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רויד דימה את היחס של המבוגר אל העולם המודחק של
הילדות המוקדמת כיחס אל שרידים תת-קרקעיים של
עתיקות .בכניסתו של המבוגר אל עולם זה של ילדותו ,יצטרך
לחקור הרבה ,לגלות המון סבלנות וסביר להניח שיגלה חלקים
קטנים של עברו ,ואז כמו עתיקות ,יצטרך לחבר פיסות קטנות
משם לכדי תמונה שלמה; אולם בחושבו על גיל ההתבגרות
שאותו עבר ,היחס יהיה יותר כאל אטלנטיס של האגדה העתיקה,
אותנו על התהליך אותו עובר הילד  -הפרידה
יבשת שלמה ששקעה בים .בחקירתו את גיל
מן הילדות וצעידה לעבר הבגרות.
ההתבגרות ,יגלה מתחת למים עולם שלם
תהליך זה ,בו הילד צריך לקחת אחריות
ועשיר .הוא לא יצטרך לפענח את אותם
הולכת וגוברת על חייו מובילה אותו לגיבוש
חלקים קטנים הרומזים על תמונה גדולה יותר.
זהות עצמית הנפרדת מהוריו .בתהליך
בביקורו של המבוגר בעולם זה ,על פי פרויד,
זה הוא מתמודד עם שינויים גופניים רבים
הוא יתקל בסיפור מאוד חמקמק והביקור
עידן ההורות בשיתוף המכללה
המובילה
המכללה
חי
תל
האקדמית
הקשורים למוח ולמערכת ההורמונאלית
באתר יהיה קצוב בזמן ואף ישאיר אותו עם
להכשרת מנחי הורים ,יועצים זוגיים
ועולות בו שאלות רבות הנוגעות לדימויו
תהיות רבות.
ומשפחתיים.
העצמי ,המיניות שלו ומקומו במסגרת
עלינו
המתבגרים,
של
בעולמם
בעוסקנו
בעלת תכנית ייחודית להכשרת מנחים
החברתית שכה חשובה לו כעת ,כשהוא רוצה
המבוגרים :הורים ,מורים ,יועצים וכו' ,להיות
ויועצים על פי גישת
האינטליגנציה הרגשית כדרך חיים
וצריך להתרחק מעט מהוריו.
מסוגלים לחזור לחוויות מימי נעורינו .להיזכר
המשפחה
בתוך
חשוב
תקשורת
וככלי
גיל ההתבגרות ,מאופיין בהתמודדות מאוד
בחוויה האותנטית ולהיות מסוגלים להבין לעומק
מורכבת של הנער בפער שבין הרצון להיות
את החוויה של הנער/נערה שעומדים מולנו.
המונח "התבגרות" לקוח מהמילה הלטינית  adolescereעצמאי לבין הזדקקות למבוגרים שבחייו ,הורים ומורים.
הספרות המקצועית נוטה להציג ,בדרך כלל ,תקופה זו
שפירושה לצמוח או לצמוח לקראת בגרות.
אחת מההגדרות של גיל ההתבגרות היא" :תקופת מעבר ,או כבעלת אתגרים רבים ומתארת את גיל ההתבגרות כמשבר.
גשר ,מן הילדות התלותית אל הבגרות ,כאשר הדרישה מהאדם למעשה זה לא מחויב כלל .הנער יכול לעבור שלב זה בצורה
הבוגר הינה לספק את הצרכים של עצמו" .הגדרה המלמדת מאתגרת אך ללא משברים.

פ
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מילולית ובלתי מילולית .כלומר ההתייחסות היא
לא רק לדברים שנאמרו במהלך השיחה אלא
כיצד נאמרו ומה הם המסרים הלא מילוליים
שהועברו דרך הקול ,הבעות הפנים ,תנועות
הידיים ותנוחת ושפת הגוף.
