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  פרק זה נכתב בשיתו� ע� עיד� עמיאל ואיריס שחר

  

כי השגחה היא האמצעי הבולט במניעת סדרה ארוכה של תופעות ,  הוכיחו מחקרי
ספור�אי�


שוטטות , אלימות וקטטות, תאונות אצל ילדי
 קטני
והסתכנות : כגו�, שליליות בגידול ילדי

צריכת ,  הפוגעות בבריאות אחרותהתנהגויותו עישו�, ימודי
הידרדרות בל, ונשירה מבתי ספר

; 2001', פטי ושות (ועוד, הפקרות מינית, עבריינות, התחברות לחברה שלילית, והול וסמי
כאל

.  למרבית ההורי
 אי� מושג ברור על מהותה ודרכה של השגחה יעילה, ע
 זאת. )' פלטשר ושות

מפתה ישו
 ההשגחה בתנאי
 הקשי
 של הכר% הבמיוחד חסרי
 לה
 קווי
 מנחי
 לגבי י

   .  והאנונימי

  

  מרכיבי ההשגחה ההורית

  

 הא
 – הקשבה) א: (א
 השומרת על תינוקה  שלפעולתה כבר בבולטי
  ההוריתההשגחהעיקרי 

קולטת כל היא ,  אחרי
שקועה בעיסוקי
ג
 כאשר היא . קשובה לתינוק בצורה מיוחדת במינה

, �ג
 כשבולדוזר נוסע מתחת לחלונלישו�  להמשי% ות יכולמהותרי
 כי אמספ.  התינוקאות מכוו�

 ערו' פנוי לתינוקב מאופיי�מהי י האבקשה  .� משנת� כדי להעירהשל תינוקקט� א% די בציו' 

 – נוכחות) ב(.  אחר גירויכלפני עדיפות על ל  זוכהנקלטת בערו' זהה אזעקה  אות.באורח קבע

כשהתינוק משמיע אות .  הקרבה והנוכחות של הא
 ביחס לתינוק את רמת �הקשב האימהי מכוו

מתמקמת היא ,  שומעת רעש חשודהיאא
 ; או מרימה אותו לידיהאליו  הא
 מתקרבת, מצוקה

כל איו
 על תינוק : החלק הביצועי של ההשגחההגנה היא  – הגנה) ג.  ( לצאת להגנתוכ% שתוכל

בה
 רגיעה מצבי  בי� מתמדתלת תו% תנודה ההשגחה מתנה . מצד הא
מביא לפעילות נמרצת

, והתקרבות, התמקדות בתינוק כאשר נקלטות אותות אזהרה, סר לעיסוקיה להתמהא
 יכולה

תנודתיות זו של  .שמצוקה אכ� קיימתכ, הרמה לידיי
 או ביצוע של פעולה אחרת להגנתו

ו עממטייל , קי
ההורה מלווה את הילד למגרש המשחכאשר .  הילד גדלשההשגחה ניכרת ג
 כ

נוכחותו והגנתו משתנות ,  רמת הקשבתו,הוא מתחיל לרכוב על אופניי
ש כמשגיחאו , ברחוב

. י סיכו� אחרי
ר בצורה דומה ג
 בגיל מבוגר יותר ובהקשתתנהל ההשגחה ההורית .מרגע לרגע


,  לגיטימציהבהינת�יכולי
 לשק
 אותה , ת
אשר איבדו זה מכבר את יכולת השגח, הורי

  .הנוכחות וההגנה, לחדש את ההקשבה יכה ודרכי
 מעשיותתמ

  

                השגחה ופרטיות

  

ניצבת החברה המודרנית מול , הרבי
 הקושרי
 בי� השגחה לבי� בטחו� הילדממצאי
 הלמרות 

גדלה חשיבות , צורה חמורה בגוברי
 נוערה לבני ני
 והסיכוי
דווקא כאשר הפיתוי: פרדוקס

 ,להשגיח ולהתערבחברתית לגיטימציה  חוסר מרגישי
 ורי
כ% שהורי
 ומ, יו�הפרטיות כער% על


  .וא) מפקפקי
 בזכות זאת בעצמ
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כיווננו לצעדי
 ,  בקהילהסיכו� של נוערה על פעולות באחד מניסיונות הבוסר שלנו לקד
 השגח

