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 לצ״ן ועל׳ ,וגידל נית ארף, ניתח אח השנייה ננעם ..ענות■
האס אוגוח !־מרוצים מאוד היו והגויים מצתים ציונים שקיבלתי -

שה הרי למיכאל, מילולית להעביר תי
 לחרב־. הפכו הניסיונות נקלט. לא מסר

 דו־חודשיות ולהתפרצויות פיפיות
לגבי. נפש עד מים משהגיעו שלי,

 כמעט הפסיק מיכאל דלת בכיתה
 ולהתכונן שיעורים להכין לחלוטין

ציו קיבל תמיד זאת למרות לבחינות.
 אהוד להיות והמשיך מצויינים נים

 כמו ארבתי אני המורים. על מאוד
 יתחילו שהמורים לרגע לטרף חתול

ציונים לתת להתלונן, עליו, לכעוס

יח קטנה, משימה עצמי על לקחתי
 בנושא שלי האחריות הסרת של סית,

ש וחשתי בסיפרייה, הספרים החלפת
 זו משימה בעיקביות. בה לעמוד אוכל

 כדי תוך הדרגתי, באופן אותי הביאה
 לאמונה מצירי, רבה נפשית השקעה

עצ על לקבל מיכאל של ביכולתו כנה
 ולאפשרות שונים בנושאים אחריות מו

שא מבלי בתוצאות, להתנסות לו לתת
מועד. מבעוד אותן למנוע נסה

בחיי, בראשונה לעצמי, איפשרתי

הת הגיעו, לא הצפויות וכשהתגובות
ובעצמו. בי שחל בשינוי להאמין חיל

 בהצלחותיו, רב סיפוק חש הוא היום
 לקבל העשייה, מעצם ליהנות מסוגל

 לעתיד. תועלת ממנו ולהפיק כישלון
להצ כתובה להוכחה זקוק מישהו ואם
האח התעודה הרי הרעיון, יישום לחת
ש ומה ההוכחה. היא מיכאל של רונה

 שגם ההרגשה זו במיוחד טוב לי עושה
 היה זה טובה, היתה לא התעודה אם

ו־ ולעזור לעודד יודעת והייתי בסדר,

טלוויזיה...״ לראות תוכלי לא השיעורים את תכיני לא ,-אם
 שני ומצד לקח, שילמד רציתי נמוכים.
כך. קרה כשלא שמחתי

 בהגיון האמנתי זה שבשלב למרות
 שרבים וידעתי האדלרי הרעיון מאחורי
 בהצלחה אותו ניסו ממני וטובים
לא יכולתי לא שריגשית הרי מרובה,

או לבצע יכולתי לא ונפשית אותו, מץ
תו.

 חד־ בצורה לעצמי להבהיר ניסיתי
ב מיכאל על סומכת שאני משמעית

 שבו מעגל־קסמים נוצר בסיסי. אופן
 בי מהתלות מיכאל את שיחררתי לא

 מבלי באחריות, להתנסות לו נתתי ולא
 לסמוך שאפשר לכן קודם לי שיוכיח

 לי להראות הזדמנות לו היתה לא עליו.
 עזבתי לא אני כי עליו, לסמוך שאפשר

לו. איפשרתי ולא אותו

וח ההישגים הציפיות, מצמרת לרדת
 כמו מיכאל את ולקבל הציונים, שיבות
 הקל עם טוב, והפחות הטוב עם שהוא,

והקשה.
 במבט קצר לגבי, ארוך היה התהליך

 ארם אני כאילו לי נדמה והיום לאחור,
בתחו השלכות לתהליך יש שכן אחר,
 בני־המישפחה ועם אחרים רבים מים

סמ מאצילה סומכת, אני היום האחרים.
עצמ ומאפשרת אחריות נותנת כויות,

אות.
 בשינוי, התבונן רב, בהיסוס ומיכאל,

ש לשלב הגיע בתחילה אמונה ובחוסר
 בלעדית אחראי ובתמים באמת הוא בו

ולמיבחנים. לשיעורים
 עשה לא אותי. בחן עדיין בהתחלה

התגובות. את לראות וחיכה שיעורים

ונ הטפות־מוסר בלי במיכאל, לתמוך
 המצפון. על גינה

האם. של סיפורה כאן עד

 מיזבה על
השיעורים

 ממליצה אדלר של תיאוריה ^
 בשיעורי־ להתערב שלא להורים 1 1

השי את להשאיר הילדים, של הבית
למ ולתת הבלעדית, באחריותם עורים
סי אין בנושא. לטפל החינוכית ערכת

 לסכן לשיעורים לתת אדלר, אומר בה,
בבית. הטובים היחסים את

 התקדמות מטרות, מקריבים הילדים
קשר. בשביל יחסים, בשביל בחיים

 לסכן במודע, שלא מוכנים, ההורים
 מטרות. להשיג בשביל היחסים את*
 להשפיל, מוכן אני ילמד שהוא .כדי

 לכעוס, להטיף, לאיים, לשחד, לגעור,
 וצעקות. בכי של לגיהינום ימים להפוך
שית כדי איתו, ללמוד מזמני, לתרום

וילמד.' קדם
 המשתמש ילד הוא לומד שאינו ילד

 הוריו. עם יחסים להשגת כמטרה בזה
יצי לו, יעירו ילמד לא שאם יודע הוא
יעני איתו, יתעסקו עליו, יכעסו לו, קו
הזמן. כל תשומת־לב לו קו

 ר לדעת טיבעית סקרנות יש לילד
 את הופכים ההורים אם אבל ללמוד.

