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  הישראלית בחברה לילדים הורים בין יחסים מחקר תחום

 מגרדים אנחנו. לימודיים הישגים של בעיה יש. ידועים קשיים מספר בפני ניצבת היום החינוך מערכת

  . 'וכו למידה שיטות, המורים איכות :קורה זה למה רעיונות הרבה יש. מלמטה הבינוניות את

 אנשים. והתנהגותיות חברתיות רגשיות בעיות, תוקפנות, אלימות, משמעת בעיות היא נוספת בעיה

 שדה יותר שזה לעיתים מתרשם שמגיע מי אך ,זה את מרגישים לא כבר המערכת תוךב שנמצאים

 כמו דור אותו בני הם הסטודנטים. באוניברסיטה גם זה את לראות אפשר. חינוכי מוסד מאשר קרב

 מסמסים, בפייסבוק גולשים, יוצאים, בטלפון מדברים, אוכלים שיעור בזמן: הספר בבתי התלמידים

 גם כבר הרך בגיל. פחות – יותר הצעיר בגיל. רגשי ויסות של  פוטנציאל יש לפחות לסטודנטים. 'וכו

 החל. לסמכות ציות, אכיפה, נהלים, משמעת, סדר של בנושא שהשתנה משהו יש. כאפות יש

  שמאפשרת סביבה גם היא וונדליזם שמאפשרת סביבה. יותר הקשים לדברים ועבור מונדליזם

 מערכת על צל ומטילה מאוד כבדה אחת כל אלימות ושל הישגים של האלו הבעיות שתי. סכינים

  . החינוך

 מסגרת שיש זה בימינו הסביבה את שמאפיין מה. משתנה סביבה של נושא על לדבר רוצה עופרה

 בעודף נלחמים לא אנשים. לפעילות מפעילות  הזמן כל רצים אנחנו. פעילויות ועודף גירויים עודף של

 בנו שפוגע באופן גירויים לעודף היענות זו. טסקינג מולטי לא זה. איתו משלימים הם הגירויים

 מאיתנו כמה: שואלת היא. שסביבנו הגירויים של גוברת בעוצמה משתנה הסביבה. שלצידנו ובאנשים

 מדברים אנחנו שאיתו האדם את מכבד זה האם? טלפון שיחת מנהלים בזמן ובו למייל משיבים

. במחשב התוכנות והחלפת הסמארטפונים גם? איתו לגמרה לא שאנחנו? מחולק שלנו שהקשב

 לדבר מזפזפים אנחנו אטרקטיבי מספיק לא המרצה אם. קצר מאוד שלנו הקשב טווח מכך כתוצאה

 השתנינו כך אנחנו אם .אותם לחיות במקום החיים את רצים אנחנו. חיינו את מזפזפים אנחנו. אחר

 מסוגלים לא, למשל. אחד בדבר להתרכז מסוגלים לא הם. הזו למציאות נולדו הילדים אז כמבוגרים

  . אותו להבין ולנסות קשה טקסט של בקריאה עצמם את להעסיק

 מבינים לא והם מהאינטרנט, אחרות מעבודות מעתיקים סטודנטים: מוסר של נורמות של טשטוש יש

 הזה הטשטוש.. רמאות, גניבה, אנושי הון זה מה מבינים לא יב-יא בכיתות תלמידים. בסדר לא מה

 אבחנה, בסדר לא מה ברור לא. ברורים לא דברים שהרבה זו מבחינה החיים מהלך על מקשה מאוד

 שבה בתקופה. התמימות עידן תום זה. הלאה זה את להעביר קשה ובוודאי ,לרע טוב בין מוסרית

 אומרים שאנשים למה מאמינים לא הצעירים וגם אנחנו. ומעטפת שיווק של עניין והכל פרסומת הכל

 הם מוצר של ושיווק פרסום על ההוצאות. כפשוטם דברים שיש לקבל מאוד קשה. בו חושדים ומיד לנו

  .  התרומיות תכונותיהם בזכות ולא לכוכב מכלום הופכים אנשים. מערכו אחוז שמונים



 שאנחנו מה פי על ולא פיהם על מתנהלים פעמים והרבה מבחוץ שבאים הגירויים אחרי הולכים אנחנו

 הליכה לעשות למשל. חושבים עצמם את לשמוע זמן מאוד מעט יש לאנשים פעמים הרבה. רוצים

  . שלי המחשבות עם אני רק. אחר גירוי כל או מוסיקה או, אדם עוד בלי: לבד לגמרה

 הקטנות לאבנים מקום יש, הגדולות האבנים את שמכניסים לאחר אמנם .האבנים משל את מספרת

 לאבנים כלל מקום היה לא, הגדולות האבנים את קודם מכניסים היינו לא אם אבל. לחול כך ואחר

 לאבנים הזמן את תפנו לא אם. חייכם של הגדולות האבנים הן מה לעצמכם לברר נסו . הקטנות

  .קטן תרגיל עימה לעשות מבקשת זו למטרה. כך אחר ןבשביל זמן יהיה לא הגדולות

 הגדרה לא. להיות מתפתח אני למה : התרגיל. עיניים עצמו, למטה דברים תורידו. בכיסא תתרווחו 

