיגה כאמצעי לפיתוח הזהות האישית שלו ולביטוי עצמי 

)סלע-שיוביץ, 2004(. 
ואולם נהגים צעירים חשופים למגוון רחב של גורמי סיכון המביאים למעורבותם הבולטת בתאונות דרכים. 
תאונות הדרכים שנהגים צעירים מעורבים בהן, קורות הן בשל גורמים פנימיים הקשורים לאישיותו, למצבו 
החברתי וההתפתחותי, לניסיונו של הצעיר ולמידת הקפדתו על הימנעות מנהיגה בהשפעת אלכוהול 

חשיבות הנהיגה עבור המתבגרים
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והן בשל גורמים חיצוניים, שאינם קשורים ישירות למאפייני הנהג הצעיר, אבל משפיעים על מעורבותו 
בתאונות.

נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשעות הלילה פי אחד וחצי מאשר בשעות היום. רוב 
הנהגים הצעירים הם תלמידים או חיילים, ולכן הם מרבים בנהיגה בעיקר בסוף השבוע, מיום חמישי 
ועד שבת, ובעיקר בשעות הלילה, שעות הבילוי. בהתאם, רוב תאונות הדרכים שצעירים מעורבים בהן, 
מתרחשות במהלך סוף השבוע, ובעיקר בשעות הערב והלילה בין שישי לשבת. בשעות הלילה הנהגים 
נוטים להיות עייפים יותר, והעייפות פוגעת בכושר ההבחנה של הנהג וביכולתו לשלוט ברכב. החשכה 
מקשה על הראייה ועל השיפוט של תנאי הדרך, ולכן היא מחייבת נהיגה זהירה יותר. יתר על כן, העובדה 
כי הכבישים פנויים יחסית בשעות הלילה מגבירה את תחושת האנונימיות ויוצרת אשליה שהסיכוי להיתפס 

נמוך. לכן הנהג הצעיר מוכן להסתכן יותר. 
אף שנהגים צעירים מרבים לנהוג בשעות הערב והלילה תוך היחשפות לגורמי הסיכון שנזכרו למעלה, אין 
בהכשרתם התייחסות מספקת לנהיגה בתנאים אלה, והם חסרים הניסיון הדרוש להתמודד עם הקשיים 

ועם הסיכונים הכרוכים בנהיגה כזאת.
נמצא שהסיכון לתאונות דרכים של נהגים צעירים עולה, כשהם מסיעים נוסעים בני גילם. ככלל, לחברים 
ולבני אותה קבוצת גיל יש השפעה שלילית על התנהגותו של הנהג הצעיר. הסיבה לכך היא הלחץ הגבוה 
המופעל על הנהג לקחת סיכונים והאינטראקציות החברתיות ברכב המסיחות את דעתו מהנהיגה. תופעה 
זו בולטת במיוחד, כשהנהג הצעיר הוא גבר, והנוסעים הם גברים. עם זאת, גם כשגבר נוהג בסביבת 
נשים, הסיכוי לתאונות דרכים עולה. גברים צעירים לא מעטים משתמשים במכונית שברשותם ובסגנון 
נהיגה נועז כדי לזכות בפופולריות בקרב נשים. לעומת זאת, הסיכוי להתנהגות מסוכנת במהלך נהיגה 

יורד במידה ניכרת, כשהנהגת היא אישה המסיעה נשים.
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אחי יותם על יחסי הורים עם ילדיהם המתבגרים:
"האהבה להורים קיימת אבל מקבלת צורה חדשה ... המתבגר רוצה להיות שווה. הוא מסתכל עליהם 
כעל בני אדם ולא רק כעל הורים. הוא מסוגל עכשיו לבחון, לשפוט ולבקר, והשיפוט הוא לפעמים קיצוני 
ואף אכזרי. המתבגר צריך מתנגד: מישהו שיגיד לו משהו, ושהוא יגיד "לא", כדי שיוכל לחוש שהוא מי 

שהוא ולא בן של הוריו ... 
אפשר לתאר יחסי הורים-ילדים גם בצורה של מהלך עקבי ורצוף של אובדן שליטה על הילד. כל אם 
ואב מתחילים עם ילד חסר ישע לחלוטין, שתלוי בהם תלות מוחלטת, תלות קיומית: 'אם אתם תדאגו לי 
ותספקו את צרכיי - אחיה, ואם לא - אמות. חיי ומותי תלויים בכם'. זהו השיא בהרגשת המשמעות של 
ההורים בגיל הזה. ההורים חשובים ביותר. הם יכולים לעשות עם התינוק כמעט כל מה שהם רוצים והם 
גם יכולים לשלוט בו שליטה מלאה. הילדים גדלים ומתפתחים, ובמהלך הגדילה חל שינוי במידת התלות 
שלהם בהורים. הם יכולים לעשות בעצמם פעולות רבות יותר: לאכול, להתלבש, ללכת לגן וללכת לבית 
הספר. ההורה של פעם ראה בתהליך זה תהליך חיובי וסימן חיובי. הוא היה עסוק במלחמת קיום קשה 
והוליד ילדים נוספים. התופעה של ילדים, הגדלים ומפסיקים להיות תלויים בהורה, הייתה ברכה. ההורים 

של פעם 'דחפו' את הילד לגדול - לצאת לעבוד, להתחתן ולעזוב את הבית מהר ככל האפשר.
לילד שגדל בחברה המודרנית יש יתרונות רבים, אבל הוא גם נדרש לדחות את בגרותו ואת עצמאותו. 
דחייה זו נוגדת את ההתפתחות הטבעית ויוצרת בעיות שגם ההורים וגם הצעירים צריכים להתמודד ִאתן 
מבלי שהם מודעים לכך. ההורים של ימינו מתנגדים ופוגעים בעצמאות ובשחרור מן התלות. ההפך קורה: 
הורים לוחצים להמשיך את התלות בהם, לוחצים לקונפורמיות, והמאבק הזה מגיע לשיא בגיל ההתבגרות. 
נוצר ניגוד הכרחי בין הנוער המתבגר לבין ההורים של היום: אם הילד ימשיך להיות תלוי, הוא לא ירגיש 

שהוא מגשים את עצמו; אם יציית - לא יחוש שהוא יוצר משהו משלו ..." 
קונפליקט זה מתעורר בתהליך הליווי ומתעצם בשלב הבקרה על הנהיגה העצמאית – כאשר אין להורה 

גיבוי חוקי על בקרת הנהיגה.

הקשר של המתבגרים עם הוריהם 
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הפסיכולוג דור הררי מתאר בספרו הורים עשרה – הדרמה של הורים למתבגרים את החוויה של הורי 
המתבגרים:

"נודה ונאמר שאנחנו ההורים, מודעים לבאות ככל שנהיה, נתפסים לא מוכנים, מופתעים ולעתים קרובות 
מזהים באיחור את השינוי. כלומר, זמן מה, לעתים חודשים, אחרי שילדינו מתחילים את ההתבגרות שלהם, 
בין אם פיזית או שכלית, והשינויים מתחילים לתת אותותיהם בחיי היום-יום ובמערכות היחסים, ובדרך-
כלל אחרי סדרת עימותים מייגעים, אנחנו טופחים על מצחנו כאומרים בגילוי מרעיש 'אהה, הוא בגיל 
ההתבגרות עכשיו...' ובעצם מרגישים שקורה כאן משהו שמשבש סדרי עולם. הביטוי הממשי הראשון 
לתהליך לתוכו ההורים נכנסים הוא תחושה של אובדן שליטה. אחרי שנים שבהם היינו שותפים מרכזיים 
ופעילים, ומעורבים בעולמו של ילדנו – שקלנו, מדדנו, התפעלנו, ויסתנו, טיפלנו, הלבשנו והאכלנו, רחצנו, 
הובלנו, טיפחנו והשקענו, הכרנו את חבריו )והוריהם( ואת פעילויותיו, הכרנו אותו/ה )!(, סידרנו )אתו!( את 
החדר, והארון והמגרות ועוד – בקיצור היינו חלק אינטגרלי מעולמו, גם מגונן וגם מסנן קפדן של העולם 
החיצון, מתברר שקורה משהו חדש. המשהו החדש הזה, שהוא למעשה תהליך מבורך עבור ילדינו של 
עצמאות ועצמיות, טומן בחובו קושי ואיום עבורנו שלא מיד ברור לנו איך להתמודד אתו והתחושה זרה 
ולא טבעית. מתברר שחלקים גדלים והולכים מעולמם של ילדנו הולך ונעשה עמום ומעורפל יותר ויותר 
עבורנו, ואנחנו יודעים פחות ופחות, מעורבים פחות ופחות, ואם בכלל אז רק אחרי מאמצים לא מבוטלים 
מצדנו. שעות ארוכות יותר מעביר ילדנו רחוק מאתנו, עם עצמו או עם אחרים, בין אם מאחורי דלת 
נסגרת או מחוץ לבית, כשהפעילות והשותפים לה לא ממש ידועים לנו. אנחנו מוצאים עצמנו ממודרים, 
מצונזרים, וזוכים לפיסות מידע חלקיות, תחת משטר סלקציה קפריזית, כשהמסר העיקרי שמועבר לנו 
הוא שמעורבותנו מיותרת ומפריעה. זה מקבל את ביטויו בהרחקתנו החל מהדברים הקטנים של אורחות 
חיים כמו חדר, היגיינה ובריאות, לבוש, וכלה בדברים הגדולים כמו לימודים, פנאי, חברה, הלך רוח וגישה 
לחיים. התקשורת אתם נעשית מורכבת עד בלתי אפשרית, ואנחנו מרגישים בחוץ. כאן מתחיל לבצבץ 
לו האיום בצורת דאגות, חרדות, סקרנות לא מסופקת ובעיקר אובדן שליטה. גדל לנו מול העיניים אדם 
צעיר עם עולם משלו והוא כבר לא שקוף וחשוף לעינינו כמו פעם, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. 
לעיתים קרובות אנחנו מורחקים בצורה בוטה ונותרים עם חרדותינו, כשמסביב נדמה שהעולם די עוין 

וילדינו נותרים חשופים. אנחנו מאבדים שליטה.
במקביל, אנחנו חווים משהו נוסף, והוא אובדן משמעות – המשמעות שאנחנו נתנו לתפקידנו כהורים. 
נדמה לנו שאנחנו נעשים מיותרים, הרבה פחות חשובים, ותפקידים בסיסיים שעיצבו את ההורות שלנו 
בעבר כבר לא כל כך רלבנטיים. ראשית, העצמאות החדשה, שמגובה ביכולות פיזיות ושכליות חדשות 
– הם גדולים יותר, חזקים יותר, עם יכולות שכליות מפותחות ומתקדמות, בעלי ידע בתחומי חיים שונים 
)לעתים יותר מאתנו(, מפעילים שיקולי דעת )גם אם לא תמיד משוכללים(, מתבוננים על המציאות בראייה 
שיפוטית, ביקורתית ומפוקחת יותר - גורמת להם להזדקק לנו הרבה פחות כמתווכים בינם לבין המציאות. 
מתלווה לזה גם עמדה ביקורתית חדשה שלהם כלפינו, כשכל מהותנו עומדת לשיפוט נוקב ובוטה. נוסיף 
לזה את העובדה שהם נחשפים בצורה מואצת למקורות מידע רבים וחדשים, בדרך כלל בעלי השפעה 

החוויה של הורים למתבגרים
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גדולה עליהם הרבה מעבר לזו שחשבנו שיש לנו עליהם – כמו חברים, מבוגרים אחרים ותקשורת, מה 
שמציב אותנו במקום חדש, לא מוכר ולא כל כך נוח. ההורים חדלים להיות מקור המידע והדעה היחידי, 
ולעיתים קרובות מה שנשמע בבית מעומת עם מסרים מן החוץ במסגרת שיקול הדעת המתפתח והחריף 
של המתבגרים הצעירים. כבר לא מקשיבים לנו כמו פעם, פחות משתפים ופחות מתייעצים. בנוסף, משך 
הזמן שאנחנו נמצאים יחד הולך ופוחת, וזמנם של ילדינו מתמלא בתכנים ופעילויות שאנחנו לא תמיד 
מכירים ויודעים איך להתחבר אליהם, גם אם נוזמן. תפקודים הוריים בסיסיים שהורגלנו בהם נעשים 

מיותרים והבלבול שלנו ההורים גדל והולך."
בתקופת הלווי שלנו את ילדינו, עם קבלת רשיון הנהיגה - זו הזדמנות ניפלאה עבור ההורים להחזיר 
משמעות לתפקיד ההורי שלהם: עליהם לעמוד נחושים מול המתבגרים ולהיות עקביים בדרישה ללוות 

אותם באופן היעיל ביותר בתהליך הפיכתם לנהגים עצמאים.
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"לעולם אנו חווים את המציאות דרך המשמעות שאנו נותנים לה" )אלפרד אדלר(.
התאוריה של אדלר היא תאוריה קוגניטיבית: האדם חווה את המציאות, מעניק לה פירושים סובייקטיביים, 

מתוך הפירוש נולד הרגש, ובעקבותיו – תתבצע הפעולה. 
כדי שיהיה קל לזכור, נכנה את הכלי לניתוח אירועים "אפרת": אירוע – פירוש – רגש – תגובה. באמצעות 

דוגמאות נעמוד על חשיבותו של כלי זה.
אם המתבגר שלכם מגיע כעוס מבית הספר, ואתם פונים אליו באדיבות, אך הוא מעדיף להסתגר בחדרו 
– ייתכן שתלכו אחריו ותבקשו שוב ושוב שיספר לכם מה קרה-זו אפשרות אחת. ייתכן שתיעלבו ותגיבו 

בהתאם-זו אפשרות נוספת. קיימות כמובן עוד מגוון דרכים להגיב.
אנחנו נעלבים בעקבות הפרשנות שאנחנו מעניקים לאירוע: למשל, "אני לא חשוב לו". אולם הבנה של 
מאפייני גיל ההתבגרות מאפשרת הענקת פרשנויות נוספות )הוא נתון למצבי רוח, הוא מחובר למצוקות 
שלו ולא מסוגל כרגע להיות אמפתי לתחושות שלנו(. הפרשנות החדשה מאפשרת לנו לגייס אמפתיה 

ולהמתין עד שיירגע וירצה לשתף אותנו.
אם אנחנו יוצאים לארוחה משפחתית, והוא מעדיף לבלות עם החברים – אנחנו עשויים לכעוס ואז לנסות 
לכפות עליו )אתה בא, כי ככה אמרתי( או, שוב, להיעלב. כעס או עלבון יובילו אותנו להגיב בדרך, אשר 
עלולה לחסום את תקשורת הזורמת ביננו. פרשנות אחרת תוכל לסייע לנו להגיב תוך שמירה על ערוצי 
תקשורת פתוחים ועל יחסים טובים. במקום להיפגע, הזכירו לעצמכם כי המתבגר שלכם, כנראה, לא 
מתכוון כלל לפגוע בכם! הוא זקוק מאוד לקבוצת השווים שלו. הוא זקוק גם לכם, אך מצפה להתחשבות 

ולהבנה.
אין כוונה לאפשר למתבגר לפגוע ולהעליב את בני המשפחה – אלא יש להיות מודע לחוויה רבת העוצמה 
שהוא חווה ואין להיכנס לעימותים מיותרים. רגישות הורית תוכל לסייע לנו לשמור על יחסים טובים גם 
בגיל ההתבגרות. בעזרת הסכמים המושתתים על כבוד ועל הבנה הדדית הוא כנראה גם יצטרף לחלק 

מהארוחות המשפחתיות. 
אנחנו, ההורים, מופקדים על שלומם ועל ביטחונם של הילדים. עלינו ליצור מערכת יחסים, שבה המנהיגות 
שלנו תהיה מושתתת על האחריות שלנו ועל המומחיות שלנו ולא על שכר ועונש! לשם כך נדרשת 
תקשורת תקשורת שאינה מטשטשת את התפקידים במשפחה ואת הגבולות בה: תקשורת פתוחה, 

מכבדת והדדית בין המתבגר ובין הוריו. 
בתפקידנו ההורי נשלב היענות לצורכי המתבגר, מחד גיסא, עם הצבת גבולות, מאידך גיסא. 