י נוער בה� השתתפו ג
 בנ, המסיבות.  י
ישוב תקבוצ בלנורמהשהפכו , והולכנגד מסיבות אל

 
כמה בתמיכת ,  הורי
תקבוצ .התקיימו מדי שבוע במרכז הקהילתי והיו גלויות לכל, מאדצעירי

למרות . משקאותהסכימה להתייצב במסיבה באורח קיבוצי ולהחרי
 את ה, מורי
 ומדריכת נוער

 ימשיכו את שהילדי
, למשל,  שהעלו טענות נגד הפגנת הנוכחותהיו הורי
, ההסכמה לכאורה

עוני
 יט.  או שהדבר יביא להקצנה ביחסי
 בי� המבוגרי
 לבי� בני הנוערותיה
 במחתרתפעול


. שלא התייצבו בבית הספר בערב שנקבע לפעולה,  והמורי
אלה הביאו לנשירת חלק מ� ההורי

ההליכה מבית . רגע המעשההתחזקו ע
 התקרב שהלכו ו, ג
 אצל אלה שהתייצבו הופיעו חששות

נשרו  ו"רגליי
 קרות " קיבלוועוד מבוגרי
בו עוד , אירוע פתטיל פכה ההספר למקו
 המסיבה

 רק מדריכת הנוער  בסופו של דבר. אצל הנותרי
הביאה לדמורליזציהבמספרי
   השחיקה .בדר%

בהמש% היא קיבלה מכתבי איו
 אנונימיי
 . את הבקבוקי
בגפה הגיעה למסיבה והחרימה 

  .אזורוהחליטה לעזוב את ה

  

לגבי   פנימיההורי
 והמורי
 לא הגיעו לשכנוע. משילוב של ספק ערכי ופקפוק מעשי נבע כשלו�ה

 
: תווס) ספק ערכיה כ%ל. ילדי
ה תגובות מ ופחדוהפעולהה
 פקפקו בתועלת . הדרושי
הצעדי

, בנוס). שכל פגיעה בו בלתי נסלחת, ער% מוחלטל  רבי
 ומורי
 נחשבת בעיני הורי
פרטיותה

 להידוקלא דאגו , ההורי
 והמורי
 לא נערכו לקשיי
 הצפויי
. תכנו�ב 
 בליקויהצטיינה הפעולה

 קשיי
 אלה . הסלמה למניעתולא נערכו ,לא הכינו את המסר שלה
 בצורה ברורה, צוות הפעולה

  . דילמות אלו הסיפורי
 הבאי
 מדגימי
. הקשורות בהשגחה דילמותהמצביעי
 על 

   

  ג� עד� לילדי�

  

, בחרנו לגור בקיבו'. גרי
 בשכירות, אנחנו לא חברי קיבו'. אנחנו גרי
 בקיבו', 4יש לי ילד ב� "


אפשר לתת לה
 להסתובב , בלי דאגות, כא� אפשר לגדל אות
 בחופשיות. כי זה ג� עד� לילדי


אני , זה אומר שבבוקר .ולתת לה
 לבחור מה טוב בשביל
, איפה שה
 רוצי
 ומתי שה
 רוצי

 .הוא נמצא ש
 עד ארבע. נות� נשיקה ויוצא לג�,  אומר שלו
 הוא,לד לבד לג�יכולה לשלוח את הי

הוא . הול% לחברי
הוא  או ש,מביא איתו חברי
הוא או ש, חוזר הביתה לבדהוא או ש, אחרי זה

אני יודעת שא
 הוא לא הגיע הוא בטח אצל אחד משלושה .  נמצאלא מעדכ� אותי איפה הוא

אני עושה סבב בטלפו� או ברגל ובודקת .  רק בערב אותוני רואהלפעמי
 א .חברי
 טובי
 שלו

ככה , שה מה שהוא רוצהושהוא עבזה מה רע  . זה קיבו'�מה יש לדאוג , אני לא דואגת. איפה הוא

אבל חושב ,  מסכי
 איתי'בגדול'אבא שלו . הוא לומד וככה הוא ג
 ילמד מהטעויות של עצמו

 הוא אומר שאולי הוא צעיר מדי ואולי הוא צרי% אותנו, ושאולי אני קצת יותר מדי סומכת עלי