בתקשורת עם בני נוער חשוב מאוד שרגע
לפני ,נהיה מסוגלים לצלול לאותה אטלנטיס של
נעורינו (זוכרים את פרויד בתחילת הדברים?)
על מנת לפגוש את עצמנו באותה נקודת זמן
ולהיות מסוגלים להבין ללב הנער העומד מולנו.

אחת הדרכים לעזור לבני נוער לעבור תקופה
זו בצורה קלה יותר ומיטיבה היא באמצעות
תקשורת פתוחה ,מקרבת ומכבדת.
תקשורת היא הדרך היחידה שלנו ,המבוגרים,
רחלי בוחבוט
להגיע אל בני הנוער.
בעלת תואר ראשון במדעי החברה .
יועצת משפחתית וזוגית ,מנחה
לעיתים ,נדמה הוא שבני הנוער לא מעוניינים
בכירה במכללת עידן ההורות בשיתוף
לתקשר איתנו .הם ננעלים בחדרם ,עונים בצורה
המכללה האקדמית תל חי,
מאוד תמציתית ולעיתים לא מדברים במשך
המכשירה יועצים ומנחים בתחום
שעות רבות .הסיבה לכך אינה נעוצה בחוסר
הורות זוגיות ומשפחה
רצון לתקשר איתנו אלא בצורך שלהם בפרטיות,
במחשבות שלהם ובקשיים שהם חווים.
תקשורת אמיתית ,ממקום של הבנה עמוקה את המצוקה בה אנה פרויד מציעה שתי דרכים לתקשורת טובה
הנער נמצא והצורך שלו בהכוונה ובחיזוקים ,יכולה ליצור אמון של ומקרבת ,דרך הבנה של העולם בו בני הנוער נמצאים:
 .1היא מדברת על חוסר האיזון הזמני בין האיד (המבנה המאגד
הנער במבוגר .אמון זה עשוי להוביל לפתיחות של הנער ,לשיתוף
את היצרים הטבעיים) ,האגו (המבנה המהווה את עיקר המודע של
ובקשת עזרה מהמבוגר ואף לשינוי מהותי בהרגשתו והתנהגותו.
האדם) והסופר אגו (המבנה המאגד את המוסר וצרכי החברה)
אז כיצד מייצרים תקשורת פתוחה ,מקרבת ומכבדת?
נתחיל בהגדרה של תקשורת בין אישית :זהו תהליך במהלכו
המשך בעמוד 28
אנשים מחליפים מסר (מידע ,רגשות ,משמעות ועוד) בצורה
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כאשר מדובר בניגודים .למשל :מתבגר ירגיש שיחסיו עם חבריו
טובים מאוד בזמן שמבחוץ המבוגר יבחין בשטחיות ובחוסר יציבות
ביחסים או שהמתבגר ירגיש בהתמסרות לאידיאלים נשגבים
כאשר מבחוץ רואים אגואיזם וניצול .אנה מסבירה שאותם ניגודים
הם סימנים לשיבוש באיזון הפנימי .הנער חייב ליצור לעצמו עולם
פנימי כלשהו וחוסר היציבות עלולה להפחיד את הנער וכתגובה
היא יצהיר כלפי כולם כולל עצמו שזהו עולם מושלם ובר קיימא.
 .2המבוגרים חייבים לפרגן לאותם מתבגרים .לטענתה ,אותו
מתבגר עושה משהו עם אותו הלחץ והמצוקה שבהם היה נתון
באותה תקופה .הוא ראוי לפרגון על תהליך היצירה שלו .בני הנוער
נמצאים בתהליך יצירה (יצירת זהות אישית) ואותו נער נמצא
בתנועה .גם אם הוא מניף דגל ומכריז שזוהי ה"תחנה הסופית"
כשהמבוגרים מבינים שזו תחנת ביניים ,עלינו לא להתווכח איתו.
אנו צריכים להכיר את הצורך ההתפתחותי שלו להכריז על כך ואנו
נלווה אותו בדרך זו.