תפקידנו ההורי אמור לתת מענה לשני צרכים:
לאפשר את החופש וההתרחקות. ג'ינס קרוע ושיער ארוך אינם מסוכנים - כך נאפשר את הצורך 	 

בייחודיות.
חינוך על-פי כללי ההתנהגות המקובלים בחברה – כך נסלול את דרכו להשתלבות חברתית תוך 	 

תרומה ומועילות לחברה ולעצמו.

חשיבות הפרשנות ההורית
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טקס  מעבר הם טקסים אשר מציינים מעבר ממעמד חברתי אחד למעמד חברתי אחר בחברה אנושית 
כלשהי. טקסי מעבר מציינים מעבר ממעמד של ילד למעמד של בוגר, ממעמד של רווק למעמד של 

נשוי, ממעמד של אדם פרטי למעמד של איש ציבור וכיוצא באלה. תפקידיו של טקס המעבר:
לציין את השינוי	 
למסד את החידוש 	 
 	 rite או rite de passage :להקל על המשברים עקב השינוי את המונח "טקס מעבר" )בצרפתית

 Arnold van( הוא מונח שטבע האתנוגרף הצרפתי, יליד גרמניה, ארנולד ואן-גנפ )initiatique
Gennep, 1873-1957( בספרו Les Rites de Passage )טקסי המעבר( שפרסם ב-1909.

דוגמאות לטקסי מעבר
טקסי מעבר דתיים ידועים הם למשל מילת גברים ובר מצווה ביהדות. טקס הנישואים הוא טקס מעבר 

שקיים כמעט בכל התרבויות.
טקסי מעבר חילוניים הם, למשל, כניסה לכיתה א, קבלת תעודת זהות, "שרשרת החיול" או שבועת 
האמונים בעת הגיוס לצבא, שבועת האמונים של חבר פרלמנט, ראש ממשלה או איש ציבור אחר עם 

כניסתו לתפקיד ועוד.
יש אנתרופולוגים המוצאים מאפיינים של טקסי מעבר גם בהליכים שלכאורה אינם מכוונים ליצירת טקס. 
למשל, אפשר לראות בקבלה לאשפוז בבית החולים מעין טקס מעבר שבו האדם עובר ממעמד של 

"בריא" למעמד של "חולה".

שלבים בטקס המעבר
מקובל לתאר שלושה שלבים בטקס מעבר:

השלב הראשון - ניתוק או בידוד: הינתקות מהמעמד החברתי הקודם ופרידה מהאנשים שאינם שותפים 
למעבר.

השלב השני - עמידה על הסף )liminalité(: מצב ביניים שבו האדם כבר אינו במעמדו הקודם, אך טרם 
נכנס למעמדו החדש; תקופת ביניים )מעבר( מחוץ למסגרת. הוויה לימינלית איננה תמיד טקס מוגדר 
מתוחם בזמן, ולעתים היא דומה יותר לנוהג החוזר על עצמו; יציאה לאזור הגבול ש"בין לבין", לא כאן 

."betwixt and between" ,ולא שם
ואן גנפ )בתוך: אנתרופולוגיה תרבותית, ויליאם הבילנד, 1999( מתאר טקסי התבגרות באוסטרליה: "היסוד 
החשוב ביותר ... הוא הרחקה מוחלטת מן החברה ... במהלכם הטירונים לומדים פולחנים ... למעשה, 
עליהם ללמוד את כל התורה השבטית ...הטירונים השבים לחברה מתקבלים בטקסים חגיגיים ... הטקסים 
מבשרים לחברה על הסטטוס החדש שלהם, המגדיר בבירור את זכויותיהם ואת חובותיהם. מעתה הם 
אמורים להתנהג כמבוגרים ולצפות שיתייחסו אליהם כאל מבוגרים. בין השאר, נחסכות מהם בעיות 'גיל 

ההתבגרות' המערבי, תקופה שבה אדם אינו ילד ואינו מבוגר, כי אם יצור חסר הגדרה ברורה."

טקס מעבר
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השלב השלישי – שילוב: כניסה אל המעמד החדש וקבלה על ידי האנשים השותפים למעמד זה; מיזוג 
מחדש בחברה המקורית.

לדוגמה, ילד העובר מגן הילדים לכיתה א משתתף בדרך כלל במסיבת פרידה מהגן. במהלך המסיבה 
הוא נפרד מהגננת ומהילדים שעדיין אינם עולים לכיתה א. הפרידה יכולה להתבטא בהחלפת מתנות, 
כרטיסי ברכה, ציורים וכיוצא באלה. הילד עשוי להשיל מעצמו, באופן סמלי, את סממני הגן. הוא עשוי, 
למשל, להחליף את הבגדים שבהם נהג להופיע בגן בבגדים המזכירים תלבושת אחידה של בית ספר, 

או להשתמש לראשונה בילקוט של בית ספר במקום התיק שנהג להביא לגן.
בשלב המעבר הילד כבר אינו שייך לגן הילדים, אך עדיין לא התקבל רשמית לכיתה א בבית הספר. הוא 
כבר אינו רשאי להתלבש או להתנהג כילד בגן, אך גם אינו רשאי להתלבש או להתנהג כתלמיד בית 

ספר. בשלב זה הוא עשוי לקבל הדרכה מהוריו או מחונך, שיתרגלו אותו לקראת המעבר לבית הספר.
טקס הקבלה לכיתה א בבית הספר עשוי לכלול לבישת התלבושת האחידה עם סמל בית הספר, קבלת 
פנים על ידי המורה ותלמידי בית הספר הוותיקים, קבלה של ספרי לימוד עם שמו של התלמיד החדש 
וכיוצא באלה. מרגע שהסתיים טקס הקבלה לכיתה א' מצפים מהילד שיתנהג כתלמיד. ניסיון מצדו לחזור 

להתנהגות שאפיינה אותו בגן הילדים, יתקבל בשלילה ואפילו יגרור ענישה.
מקורות לפרק "שלבים בטקס מעבר":

 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/48858/51933

הבילנד ויליאם, אנתרופולוגיה תרבותית, האוניברסיטה הפתוחה, 1999
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בתוך גיל ההתבגרות, שכל כולו תקופת מעבר, המתבגר חווה מעבר נוסף – בדרך אל היותו נהג עצמאי. 
טקס המעבר מתחיל עם ראשיתו של תהליך ההכשרה של הנהג הצעיר ומסתיים בסיומה של תקופת 

הליווי. מעורבות ההורה צריכה להיות מותאמת לשלבים השונים של טקס מעבר זה.
לתהליך ההכשרה יש חשיבות מכרעת בהפיכתו של המתבגר לנהג מיומן ואחראי. תהליך זה מתחיל 
בהחלטה ללמוד נהיגה ומסתיים עם קבלת הרישיון המיוחל. מדובר בתהליך משמעותי ביותר בחייו של 
המתבגר, ולמעורבות ההורים חשיבות רבה להבטחת הצלחתו. מעורבות ההורים באה לידי ביטוי, בין 
השאר, בהחלטה על העיתוי של תחילת ההכשרה, בדרכי מימונה, בבחירת מורה הנהיגה, בהתעניינות 

שוטפת בלמידת המתבגר ובהצטרפות מעת לעת לשיעורי הנהיגה עצמם.
קשה להפריז בחשיבותו של שלב ההכשרה עבור המתבגר. לכן יש לשים דגש על תהליך הלמידה במקום 

להתמקד בחשיבות ההגעה המהירה אל הרישיון המיוחל.
עם תום תקופת ההכשרה המתבגר נהיה נהג: עכשיו – יש לו רישיון נהיגה! 

הוא כבר לא נוסע מצויד בשלט "למד", ועם זאת - אנחנו יודעים שהוא אינו נהג מיומן. תפקיד ההורה 
הוא להעביר למתבגר את האחריות באופן הדרגתי: בתקופת הליווי יש להורה שליטה חלקית, יכולת צפייה 

ואפשרות )מוגבלת( להשפיע על המתרחש )הוא יכול לאחוז בהגה(.
חוק הנהג המלווה מאפשר לנו, ההורים, להפוך את חוויית הליווי לחוויה משמעותית ולהשפיע על עיצוב 

הרגלי הנהיגה של ילדינו – הנהגים הצעירים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף משרד התחבורה וארגון מורי הנהיגה מקדמת הצעת חוק 

בנושא רישיון נהיגה מדורג אשר יאושר בכנסת, ככל הנראה בתקופה הקרובה.