אבל בלי לכפות , אנחנו נמצאי
 כא� בשבילו, אני לא מסכימה ע
 זה.  ממה שאנחנו חושבי
יותר

אני חושבת שיש .  שלי שיושבת לי על הווריד עד היו
האני לא רוצה להיות כמו אמ. את עצמנו

הוא , וא
 נדע לא לקלקל ולהרוס את זה, בוגרי
בילדי
 הרבה יותר חוכמה אמיתית מאשר במ

  ".הזיגדל אולי להיות ג
 מבוגר כ

  



   

   

  !להחזיר את האמו�

  

היא ג
 שיקרה לי כמה פעמי
 לגבי המקומות בה
 .  גיליתי שהבת שלי גנבה לי כס) מ� הארנק"

, לבבסו) היו לנו כמה שיחות מלב אל . כל פע
 שתפסתי אותה בשקר היא לא הודתה. היא הייתה

שאני לא נותנת בה , בצדק,  היא אמרה .והבהרתי לה שהחשוב מכל הוא שאני אוכל להאמי� בה

אבל , שאני לא אתאכזב, אני מקווה. עכשיו אנחנו פתחנו ד) חדש ואני נותנת בה אמו� .אמו�

  ".לפעמי
 אני חוששת שהיא מנצלת את המצב

  

  " !ועזבי לי את הלימודי�, שלו אאמתהיי "

  

ככל שחולפות השני
 והמשימות . יש לו קשיי התארגנות וקשב' מאז כיתה א. �8 הב� שלי ב"

כל יו
 זה מאבק . הוא נמנע יותר ויותר מהכנת שיעורי בית,  יותר מורכבותנעשותהספר �בבית

הוא מכחיש שיש לו שיעורי
 וכשאני . הוא מסתיר ממני דפי עבודה שמחלקי
 בכיתה. מחודש

פניתי למורה שלו . כולל שקרי
, ל כדי להתחמק מלהכי� אות
הוא עושה הכ, מגלה שיש לו

שזה , המורה אמרה לי שזה לא התפקיד שלי. ביקשתי ממנה עזרה במעקב אחר שיעורי הביתו

למרות שתחושת הבט� שלי . ביתה שיעורי  את והיא תבדוק' שלוהאמ'שאני אהיה . התפקיד שלה

שהיא , ק של הכנת שיעורי בית ולסמו% עליההתפתיתי להסיר ממני את התפקיד המעי, הציקה לי

גיליתי לתדהמתי שבמש% הזמ� , כעבור שבועיי
. עושה את העבודה שלה על הצד הטוב ביותר

במש% שבוע הושבתי אותו . הב� שלי לא הכי� בכלל שיעורי בית, שחל) מאז שנטשתי את המשמרת


 בהדרגה קיבל את הדי� אבל, בהתחלה הוא התנגד.  להשלי
 את כל החסרלשעתיי
יו
 �יו

אני מרגיש עכשיו שאני מסוגל לעשות את ,  אני שמח בלבהאמ'לאחר כמה ימי
 אמר לי  .  ועשה

 זה לעזור לו 'להיות אמא שלו'עכשיו ברור לי ע
 כל הכבוד למורה שחלק מ. 'כל שעורי הבית

  ".להיות תלמיד כמו שצרי%

  

  "פדיחה"

  

� יש לו מספר חברי
 גדולי
 ממנו מ. בורד�  בסקייט להחליקהתחביב העיקרי של הב� שלי הוא"

 מכירה את החברי
 מהעיר אני לא.  ביחדעימ
 הוא מחליק, מושב ומעיר קרובה להמושב

א לרחבה בה "החבורה נוהגת לנסוע לת.  א
 אי� לה
 השפעה מזיקה,מוטרדת  מאד מה
ו


מושב  אחרות מה נמצאת בקשר ע
 אמהותאני.  בשעות מאוחרות וה
 חוזרי
 רקמחליקי

הוא א "בנסיעות לתשמא , אני חוששת.  ומנסות לאסו) מידע על הבני
 ביחד מתלבטותואנחנו

תחקרתי אותו והוא הכחיש אבל אני לא . אחרי
יסתב% בדברי
 שליליי
  ידרדר לסמי
 או

חשבתי אולי לבדוק בעצמי או בעזרת בעלי .   שותה אלכוהול במסיבותהואאני יודעת ש.  שקטה