 תביא אם .רק — לתנאי ההישגיות
 אד אעודד אני טובים ציונים הביתה

רק תך,'  השיעורים את תכץ אם או.
 הילד — טוב,׳ יחס לך אתן אני בסדר

 גבוהות, ציפיות בו תולים לחוץ. מרגיש
 אני .האם חשבון: לעצמו עושה הוא ואז

 האלה?׳ הגבוהות בציפיות לעמוד יכול
 עלול הוא יכול, שהוא מאמין הוא אם

ב תלוי הוא כפייתי. למצליחן להפוך
הציפ את השיג לא ואם שלו, הישגים

■ אומלל. הופך הוא בו שתלו יות
 .אני אחרת: לחשוב גם יכול ילד
 ההישגים את להשיג אוכל לא במילא

 טעם אין לכן שאשיג, ממני שמצפים
מר מוותר כזה ילד להתאמץ.״ בכלל

 לא במילא .אני מאמץ. כל על אש
 לי למה אז שצריך, כמו ללמוד מצליח
 להיכשל. וגם ללמוד גם פראייר, להיות
ללמוד.״ להפסיק מוטב

בהו תלותי להיהפך יכול כזה ילד
 לידי יושבים לא אמא או אבא .אם ריו.

 לא אני השיעורים, את מכין כשאני
 בחשבון." התרגילים את לפתור יכול

 מאוד מהר הופכת השיעורים עשיית
 מתלונן הילד להורה. הילד בין למאבק

 בסבלנות מנסה אמא לו, קשה שזה
 אמא כי מאמץ, משקיע אינו הוא לעזור,
 מתחילה אמא הכל, עבורו עושה במילא

 והחיים הסבלנות, את לאבד לאט־לאט
מתמשך. לגיהינום הופכים
 הדבר הם שהשיעורים שיודע ילד

 להשתמש מתחיל להוריו, חשוב הכי
 בבית. אחרים במישורים לעיתים בזה
 ההורה רגישות את לנצל עלול הוא

 לרצונו לשעבדו כדי השיעורים לנושא
או להכריח לתשומת־לב, ממנו ולזכות

 שרותים לו להעניק זמן, לו להקדיש תו
 ולבצע בלתי־נחוצה עזרה מיותרים,

מסו בהחלט שהוא משימות הילד עבור
בעצמו. לבצע גל

מעגל
כוח

ה מידרדרים קרובות עיתים ^
 למא- מאוד מהר והופכים יחסים /

לכ ומנסים דורשים ההורים בקי־כוח.
הג הסטנדרטים ואת רצונם את פות

 והילדים, הילדים, על שלהם בוהים
עצ ומוכיחים מתקוממים מצידם, את.
 ובנכונות שיעורים, באי־הכנת מאותם׳

 להר כדי ובכישלון, בתוצאות לשאת
 ולא רוצים, שהם מה עושים שהם כיח
שיעשו. רוצים שההורים מה

 כאלה מאבקים של נוספת תוצאה
הי של הטיבעית המוטיבציה דיכוי היא
 ויצירת שלו הסקרנות דיכוי ללמוד, לד

 שבו מעגל ממנו. לצאת שקשה מעגל
 הוא והילד הכופה, הדורש, הוא ההורה

 להמאיס אפשר כך הנאבק. המתמרד,
 עלול והוא הילד, על בית־הספר את

 ההורה ומקריאה. מלימודים .להירתע
חלילה. וחוזר הסנקציות את מגביר

 על לוקח שההורה בכך מכך. יותר
 הלימודים לנושא האחריות את עצמו

 מסר: לילד מעביר כאילו הוא ילדו, של
 חייב אני יכול, לא מסוגל, לא .אתה
 לא אחרת עבורך, לעשות לך, לעזור

 מאכזב ״אתה אחר: מסר או תצליח.״
טיפש.״ אתה אותי,
 ילד של לצמיחתו ההורה גורם כך

עצ הערכה חסר חסר־ביטחון, תלותי,
 לבד להתמודד מסוגל שאינו החש מית,
 יצליח לא שלעולם ההורים, עזרת בלי
להיהפך עלול הוא ההורה. כמו טוב