מהו רישיון נהיגה מדורג?
רישיון נהיגה מדורג הוא תהליך של קבלת רישיון נהיגה בצורה מדורגת ובשלבים מובנים. גישת הרישיון 
המדורג מיושמת במדינות רבות כאמצעי לצמצום מעורבות של נהגים צעירים בתאונות דרכים. בכל 

מדינה התהליך מוגדר בצורות שונות ובשלבים שונים במידת מה.
במדינת ישראל מתקיימים השלבים האלה:

שלב לימוד נהיגה
1. לימוד נהיגה יתאפשר מגיל 16 וחצי וייעשה באמצעות מורה מקצועי להוראת הנהיגה. יהיה אפשר 

לסיים שלב זה עוד לפני גיל 17. 
2. יתקיים מבחן מעשי בנהיגה.

שלב היתר הנהיגה
1. משך הליווי יהיה שישה חודשים לפחות. בשלושת החודשים האחרונים תחול חובת הליווי רק בין השעות 

06:00-21:00, ובשאר שעות היממה יהיה הנהג החדש רשאי לנהוג ללא מלווה.
2. מספר שעות הליווי שיידרשו יהיה 50 שעות נהיגה לפחות, מהן 10 שעות נהיגה בלילה ולפחות 10 

שעות נהיגה בכבישים בין-עירוניים.
3. חובת הליווי תחול על צעירים עד גיל 24. 

תהליך ההכשרה והליווי של הנהג החדש כטקס מעבר
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שלב נוהג חדש
בתום תקופת הליווי )גיל 17 ושלושה חודשים לפחות( תוגש הצהרה למשרד הרישוי, מטעם הנהג החדש 
הצעיר והמלווה שהליווי נעשה כנדרש. לאחר מכן יימסר ל"נהג החדש" רישיון נהיגה לנוהג חדש צעיר. 

שלב זה יימשך שנתיים ולא מעבר לגיל 24,  אולם עד גיל 21 הוא יכלול מגבלות מסוימות על הנהג:
1. לא ייסעו ברכב הנהוג בידי נוהג חדש יותר משני נוסעים, אלא אם נמצא ברכב מלווה.

2. חל איסור מוחלט על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול עד גיל 24. 
שלב הרישיון הקבוע

קבלת רישיון נהיגה במעמד שווה לשאר הנהגים עם מלוא הזכויות והחובות.
מיהו הנהג המלווה?

נהג מעל גיל 24 בעל רישיון נהיגה בן חמש שנים לפחות לאותו סוג רכב שבו נעשה הליווי, או נהג בן 
שלושים ומעלה שבידו רישיון בר-תוקף לאותו סוג רכב בן שלוש שנים לפחות.

ראייה של תקופת החניכה כ"טקס מעבר" תאפשר לנו להבין מהי החוויה של המתבגר ולהכין את עצמנו 
לקראת תפקיד החונך. כך נוכל הן לבצע בהצלחה את תפקידנו והן לפתוח ערוצי תקשורת ולבסס מערכת 
יחסים עם הבוגר המתהווה שלנו. זו הזדמנות מצוינת להרגיש ולהיות שוב משמעותיים בחיי המתבגר! 

בתרבויות אחרות מתקיימים טקסי מעבר, ואנחנו יכולים לאמץ מרכיבים המתאימים לחברה שלנו לטובת 
הנהג הצעיר: זו תקופה אשר תאפשר לנהג הצעיר ללמוד, להתאמן, להתנסות – בתנאים מוגנים ועם 

ליווי אוהד.
נזכור כי מתבגרים במהלך טקס המעבר רוצים לצדם את קבוצת השווים המעניקה להם תמיכה. אנחנו, 
כהורים מלווים, איננו קבוצת שווים, אך אנו מביאים את אהבתנו ואת ניסיוננו לתהליך הליווי. אנו יכולים 
לאמץ תקשורת נעימה, שתאפשר לנהג הצעיר לחוש אהוד ומובן – בדומה לתחושה שקבוצת השווים 

מעניקה לו ולהעניק ערך נוסף, הנשען על ניסיון החיים שלנו.
על-פי החוק החדש יידרשו הנהג הצעיר וההורה המלווה לחתום בתום תקופת הליווי על הצהרה, ולפיה 
הליווי נעשה כנדרש. על ההורה להקפיד כי הצהרה זו תשקף תהליך ליווי אמיתי ואחראי ולא תיעשה 

כלאחר יד, אף אם המתבגר מפציר בהורה להקל על ביצוע "מטלה" זו.
עם סיומו של טקס המעבר והפיכתו של המתבגר לנהג עצמאי, תפקיד ההורה לובש צורה חדשה: יהיה 
עלינו כהורים להגדיר מחדש את מעורבותנו בנהיגתו של המתבגר, אף כי נוכחותנו ברכב אינה נדרשת 

עוד על-פי חוק.
ייתכן כי המתבגרים שלכם ישמחו מאוד לקראת תהליך הליווי והבקרה שאחרי תקופת הליווי – ויקלו על 
התהליך של בניית תיאום הציפיות בנוגע אליו. עם זאת, ייתכן כי ירצו לקצר את משך הליווי ככל האפשר. 
תקופת הליווי היא הזדמנות יקרה וחד-פעמית! - תפקידנו למלא את חובתנו החוקית והמוסרית. תקופת 

הבקרה היא תקופה מאתגרת יותר, ואין לאפשר את קיצורה. 
מידע נוסף לגבי ביצוע תהליך ליווי אפקטיבי ניתן לקבל באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

www.rsa.gov.il
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פרק זה מהווה תשתית תאורטית להבנת חשיבותם של הסכמים הנערכים בין ההורה לבין המתבגר 
בתהליך הליווי ובעת הפיכתו לנהג עצמאי. מטרתו להציג ארבע אופציות אפשריות להתמודדות מתוך 
כוונה לנתב את הבחירה שלכם באופציה הרביעית! ביחסי הורים ילדים לא נתנתק מהילד )אופציה 
ראשונה(, לא נוכל להרשות לעצמנו בנושא הרה גורל זה רק להתלונן ולא לעשות כלום )אופציה שנייה( 
וגם הניסיון לשנות את הילד ואת עמדותיו – לא יעיל... )אופציה שלישית(. נותרה האופציה הרביעית, 

המעצימה, זו שמחזירה לנו את האחריות וגם את היכולת להחליט – מה חשוב לי? מה אני עושה?
כיצד אנחנו יכולים להתמודד עם מציאות לא רצויה?

תלמה בר אב מציעה מודל, ובו ארבע אופציות להתמודדות עם מציאות לא רצויה. המודל מפורט 
cmsprod.bgu.ac.il/NR/( :בהרחבה בספרה לגעת בחיים, להלן תמצית המודל, כפי שפורסם באינטרנט

)rdonlyres/AD593827-6ADC.../talma.doc

ארבע דרכים להתמודדות עם מציאות לא רצויה 
 מתוך: לגעת בחיים מאת תלמה בר-אב

קיימות ארבע דרכים להתמודד עם מציאות לא רצויה, ובמודע או שלא במודע אנו בוחרים אחת מהן.
1. לשבור את הכלים – לנתק ולהתנתק
למשל, גירושין, החלפת מקום עבודה.