  .שנים לאורך נפשית רווחה של אלא. הישג של מטרה של

 שואלים יחסים מערכת על ארוך ראיון לאחר. וילדים הורים ראיינו שבו ומייזלס שרף מירי של מחקר 

  . מאושר ושיהיה, בריא שיהיה היא המשאלה המקרים ברוב. הילד לגבי המשאלה מה

 שבחיים לכך לגרום רצון. נהנתנות הדוניזם. הדוני באושר מדובר. מאושר אותו יעשה מה אומר הילד

 מכוון כשאתה...אבל טוב זה.. שליליים רגשות שפחות וכמה חיוביים רגשות שיותר כמה יהיו שלך

 מילה על מבוססת הזו המילה. יודמוני אושר. העומק את מפסיד אתה הדוניים חיים של לכיוון מישהו

 מאושר שאתה זה הזה המונח של וההשאלה שלך הנכונה לדרך ,האותנטי לעצמי מתייחסת –יוונית

 ולמי באמת שאתה למי ערך בעל שאתה, מרגיש שאתה מה עושה שאתה זה עקב שלך בחיים

  . משמעותי משהו עושה שאתה. בחייך שחשוב

 כרוכה שהורות יודע הורה שהיה מי כל. יודמוני אושר ובין הדוני אושר בין אבחנה לעשות מקובל

 כל למרות זה את בוחרים אנשים עדיין. תוקפנות, מתח, כעס, בעומס במקביל אבל בשמחה, בחדווה

 באושר בעלייה כרוכה לא הורות. ההדוני האושר ולא המשמעות של האושר שזה וכנראה המעמסה

 משהו עושים אנחנו שבהם מצבים מעט לא יש. מריבות יותר, קושי יותר יש. שלו בירידה אלא ההדוני

 ממש? צרופה הנאה רצופה להיות חייבת הדרך האם אבל ,מזה נהנים אולי בחיינו משמעות לו שיש

 שבאמת הנושאים, הגדולות האבנים עם מלהתמודד נמנע בעצם אתה מהם להימנע מנסה אם. לא

 מצליח שכשאתה ספק אין. נגישה מאוד היא הדוניים חיים של שלנו במציאות האופציה. לך חשובים

  . בעונג כרוך לא זה אך. פנימית חדווה, שמחה של חוויה יש בחייך גדולה אבן להשיג

 רגשית ופניות וזמן מקום מפנים לא אם. נמצאים אנחנו שבו מודרני הפוסט העולם של המסגרת בתוך

 מהי. רוצים באמת אנחנו מה לעצמנו ולברר רוחשים עצמנו את לשמוע כדי והתנהגותית קוגניטיבית

. מהנשמה ניכר חלק מאבדים אנחנו. להשיג רוצה אני מה ולא להיות רוצה אני מה. בנו החיה הרוח

 אופן. אופנים שני? משמעותי אדם להיות מתחבר זה איך. מוצלחים מאד להיות יכולים שאנחנו למרות

 המשמעות את לגלות אחר לאדם שמסייע אדם להיות פוזיטיבי משמעותי אדם להיות מאוד קשה אחד

 רק. בחייו הגדולות האבנים מהן לזהות מודרנית הפוסט החיים סחרחרת בתוך שמצליח מישהו. שלו

  . לאחר זה את להדהד יכול לו שיש מי

  



  ?זה עם עושים מה אז

, מדיטציה לזה קוראים שונים במקומות. מתבוננת ולתודעה לחשיבה זמן לפנות. אופציה מציעה

 זה? הספר בבית. המודרני החיים לאורח הפוך נראה זה פניו על. מרחב היא מתבוננת תודעה

 היום יש. הרגיל החיים באורח משולב להיות צריך שיחלחל כדי. בקורסים גם. באקדמיה וגם. אפשרי

 אתה בשיעור היום שלמדת הנושא על: אחת דוגמה. בכיתה זה את לעשות שמאפשרות גישות

 נושא מלמדים. היום שעשינו מה בנוסח תרגיל לעשות אחרת אפשרות. יומן זה על וכותב מתבונן

. לזה בקשר בכם שעולים הדברים מה. מודעת תוהתבוננ. היבשות חיכוך. גיאוגרפיה למשל בשיעור

 שרוצה למי ימים 5 של סדנה. אותו מקדמים שבחיפה נושא שזה כיוון. זאת לעשות ניתן בפיזיקה גם

  . בפברואר בכיתה זה את ליישם ללמוד

 הטכניקה. אישי מאוד להיות שיכול משהו הוא, פנימה מקשיב כשהוא בתוכו מוצא מכם אחד כל מה

. גדולות אבנים אותם את בתוכו למצוא אחד לכל מאפשרת היא פרווה היא. דומה מאוד משהו בה יש

  . בחייו אותו שמניע למה בהתאם חייו מהלך של הכוונה לעשות

 הנשמה של הניצוץ את למצוא, המודרניים החיים בסחרחרת שתצליחו לברך רוצה: לסיכום
.  שלכם