אחרי שאנו ,המבוגרים המשמעותיים בחיי במתבגרים" ,צללנו"
למימי האוקיינוס והתחברנו לתהליך ההתבגרות שלנו ,אחרי שהבנו
את אי האיזון הזמני שבו המתבגרים שלנו נמצאים ואף פרגנו להם
על הדרך אותה הם עושים כיוצרים את עולמם ,כיצד עלינו ליצור
את התקשורת הנכונה? כיצד לגרום למתבגרים שבחיינו (בית/
כיתה/מרכז חינוכי ועוד )..לשוחח ולשתף אותנו?

כדי שתקשורת פתוחה וטובה תוכל להתקיים ביניכם
ובין המתבגרים שלכם ,צריך שיהיו בה מס’ אלמנטים
בסיסיים:
 .1הרגילו אותם לשיחות :תיצרו מצב בו זה הרגל לקיים שיחות .הן
יכולות להתקיים בפורמט קבוצתי או אישי ,תלוי בזמן ובסיטואציה.
 .2הביעו כבוד והערכה :אל תצפו מהם לגלות כלפיכם כבוד אם זה
לא הדדי .ילדים ובני נוער מקבלים דוגמה אישית מאיתנו המבוגרים.
כבדו אותם והעריכו אותם כבני אדם אינדיבידואלים ,על החוזקות
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והחולשות שלהם והם בהחלט יחזירו לכם כבוד והערכה.
 .3קבלו אותם עם השוני שלהם ללא שיפוטיות :כולנו שונים .לכל
אחד הדעה ,הצרכים ,הגחמות והחולשות שלו .אל תשפטו את
הנער בגלל שהוא שונה בדעותיו מכם.
 .4דברו בכנות :אל תלכו סחור-סחור .אם יש לכם משהו לומר,
אמרו אותו .עשו זאת בצורה מכבדת ,נעימה ורגישה אך עשו זאת.
 .5צרו את האמון עם המתבגרים שלכם :אמון הוא דבר נבנה
לאורך זמן .הוא נוצר כשאנו מתייחסים ברצינות לצורך של האחר,
כשאנו מבטיחים משהו ומקיימים אותו ,כשהאחר צריך אותנו ואנו
נהיה שם בשבילו ,כשאנו לא משקרים וכשאנו יודעים לשמור על
פרטיותו של האחר .יצירת אמון עם המתבגרים מעלים את הסיכוי
שישתפו אותנו בקשייהם ובקונפליקטים שאיתם הם מתמודדים.
 .6היו אתם מודל לחיקוי עבורם :התקשורת שלכם עם אחרים מהווה
עבור המתבגרים שלכם מודלינג .הם רואים אתכם ולומדים מכם.
 .7נהלו דיאלוג ואל תנסו לנהל אותם :הדרך להגיע את מוחם וליבם
הוא לא דרך פקודות .כל אחד במקומם היה נאטם.
 .8אמרו מה אתם מרגישים ואל תאשימו :כשאנו מדברים על
עצמנו .על הצרכים והרגשות שלנו ,אנו מיד מקרבים אלינו את מי
שאיתו אנו משוחחים ואילו כשזה להיפך ואני מתיחים האשמות,
אנו מרחיקים אותו.
אנו צריכים לזכור שתהליך ההתבגרות הוא תהליך מאוד
מאתגר ועלינו ,המבוגרים המשמעותיים בחיי המתבגרים ,לאפשר
להם תהליך זה על מנת שיוכלו להגיע לסוף התהליך ,כבוגרים
משמעותיים וחזקים ,עם ביטחון והערכה עצמית ,עם זהות
המדויקת להם ובעלי מובחנות.
עלינו לזכור כי המתבגרים שלנו זקוקים לנו בתהליך מורכב
זה .הם צריכים שנהיה שם בשבילם לתמוך ,להדריך ולאהוב
ובעיקר להקשיב.
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