 לקחת מסוגל שאינו לא־עצמאי, לילד
שלו. החיים משימות על אחריות

יח של כבד מחיר משלמים וההורים
לע דאגה של במסווה מקולקלים סים

 שהם הידיעה בחסות הילד, של תידו
אכז גם יש כך בשבילו. טוב מה יודעים

 פגיעה של ותחושה תיסכולים בות,
 אם טובים, כהורים שלנו העצמי בדימוי
 הילד של ההישגים את רואים אנחנו

היוק כהורים. הצלחתנו את כמשקפים
 רמת שכן נפגעת, כהורים שלנו רה

מעוו בצורה לדעתנו, משקפת, הילד
 אחרים: בעיני שלנו הרמה את תת,

 איך טיפש? ילד יש שלי יתכן .איך
 מוצלח, אינו שלי שהילד להיות יכול

גרוע?״ תלמיד
 השנים במהלך הופכים השיעורים

מג הם אם גם האלה, הילדים לעונש.
 עלד הוריהם, של הציפיות את שימים

 אחר־כך להמשיך חשק כל לאבד לים
 ברשות עומדים הם כאשר בלימודים,

מ יותר לשמוע מוכנים לא הם עצמם.
 רוצים ולא ובחינות, עבודות שיעורים,
גבוהים. בלימודים להמשיך

לעצמאות
 להאמין אחרת. דרך מציע דלו* ^

אח בתחום הם שהשיעורים בכנות
 שאנחנו בכך הילד. של ועניינו ריותו

ל לו מאפשרים אנחנו מתערבים, לא
אח לקחת להתנסות, בעצמו, התמודד

 לימודיו. של בתוצאות ולשאת ריות
 בבחירה, להתאמן לו מאפשרים אנחנו

 ואיך מתי אם, עצמאי באופן להחליט
הור איומים, ללא שיעוריו את להכין
 מיותרים ושרותים הנחיות עצות, אות,

מצידנו.
 לדעת צעיר מגיל הילד את נחנך כך
 את לחזות שונות, אפשרויות בין לבחור

ול לבצע להחליט, הצפויות, התוצאות
לאחר אותו נחנך כך בתוצאות. שאת

 את לנסות אותו נאמן ולעצמאות. יות
 לצידו, שאנו ידיעה תוך פחד, בלי כוחו

 במקומו. הדברים את עושים לא אך
ול לתמוך לייעץ, לעזור, מוכנים שאנו
עודד.

 אבל מעורבים, להיות צריכים אנחנו
ב כנה התעניינות נראה להתערב. לא

 בבית־הספר, שקורה ובמה הנלמד חומר
צמוד. מעקב וללא כפייה ללא אבל

 ונתמוך הצורך בשעת לילד נעזור
 איתו נהיה ובכישלונותיו. בקשייו בו

 העלולות בבעיות וחלק צד לקחת מבלי
 לסנגר מבלי המורה, לבין בינו לצוץ

הילד. על ולגונן להגן או המורה, על
ה את לשתף אפשרי, זה אם כדאי,

 שלנו, ובשיקולים שלנו בהחלטה מורה
 להתייעץ הילד, את גם כמובן, ולשתף,

ביחד. ולהחליט איתו
 ששי־ לב ששמנו לילד לומר כדאי

 בינינו היחסים את הפכו עורי־הבית
 שהיחסים החלטנו שאנחנו טובים. ללא

 משיעורי־ה־ יותר לנו חשובים הטובים
 יותר להתערב שלא החלטנו לכן בית.

 סומכים שאנחנו לו לומר בשיעורים.
בתבו מעשיו את לכלכל שיידע עליו

 יכול שהוא יודעים שאנחנו לו לומר נה.
לשיעו האחריות את עצמו על לקחת

יזד אם שם, נמצאים שאנחנו שלו. רים
 אנחנו אבל לרעיון, לעצה, לעזרה, קק
 רוצים אנחנו כי יותר, מתערבים לא

טובים. יחסים על ולשמור להמשיך
ב ועיקביים החלטיים להיות כדאי
 יכול חוסר־עיקביות כי שלנו, החלטה
יותר. גרוע המצב את לעשות

סק יש לילד שלמעשה לזכור כדאי
 וגם להצליח, ורצון רבה טיבעית רנות

 ואם זאת, ונחסום בדרכו נעמוד לא אם
 לו ונעביר בסבלנות בו לתמוך נשכיל

ובי בו מאמינים שאנחנו התחושה את
 את בידיו להשאיר יכולים ולכן כולתו,
כו שלו, העניינים על האחריות מלוא

 שהוא הסיכויים רבים כך הלימודים, לל
 עצמו על יקח עצמו, את כך יראה אכן
המו ולחובות למשימות האחריות את

 פנימי רצון מתוך וילמד עליו, טלים
שלנו. חיצונית כפייה מתוך ולא שלו,

2 5