מאזן רווח ומחיר אופציה ראשונה: לנתק ולהתנתק
רווח

ניתוק ממרכיבי המציאות הלא רצויים	 
תחושת רווחה ואופטימיות	 
פתח לבניית מסגרות חדשות	 
הקץ לשחיקה	 
נטילת אחריות על החיים	 

מחיר
ניתוק ממרכיבי המציאות הרצויים	 
ויתור על הביטחון במסגרת הקיימת	 
מחיר חברתי )לעתים(	 
מחיר כלכלי )לעתים(	 
פגיעה באנשים אחרים	 
סכנת אכזבה	 

רגשות המאפיינים את הבחירה באופציה הראשונה
שלווה

השלמה
עצב

אופטימיות

התמודדות עם מציאות לא רצויה
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2. לא לעשות כלום ו'לקטר'
האופציה הנפוצה מכולן )הטפות מוסר לילדים, תלונות(. המאבק הופך לנצחי, והתלונות מאדירות את 
הבעיה ואת ההתנהגות שמנסים לסלק. המציאות הלא רצויה מספקת אליבי לכל כישלון – "אלמלא 
האחרים הלא בסדר, הוא היה הכי מצליח בעולם". הבוחר באופציה זו בטוח שהוא מחנך את האחר, 
מנסה לשנות דברים, ואינו מודע לכך שאינו עושה דבר, אלא מבליט את מגרעות האחר. האדם פטור 

מאחריות כי מי שמסביבו לא בסדר. 

מאזן רווח ומחיר אופציה שנייה: לא לעשות כלום ו'לקטר'
רווח

הביטחון שבישיבה באפס מעשה	 
ה"אליבי" שב"אילו"	 
עליונותו של הצודק תמיד	 
החופש מנטילת אחריות על החיים	 

מחיר
שחיקה מתמדת	 
ייאוש, דפוס חוזר ומייגע של תקוות ואכזבות	 
דפוס חוזר של תלונות ואי-עשייה	 
אין מוצא	 
אטימות מצד הסביבה, שעמום	 

רגשות המאפיינים את הבחירה באופציה השנייה
תחושה חוזרת ונשנית של מצב ללא מוצא	 
פסימיות וייאוש, ראיית העצמי כקורבן הנסיבות	 
ראיית השלילי והתמקדות בו	 
חזרות בלתי פוסקות על מצבים, על משפטים, על מילים	 
חוסר אנרגיה, עייפות; לעתים מחלות, כגון: מיגרנות, קצרת, כיב קיבה )אולקוס(, לחץ דם	 
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3. לשנות את המציאות
כדי לנקוט אופציה זו צריך להחליט מה המטרה, לחשוב על האמצעים להשגתה, לבחון את המחיר 
והרווח של האמצעים, לקבוע פרק זמן להשגת המטרה ומדי פעם לבדוק אם אנו מתקרבים למטרתנו 

או צריך לשנות את האמצעים.

מאזן רווח ומחיר אופציה שלישית: לשנות את המציאות

רווח
במקרה של הצלחה:

השגת המטרה הרצויה	 
שינוי המצב	 
שינוי התנהגות האדם האחר	 
הרגשה של שליטה באדם או במצב	 

במקרה של אי-הצלחה:
מיצוי האמצעים לפתרון הבעיה בדרך זו	 
דלת פתוחה לחיפוש דרכים חדשות	 

מחיר
במקרה של הצלחה:

ויתור על שיתוף פעולה ועל הדדיות	 
דיכוי ומתח של הנשלט והמכוון	 

במקרה של אי-הצלחה:
תחושת שחיקה ובזבוז אנרגיה	 
כישלון	 

רגשות המאפיינים את הבחירה באופציה השלישית

החלטיות הכרתית וברורה	 
נחישות	 
כעס רב במקרה של אי-הצלחה	 
חוסר אונים כשהמציאות אינה תואמת את הציפיות	 
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4. ללכת עם המציאות )"לשחות בים"(
זוהי האלטרנטיבה הקשה ביותר אך המעצימה ביותר. התנאי הראשון – קבלת המציאות כעובדה, ואז, 
תוך כדי ההליכה עם המציאות, הדברים משתנים לעתים קרובות. בדרך זו לא תמיד נצליח לשנות את 
המציאות, אבל נצליח לשנות את החיים ואת ההתייחסות שלנו אל המציאות. נצליח לקבל את המציאות 
)ואת האחר( על מגבלותיה וללמוד לחיות ִאתה. צריך לחתור לחדול מן המלחמה האין-סופית נגד הזרם, 

לצפות לגל הנכון ולשחות עמו. לבחירה זו יש שלושה שלבים:
א. שימת הדגש בחיוב שבמציאות הלא רצויה; 

ב. מציאת החיוב בהתנהגות היוצרת את המציאות הלא רצויה;
ג. מעבר לגוף ראשון – קבלת החלטות אופרטיביות; יש להחליט ולבצע במקום העיסוק המתמיד במה 

שהאחר צריך לעשות.

מאזן רווח ומחיר אופציה רביעית: ללכת עם המציאות )"לשחות בים"(

רווח
פתיחות למציאות, לקבלת האחר	 
הפקת החיוב מכל מצב ומכל משבר	 
יצירת יחסים המבוססים על הדדיות	 
גילוי יכולות חדשות, לעתים לא צפויות	 
גילוי אפשרויות חדשות במסגרת מציאות קיימת	 

מחיר
ויתור על השאיפה שהדברים יהיו "בדיוק 	 

כמו שאני רוצה"
ויתור על הביטחון הקיים בתלונות בלתי 	 

פוסקות
ויתור על הביטחון הקיים במציאות הלא 	 

רצויה

רגשות המאפיינים את הבחירה באופציה הרביעית

אופטימיות	 
אמונה	 
פתיחות	 
התלהבות, שמחה	 
שלווה	 
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בחרנו להציג את המודל של תלמה בר אב כדי לחדד את המסר שלנו להורים – החזירו לעצמכם את 
יכולת ההשפעה ואת המשמעות ההורית שלכם! במקום 'לקטר' ולנסות לשנות את המתבגר – גבשו 
אסטרטגיה הורית. החליטו מה אתם עושים, מה חשוב לכם! זכותו של המתבגר להתנגד למעורבותנו 
בתהליך הפיכתו לנהג מיומן ואחראי. חובתנו, ההורים, להגיע לשיח ִאתו מצוידים בעמדה מגובשת 
ומנומקת, שאנו דבקים בה – באופן חד-משמעי. תהליך ההכשרה, תהליך הליווי והמעורבות ההורית בשלב 
הנהיגה העצמאית הם בעלי ערך עליון! המסר צריך להיות ברור: ללא השלמת הכשרה ראויה, בהיעדר 
תהליך ליווי משמעותי או אם לא תקפיד על עמידה בכללים שנקבעו בנוגע לנהיגתך העצמאית - לא 

תוכל לנהוג ברכב! איך ייעשה התהליך? על כך נשוחח. 
ניקח לדוגמה מצב שבו ילדכם רוצה לנסוע לאילת עם חברים. האם אנחנו חושבים שהוא מוכן לנסיעה 
ארוכה כזו? אם התשובה היא שלילית, כי המיומנויות שלו עדיין לא משוכללות מספיק – מחובתנו ההורית 
להגיד "עדיין לא. כדי שתוכל לנסוע לאילת...", וכאן עלינו לחשוב היטב, מתי לדעתנו יהיה כשיר לנהיגה עד 
אילת. השיח בינינו לא יהיה על השאלה אם הוא יכול או לא יכול לנהוג עד אילת )החלטנו שהוא עדיין לא 
בשל לכך!(, אלא יש לחשוב על "תכנית ההכשרה" הנדרשת – כיצד נדע שהוא כבר יכול לנהוג עד אילת?

חשוב מאוד לשמור על כבודו של המתבגר –  לא להעליב, לא לגמד. יש להסביר לו במסגרת אילו גבולות 
הוא יכול כרגע לנהוג באופן עצמאי )תל-אביב - כן, אילת - עדיין לא(. יש לבחון יחד מה נדרש כדי שיוכל 

לנהוג לאילת – וכיצד אנחנו יכולים לסייע לו לצבור ניסיון על הכביש.
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הורה שרוצה לפעול כסמכות אוטוקרטית – כופה את רצונו. יש עונשים ויש פרסים. המחיר, כנראה, יבוא לידי 
ביטוי במערכת היחסים: קשה לקיים קשר קרוב בחוויה של שולטים ונשלטים.