פע
 פגשתי אותו ע
 . מפחדת שאזיק לו מבחינה חברתיתאבל אני , א"בדיוק קורה ש
 בתמה 

 אמר לי בבית שהוא לא ר כ%ואח,  הוא היה נורא נבו%'?עשית שיעורי
' וצעקתי לו מושבחברי
 ב

 חשבתי להתארג� ע
 . שובאני לא מסוגלת לעשות לו את זה. פדיחות לו עוד מוכ� שאני אעשה

בטח יגידו שאני מגזימה ושיש גבול כמה אפשר , בל קשה לי להאמי� שיסכימו א,אמהות אחרות

    ".לחדור לה
 לפרטיות



   

  

  !"רק שאבא לא ידע"

  

הבעיה שלה . בליינית, אוהבת את החיי
, יפה, תלמידה טובה, מקסימה', בכיתה יבת יש לי "

הוא שומר . 'יטיבמיפר'אפילו אפשר להגיד , הוא מאד שמר�. בעלי, לדעתי זה בעיקר אבא שלה

א
 הוא רואה , מפקח על מה שהיא לובשת, לא רוצה שתצא,  שלושתה בתיעליה כאילו הי

 שהוא רוב הזמ� לא  הואהמזל שלה וג
 שלי.  הוא משתולל,שיוצאת בחולצת בט�  או מאופרת

שנה שעברה היא סיפרה לי ב. כמו חברותאנחנו , הכלהיא מספרת לי , יש לי קשר טוב איתה. בבית

. אמרתי לה מה דעתי ושחבל על הבריאות שלה, אני לא אוהבת את זה. שהיא מעשנת סיגריות

, היא אמרה לי שהיא נהנית מזה ושא
 תרצה להפסיק, אמרתי לה שאני מבקשת שתפסיק

היא ? אז אני יכולה להגיד לה שזה אסור, ג
 אבא שלה מעש�, לא ידעתי מה להגיד לה. תפסיק

. ידע הוא יעשה בבית טרוריברור שא
 הוא , למרות שהוא מעש�. והשביעה אותי שלא אגלה ל

אני מוטרדת מהעישו� ג
 בגלל הבריאות וג
 בגלל שמי יודע מה יבוא אחרי .  לא סיפרתי לוודאיב

לפני כמה זמ� היא חזרה . סיגריות זה סיגריות וסמי
 זה סמי
. אבל זה לא חייב להיות. זה

היה . אבל במקרה הפע
 התעוררתי וניגשתי אליה, א חוזרת אני ישנה כשהיר% כללבד. ממסיבה

. התעלמתי, הייתי כל כ% בשוק שלא אמרתי כלו
. אי אפשר לטעות בזה, לה ריח חזק של אלכוהול

א
 . כמוב� שלא סיפרתי לאבא שלה.  פשוט לא ידעתי מה להגיד ומה אני צריכה לעשות,האמת

למחרת . דאגתי, לא ישנתי אותו לילה. לצאת בכלללא יית� לה , הוא יסגור אותה בבית, הוא ידע

שהיו
 בני , היא אמרה לי שזה ככה. אבל סיפרתי לחברה שלי, לא הזכרתי את זה, המשכתי כרגיל

, שומעת כל מיני סיפורי
, אני לא רגועה. שזה נורמה ואי� מה לעשות, נוער שותי
 במסיבות


אבל לכי תדעי מה יכול לקרות לה , יתלא שאני מפחדת שתהיה אלכוהוליסט. קוראת בעיתוני

 עברה לי  ג
המחשבה לשת) את אבא שלה.  עוברות לי כל מיני מחשבות בראש, כשהיא שותה

 הוא –ואני מפחדת מהתגובות שלו .  לעול
 לא תסלח לי על זהאבל היה ברור לי שהיא, בראש

, ששת לגבי מה קורה אתהאני די חו. אני מכירה אותו. פשוט יסגור אותה בבית ויאשי
 אותי בכל

כמו לריב , אבל אני מפחדת לעשות משהו קיצוני. זה לא ממש מוצא ח� בעיני, שתייה, סיגריות

  ".כי אז בעלי יגלה מה קורה וזה יהיה הרבה יותר גרוע, לא לתת לה לצאת וכאלה, איתה על זה

  