דמוקרטיה, בחשיבה האדלריאנית, היא אמנה חברתית בין בני אדם המסכימים ביניהם להכיר בזכות השווה של כל 
אדם לחיות על-פי אמונתו וערכיו, כל עוד הוא מכיר בזכות המקבילה של זולתו. במילים אחרות, לכל אחד אותו 
סיכוי להיות צודק או טועה, בלי קשר לגילו, למינו, להשכלתו. מחלוקות מיישבים דרך תקשורת, דיאלוג, הידברות, 
הקשבה. המטרה היא להגיע קרוב ככל האפשר למימוש רצונותיי ולאפשר זאת גם לאחר - להגיע קרוב ככל 
האפשר למה שהוא רוצה. מדובר בסידור תובעני: כדי להגיע קרוב ככל האפשר למה שהוא רוצה – אדם נדרש 

לוותר, להביא בחשבון את מה שהאחר רוצה ולאפשר אותה זכות לזולת.
לשם כך נדרש חינוך לאחריות!

ההורים הם מנהיגי המשפחה הדמוקרטית, הם בעלי מומחיות, והילדים עדיין לא, הם אחראיים בפני החוק – הם 
האפוטרופוסים של הילדים חסרי הישע. ההורים הם המנהיגים לא משום שהם גדולים יותר, חזקים יותר, בעלי 

משאבים להעניש ולתגמל – אלא מתוקף מומחיותם ואחריותם מדובר באחריות חוקית ובאחריות מוסרית.
אדם חופשי באמת איננו אנרכיסט! יש כאן פרדוקס מובנה: בשביל לייצר חברה, שבה ירגיש היחיד חופש מרבי 

– הוא צריך להיות צייתן ולקבל גם דברים שהוא אינו מסכים להם, מתוך הכרה שזו טובת הכלל.
התנאי ההכרחי לצמיחתם של צעירים דמוקרטיים – לאפשר להם, כל הזמן, להיות שותפים לתהליך. ילדים 
זכאים להסברים, להנמקות, זכאים שישאלו לדעתם, וזכותם להתנגד, למחות, לא לרצות משהו, לא לאהוב משהו.
חינוך שרירותי, כופה, שבו מישהו חושב ומחליט מה טוב בשבילי – זו החמצה של הסיכוי לגדל ילד דמוקרטי. 

נו  עלי לפתח את יכולת הבחירה של הילד: אני, ההורה, בונה את המסגרת, ובתוכה - מאפשר לילד כהורים 
שלי לבחור. כאשר המסרים והערכים של ההורים נקיים וברורים – גובר הסיכוי 

שהילד לא יבקש משהו שלא מקובל במשפחה שלו.
אנחנו אנשים שונים. השאלה איננה כיצד נחיה בלי קונפליקטים, 
אלא – כיצד נפתור קונפליקטים. כוח הוא אמצעי פסול לפתרון 

קונפליקטים. קונפליקטים פותרים על ידי הידברות. 
בכל מקום שבו חיים יחדיו בני אדם, בכל מעגלי החיים, יש 
קונפליקטים. קונפליקט מתחיל בפגיעה בערך אצל שני 
הצדדים. כאשר אדם אחד פגוע, אין עדיין קונפליקט: נשאר 
ערוץ תקשורת פתוח. כאשר שני הצדדים חשים פגועים, כל 
צד חש שהצד האחר התנהג כלפיו בחוסר כבוד – ולכן כל 

צד מתבצר בעמדה שלו. זהו קונפליקט.
קונפליקטים, כאמור, הם חלק בלתי נפרד מהחיים. לכן 
השאלה איננה כיצד נחיה בלי קונפליקטים, כי אם כיצד 
נתמודד, כאשר צצים קונפליקטים. גיל ההתבגרות, בשל 

המאפיינים שהכרנו, מזמן אי-הסכמות וקונפליקטים רבים. 
תלמה בר אב כותבת: "לקונפליקטים דרכי ביטוי רבות. יש 
המלווים בשתיקה רועמת, ויש השופעים צעקות וויכוחים ואף 
מגיעים לאלימות מילולית ופיזית. יש העטופים מעטה של חביבות, 

קונפליקטים והסכמים
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המסתיר עוקצנות הרסנית ותככים, ויש המתבטאים בניכור והתנתקות. יש מלחמות גלויות ומלחמות סמויות, 
מלחמות אלימות ומלחמות שקטות ..." )יחסים – מסע שלא נגמר, עמוד 71(.

המודל המוצע להלן יעיל, כשיש קונפליקט )למשל, הוא בכלל לא רוצה ליווי, כועס ורוטן, ואתם חושבים שהוא כפוי 
טובה...(. המודל יעיל, גם כאשר רוצים להגיע להסכם לאחר שהסתיים תהליך הליווי, ללא קונפליקט בין הצדדים!

עקרונות חשובים לפני בניית ההסכם! 
קל הרבה יותר לעבור מסע חניכה עם אדם שמכירים היטב, שסומכים עליו, ומתנהלת תקשורת נעימה 	 

בין השניים. היחסים בין ההורה והמתבגר אינם מתחילים עם קבלת רישיון הנהיגה! אם קיימת תשתית של 
יחסים טובים בין ההורה ובין המתבגר – נפלא! אם אתם חשים צורך לחזק אותה, כדאי להכיר היטב את 
עולמו העשיר של המתבגר הפרטי שלנו: לדעת מה הוא חושב, לרצות לדעת מה קורה אצלו, להתעניין, 
לפתח שיחה. נזכור כי הביקורת חוסמת. במקום לבקר, מוצע להזמין: בוא, נשמע את דעתך. יש לפנות מקום 
להקשבה ולהכלה, מבלי להיכנס לוויכוחים, מתוך כבוד אמיתי – זכותו של כל אחד מִאתנו לחשוב אחרת. 

מתוך מודעות לחשיבותם של היחסים הקרובים תפקידנו ליצור הזדמנויות רבות לסוגים שונים של פעילות: 	 
ללכת למופע משותף, לשוחח בנחת בבית, לצאת להליכה משותפת, לבלות יחד במשחק כדורסל. מוצע 
ליצור הזדמנויות שונות ומגוונות המאפשרות לנו לעשות יחד דברים, להכיר היטב אחד זה את זה, לאפשר 

למתבגרים לראות אותנו במצבים שונים – לא מושלמים, אך כן אוהבים אותם ותומכים בהם.
נוכחות הורית והיכרות אמיתית עם המתבגר - אנחנו מעוניינים שדעתנו תשפיע על המתבגר. לשם כך 	 

עלינו להיות נוכחים בעולמו, להביע דעה, להקשיב, להכיר את עולמו )במקום לכנות את המוזיקה שהוא 
שומע בשמות, מוצע להקשיב לה, להבין מה משמעותה עבורו(. חשוב לבסס יחסים המושתתים על שוויון 
ערך – להקשיב במקום לשפוט, להתעניין במקום לבקר. המתבגר נתון בסערה, והוא זקוק להורה מכיל, 

מקשיב ומגובש.
הורה מגובש – עליי לעמוד מול המתבגר בנחישות, בעוד המטרות שלי, ההורה, והגבולות שלי ברורים לי. 	 

עליי לדעת מה משמעותי עבורי ומה אני מאפשר לו לבדוק. דברים שאינם מסוכנים – יש לאפשר למתבגר 
לעשות ולהתנסות בתוצאות. כאשר מדובר ב"קווים אדומים" – ההורה אינו מאפשר! חזרת עייף אחרי שבוע 

מאומץ בצבא, וחסרות לך שעות שינה? אתה לא יכול לנהוג היום.
אימוץ עקרונות מנחים - המנהיגות ההורית שלנו מבוססת על מומחיות ועל אחריות. גם עתה, כאשר פנינו 	 

מועדות לתהליך של ליווי הנהג החדש - ההורה הוא הנהג המנוסה, האחראי והמומחה. בתוקף תפקידו 
כאחראי וכמומחה ההורה קובע את המסגרת )כמה שעות ליווי, כמה מהן בשטח בנוי, כמה מהן בשטח 
בין-עירוני ועוד(. המתבגר יוכל לעשות בחירות רבות אחרות - כולן בתוך גבולות המציאות שקבע ההורה )מי 
ילווה – אבא או אימא? האם מתאים לו היום, או שהוא מעדיף מחר?( חשיבות רבה תהיה להסכם בתום 
תקופת הליווי – כאשר אנחנו, ההורים, מתמודדים מול הנהג החדש ללא "מטריית" החוק. המטרה שלנו היא 
לגרום לילדינו המתבגרים לאמץ את הערכים המנחים אותנו ולנהוג על-פיהם מתוך הפנמה של הערך, ולא 

רק משום שכך אמרו ההורים.
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ארבעה שלבים לפתרון קונפליקטים: 
ארבעת השלבים מושתתים על העקרונות של דרייקורס לפתרון קונפליקטים:

1. קונפליקטים נפתרים רק על בסיס של כבוד הדדי.
נדרש רצון טוב כדי להתחיל הידברות מחדש. אין להילחם ואין להיכנע!  