 
בסיפור הראשו�  .הביטוי הישיר או העקי) של דילמה מסביב להשגחה הוא אלההמשות) להורי

הדילמה באה לביטוי בחששות שהיא מיחסת א% . הופכת הא
 את חוסר ההשגחה לאידיאל

בעלת החלו
 עלולה לגלות בדר%  ."ג� עד� לילדי
"דבקה בחלו
 של עצמה בעוד היא , לבעלה

הא
 מנסה להחזיר ,  במקרה השני.להורי
 שוטי
עד�  ג� אלא איננוג� העד� לילדי
 כי , הקשה

במקרה השלישי .   של בתהעלול לשמש מטריה לפעולות השליליותזה ש, א% חוששת, מו�את הא

שהבטחת המורה , היא חשה בלבה. הנחת והחליטה לעבור להשגחה פעילה�תה לרגשי איעהא
 ש

שתי האמהות הנוספות לכודות במלכודות הוריות .   היא חסרת כיסוי!"יהיה בסדר, סמכי עלי"

  והחשש להצדיק את ב� הזוג הקשוח,פגע מעמדו בחברהייפ� ד יכעס או  הילפ�החשש : אופייניות

  .או לגרו
 להתפרצות מצדו

  

 של חוויה  לאפשר לילדינוחשוב לנו. מובני
  אלה על ידי הורי
י
המשאלות והחששות המבוטא

 , החברתית
 לפעילותפרטיות ה
לתת ל, לסמו% עליה
 ועל מוריה
,  אמו�ה
לתת ב, חופש



   

כיצד   . יתירהבמיוחד כאשר ב� הזוג מצטיי� בקשיחות, לא קשוחי
י
 מקבלי
 ולהיות הורו

  ? יכולי
 ערכי
 אלה להתיישב ע
 השגחה הורית

  


 ערכיהשאלה היא שאלה של איזו� בי� 
 א%,  ראויי
ערכי
אמו� ה
 ופרטיות , אכ� חופש.  שוני

 מבלי אמו�ופרטיות , לקיי
 חופשבו נוכל ,  עלינו למצוא איזו�. ער% חיוניהוא  הילד נו שלבטחו

אנו נוהגי
 , במהל% הראיו� הראשוני שאנו עורכי
 להורי
 ע
 הגעת
 ליעו' .לסכ� את הילד


לא פע
 מסמנת בצורה , תשובת ההורי
. לשאול אות
 הא
 ה
 יודעי
 היכ� וע
 מי נמצא ילד


 בדבמידה ותשובת ההורי
 היא שבנ. ברורה את קווי המתאר של האיזו� הנדרש" 
כ נמצא ע


רמת החופש הפרטיות והאמו� בילד יכולה וראוי שתהא , חבריו אות
 ה
 מכירי
 ומעריכי

המצב שונה לחלוטי� כאשר תגובת
 של ההורי
 היא שאינ
 יודעי
 היכ� וע
 מי בת
 . גבוהה

 את עיקרו� אנו מציעי
. מסתובבת או שמסתבר כי לנער היו הסתבכויות עקב התנהגותו בעבר

 . נחש)הוא ופונקציה של הסיכו� אליה
  זוכה הילד 
הפרטיות והאמו� לה, החופש: זו� הבאהאי

 לאשאו   ולהיגרר להתפתותנוטה ש, ועל באמו� הוריושמ, שמתחבר ע
 חברי
 בעייתיי
ילד , כ%


 של תמידי האיזו� בי� עצמאות ובטחו� דורש ויסות . הדוקה יותריזדקק להשגחה, נרתע מסיכוני

 .  הא
 המשגיחה על תינוקהראינו אצלכפי ש, ויסות זה שיי% למהות ההשגחה.  גחהרמת ההש

 
הנוכחות וההגנה , רמת ההקשבה. הורי
 לילדי
 גדולי
 יותרהתנודות ברמת ההשגחה יאפיינו ג

 נכו�ויסות .  וסימני הסיכו�ההורית תשתנה ממקרה למקרה ומרגע לרגע על פי אותות האזעקה 

  להתפתחות הילדשמתאימהבצורה , הגנהקיו
 של עצמאות יחד ע
 שר אפמשל רמת ההשגחה 

     . על דרכולסכנות הנקרות ו

  

  

  

  

         

 

 