תפקיד ההורה להקשיב במטרה להבין - להגיע להבנה ללא שיפוט. הבנה אינה הסכמה! הכוונה היא להיות   
עם הזולת, לקבל אותו, גם אם אין בינינו הסכמה על מעשיו. הורה אשר החליט לצאת מקונפליקט, אמור 
לגלות אמפתיה: להיכנס לנעליים של בנו/בתו, לחוש את קשייהם, להתאמץ להבין אותם ולהיות ִאתם. ההבנה 

דורשת בדיקה מעשית: האם התכוונת ל... 
זכותו של המתבגר להתנגד למעורבות ההורית בשלבים השונים של הפיכתו לנהג! זכותו להביע חוסר שביעות   
רצון מהמצב, מהחוק, מהזמן הארוך )לדעתו( שבו יהא עליו לנהוג בחברת מלווה. בעיקר בהמשך, כשהמתבגר 
הופך לנהג עצמאי – תפקיד ההורה לעשות בקרה, להגביל על-פי הצורך. תפקיד ההורה הוא להקשיב! עם 
צאתנו לדרך )עדיין לא לנהיגה, אלא לניסוח ההסכם...( נזכיר לעצמנו כי למתבגרים יש נטייה לאימפולסיביות 
ולראייה בצבעי שחור-לבן. לכן הם ממהרים "לסגור": אני חייב! נגמר! לא יכול! אין אפשרות! מולם חייב לעמוד 

הורה שגיבש את עמדתו, שאינו נעלב ואינו נבהל – וכל הזמן פותח אלטרנטיבות.
בנספח המופיע בסוף החוברת מתבגרת מתארת בבלוג שלה את החוויה שלה עם כל אחד מהוריה כמלווה.   

כדאי לקרוא כיצד המתבגרת חווה את סגנונות הליווי השונים של שני הוריה.
2. יש לאתר את מוקד הקונפליקט – איפה שורש הבעיה? 

לכל קונפליקט יש מטרה! הסיבה המוצהרת לקונפליקט היא לא הסיבה האמיתית! אני ואתה לא מסכימים   
כרגע על משהו. על מה אנחנו לא מסכימים? מה, בעצם, הילד שלי אומר לי? )אני רוצה שתכירו ביכולות 
שלי? אני רוצה שתתייחסו אלי כאל בוגר ולא כאל ילד קטן?( מה אנחנו אמורים לעשות כדי לצאת משם? יש 
לברר את הבעיה האמיתית כדי שיהיה אפשר לקיים סיעור מוחות במטרה להגיע לפתרון. נדרשת הקשבה 
לשם הבנה וקבלת החלטה: מה נחוץ לילד שלי? ְלמה אני, כהורה, לא מסכים? על ההורה לשתף – מה קורה 

לי באינטראקציה? איך אני מרגיש?
3. קונפליקטים נפתרים רק בהסכמה הדדית.

איך נתנהל מול הבעיה המוצהרת?  
כל אחד מהמעורבים מביע את דעתו. בעזרת סיעור מוחות - כל הצעה זוכה להתייחסות ונבחנת. יחד מגיעים   
לפתרון. סיעור מוחות מותנה בשוויון ערך ובכבוד הדדי, והוא מעמיק את תחושת הערך של המשתתפים. דנים 
על כל סעיף. למשל, באילו ימים ובאילו שעות אני יכול ללוות אותך? אם יוצאים לדרך ממקום מרכזי וסואן – 
בשלבים הראשונים ההורה נוהג עד למקום שבו מתאים, לדעתו, לאפשר לנהג הצעיר לנהוג; לא מאזינים לרדיו 
בשלבים הראשונים של הליווי; לא משוחחים בטלפון הנייד – לא ההורה ולא המתבגר )אף-על-פי שמותקנת 

דיבורית ברכב( – ומרוכזים רק בנהיגה! מי יהיה ברכב - האם מצטרפים אלינו חברים? בני משפחה?
4. נדבר על זה - בדיקת ההסכם וחידושו.

כחלק מההסכם הראשוני מסכמים שנתכנס לאחר פרק זמן )מומלץ שבוע( שהוגדר מראש: נדבר על זה   
בעוד שבוע. נראה יחד איך זה הולך. אם אתה תרגיש קשיים קודם – תגיד. אם אני ארגיש – אני אגיד. הדלת 

פתוחה להידברות!
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לאורך כל הדרך נעביר למתבגר מסר עקבי ונחוש: אנחנו סומכים עליך, ועם זאת אנו מעורבים ומחויבים לתהליך 
מתוך אהבה, דאגה ואכפתיות.

את החשיבות הרבה שאנו כהורים רוחשים לתהליך ההכשרה של הנהג הצעיר נביע בכל דרך אפשרית ונעגן 
בהסכם עם הילד, לרבות: מעורבות בבחירה של מורה הנהיגה, התעניינות שוטפת בתהליך הלמידה, הצטרפות 
מעת לעת לשיעורי הנהיגה, שימת דגש בתהליך הלמידה במקום התמקדות בהגעה מהירה אל הרישיון המיוחל.

נקפיד לערוך הסכם חדש טרם תחילתו של תהליך הליווי ונקפיד לממש אותו כהלכתו מתוך מעורבות ומחויבות 
לתהליך ולהשגת מטרותיו.

לקראת סיומו של תהליך הליווי יש לערוך הסכם חדש, אשר יעסוק בשלב המאתגר הבא: נהיגה ללא מלווה. 
ההסכם יכלול, בין השאר, כללים בנוגע לאיסור נהיגה לאחר שתיית אלכוהול או בעת מצב של עייפות, לזהות 
הנוסעים ברכב, לחשיבות של תכנון הנסיעה והפסקות התרעננות בנסיעות ארוכות, לעלייה הדרגתית במורכבות 
של דרגת הקושי, לזמינותם של ההורים בכל קושי שמתעורר, וכן כללים בנוגע לעדכון ההורים עם ההגעה ליעד 

ותיאום ציפיות בנוגע זמינות הרכב.
יש להדגיש כי היעדר הניסיון בנהיגה הוא הגורם החשוב ביותר בכל הנוגע למעורבותם של נהגים צעירים בתאונות 
דרכים. למתבגר ניסיון מועט הן בעצם הנהיגה על הכביש והן בהתמודדותו כנהג עם הגורמים המשפיעים עליו, 
כגון: לחץ חברתי או נורמות התנהגות )לוטן וגרימברג, 2008(. לפיכך יש חשיבות רבה למעורבות הורית מתמשכת, 

גם בתום תקופת ההכשרה והליווי הרשמיים. 
נזכור כי "כל מצב של אינטראקציה בין בני אדם מועד להתרחשות קונפליקטים. ככל שהקירבה בין הצדדים 
גדולה יותר ועוצמת הרגשות רבה יותר, כך כשרה יותר הקרקע להתפתחותם של קונפליקטים" )תלמה בר אב, 

יחסים – מסע שלא נגמר, עמוד 68(.
יש לנו הסכם? - אנחנו מוכנים לצאת לדרך תוך שמירה על כל כללי הבטיחות! את ההסכם יהיה אפשר לפתוח לדיון 
מחדש לפי הצורך. תלמה בר אב כותבת בהקשר זה: "משך חייו הכוללים של ההסכם משתנה ממקרה למקרה, 
ומוטב לא לחשוב עליו כלל. בדרך כלל, הוא הולך ומתאדה מעצמו עם הזמן, כי תהליך יישומו הנכון מביא, בסופו 

של דבר, לפתרון הבעיה האמיתית בזכות השינוי שחוללו כל הצדדים המעורבים" )שם, עמוד 98(.
אין בדברים אלה כדי להפחית מחשיבותם של הסכמים! נהפוך הוא, המטרה שלנו, ההורים, היא לא לשמש כל 
חיינו "שוטרים" חיצוניים להתנהגותם של ילדינו, אלא לאפשר להם לגבש את "השוטר הפנימי" שלהם. ההצלחה 
האמיתית תימדד  ביכולתו של המתבגר שלנו, הנהג הצעיר, להפוך את הערכים החשובים לנו לגבולות הפנימיים 
שלו: אני לא עובר באדום. אני לא נוהג בהשפעת אלכוהול. אני לא נכנע ללחץ חברתי ונוהג בפראות כדי להרשים 

את חברי. אם כך ינהג, הרי הוא אינו מתנהל עוד כילד, אלא כבוגר.
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מתוך בלוג של מתבגרת
לפני קצת יותר מחודש עברתי טסט,

ועכשיו בשבועיים האחרונים יצא לי לנהוג די הרבה >בחזרה בלילה מירושלים, להביא את אבא מהשדה תעופה, להחזיר את סבא 
וסבתא לבית שלהם בחיפה )אחרי שנמאס להם להיות אצלנו יותר משבוע(, אה וגם למוסך פעם, למסיבת ברית של המשפחה... 

בקיצור הרבה נסיעות-הרבה תרגול<
בגלל שאני צריכה מלווה, אז יש נסיעות עם אבא ויש נסיעות עם אמא...

הנסיעות עם אבא הולכות ככה:
אני נוסעת, מגיעה לרמזור אדום - נעצרת...

אבא: תני הרבה גז >כשיהיה ירוק<
אני: אני יודעת, אני יודעת.

*הרמזור מתחלף - נכבה האוטו*
אבא: *מושך בלחץ את הבלם הידני* אני לא אוהב את זה...

כאילו, פאק! נכון! ואני מתה על זה שהאוטו נכבה לי באמצע הכביש ו-5 נהגים עצבנים מצפצפים לי מאחורה, נכון?
או עוד דוגמא:

נכנסים לחנייה המסובכת של הבניין שלנו, ויש מקום בחנייה הכי קשה,
אז אני מראש אומרת: "אני לא עושה את החנייה הזאת..."

אבא: בסדר, אל תדאגי, רק תתקדמי קצת...
-עכשיו תעשי מיד שמאלה...

-רוורס ושמאלה...
אני: אבא, אני לא רוצה לעשות ת'חנייה הזאת.

אבא: בסדר בסדר, עכשיו רוורס וימינה.
*אני עושה רוורס והאוטו כמעט משתפשף בעמודים של הבניין*

אבא: מה את עושה?! למה את לא מסתכלת?! עכשיו אני פה אבל עוד חודשיים מי יזהיר אותך?!!!
וככה אני חוזרת מנהיגה עם אבא עם דמעות בעיניים...

ויש נהיגה עם אמא:
אני:  הכל יהיה בסדר אמא, נעשה את זה כמו גדולות...

סבתא )מאחורה(: תנשמי תנשמי >לאמא שלי<...
אמא: טוב עכשיו את ממשיכה ישר...

 -את קרובה מדי לימין.
 -תאטי תאטי.

 *אני מאיטה ממהירות של 80 קמ"ש ונעצרת סופית 30 ס"מ מהאוטו שמקדימה*
 -וואו זה היה קרוב.. פוהוווו >משחררת אוויר<

טוב ממשיכים לנסוע...
אני: לעקוף? או לא לעקוף? >יש לי קטע שמאז השיעורי נהיגה שנאתי ופחדתי לעבור נתיבים<

אמא: את יכולה לעקוף? אני לא רואה...
*טוב אני מתחילה לתת גז, עוברת נתיב, מאיצה ל-120 בשביל לעקוף וחוזרת למסלול הימני*

אמא: לא לטוס! לא לטוס!
-את נצמדת נוראאא לימין.

מגיעים לצומת בערך 100 מטר והרמזור ירוק:
*אני מאיטה טיפונת* >כדי שאם הוא יהבהב, אז אני אעצור וגם כשלמדתי אז אמרו שלא לתת גז, כשמגיעים לצומת והרמזור ירוק<

אמא: קדימה קדימה.
-סעי סעי!

אחרי זה בדרך חזרה כבר אני מתחילה להאיץ, כשאני מתקרבת לרמזור ירוק.
אמא: יפה יפה!

-כל הכבוד....
>>חח סטלנית אמא שלי<<

חוזרים הביתה, נכנסים לחנייה.

נספח



52

אמא: יותר לאט,
 -תשברי שמאלה

-ווי ווי זה היה קרוב >אחרי שהאוטו עובר 2 ס"מ מהגדר<
אני: *צוחקת* "עשינו את זה! כל הכבוד לנו"

 -את רואה שזה לא היה כזה נורא...
  *ונותנת לאמא לסיים ת'חנייה*

בהתחלה היו לי פחדים, פחד מזינוק בעלייה שזה להתחיל לנסוע מאמצע עליה - זה לא הלך לי טוב עם האוטו שלנו, כי לא הייתי 
רגילה לקלאץ` שלו, ובאמצע העלייה האוטו היה נכבה לי ופחדדדד...

היה לי פחד מלעבור נתיבים ולעקוף בכלל נראה לי מפחיד,
דאגתי גם שאני לא אצליח להאט בזמן באמצע כביש מהיר, אם אני אצטרך פתאום...

שנאתי להתקע בפקקים בכביש מהיר כי בשיעורי נהיגה אף פעם לא ידעתי באיזה הילוך להיות.. ראשון? שני? עם קלאץ`, בלי קלאץ`?
והאימה הכי גדולה שלי הייתי לנסוע בכביש הזה שבין חיפה לת"א בלילה שאין בו מנורות בכלל...

אבל עכשיו...
נסעתי אתמול עם אמא להחזיר את סבא וסבתא שלי לבית שלהם בחיפה...

יצאנו ב-6 וקיווינו להיות בבית עד 10,
אבל במקום נסיעה של שעה וחצי לקח לנו 3 שעות כי היו 2 תאונות >באחת מהם היו מעורבות 2 משאיות ואחת מהן ממש הייתה 

הפוכה וזה היה מלחיץ בטירוף..<
אז גם הנסיעה הייתה ארוכה, גם היינו תקועים בפקקים וגם כשהיינו צריכים לחזור כבר, היה קצת לפני 10 וחושך...

אבל בזכות אמא שלי, שלמרות שהיא הייתה לחוצה בטירוף, היא שחקה אותה קולית לגמרי, והסבירה לי כל הזמן ואמרה לי מה 
לעשות, ובפקק הסתדרתי דווקא לא רע, בחיפה היה לי זינוק בעלייה שיצא לי מצוין ומחאנו לי כפיים, חחח, ואפילו באיזהשו שלב 

כבר הפסקתי לשאול אותה ויצאתי לעקיפות בעצמי,
 ובדרך חזרה אפילו שזה היה חושך ובלי פנסים גיליתי שזה בכלל לא כזה נורא....

לעומת זאת בנסיעות עם אבא שלי הוא מדבר בטלפון רוב הזמן וזה גם מבלבל אותי, מוריד לי ת'ביטחון, אין מי שיכוון אותי, וגם 
כשאני עושה טעויות, הוא צועק עלי כמו משוגע...

וזה מעצבן כי ה-3 חודשים מלווה האלה נועדו כדי שאני אלמד בהם מטעויות, שיסבירו לי ויתנו לי ביטחון, שאחרי זה אני אדע מה 
לעשות, גם כשהם לא יהיו לידי...

אז אחרי הנסיעה הארוכה אתמול )סה"כ 4 וחצי שעות-הלוך ושוב( עם אמא, גם התגברתי על הפחדים שלי וגם קיבלתי יותר ביטחון 
על הכביש וגם למדתי כמה דברים...
המטרה הבאה שלי:   העליות לצפת

ואז - אני כבר מוכנה לנהוג לבד
     >כשייגמר המלווה כמובן< 

..
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=757790

..






