
הכתבה הזו מוקדשת בהוקרה לכל ההורים הפוסעים עם 

כבשו  שכבר  אלו  הסוד.  צופנת  ההתבגרות  בארץ  ילדיהם 

הרים   - מורכבים  טופוגרפיים  תנאים  על  מספרים  אותה, 

גבוהים שיש לטפס עליהם וגם נהרות שצריך למתוח מעליהם 

גשרים כדי לעבור. 

היא עשירה במחצבים יקרים ובנופים מדהימים של פריחה 

ירוקה. האקלים בארץ ההתבגרות, כך אומרים יודעי דבר, הוא 

ולמוד סערות. סופות מתרחשות בה מפעם  מלא תהפוכות 

פעם  ולא  לפעמים,  אותה  מטלטלות  אדמה  רעידות  לפעם, 

תמצאו בה גשרים שרופים. 

בשעריה  לבאים  מעניקה  ההתבגרות  ארץ  בעיקר,  אבל 

שיביאו  ואתגרים  ולהתפתחות,  לבנייה  מדהימות  הזדמנויות 

אותם אל מחוזות הבגרות כשהם חזקים, חסונים ומסוגלים.

שהיא  ההזדמנויות  ומשפע  היפה  מהדרך  ליהנות  כדי 

מציעה, חשוב להשקיע בציוד מתאים. הנה רשימת הפריטים 

המומלצים שכדאי לארוז ולקחת לדרך.

פנס
המסלול עובר דרך מנהרות חשוכות,

אמצעי תאורה איכותי הוא פריט חובה.

"מצב הרוח שלי היה שפוף מאוד באותו ערב. לא קרה 

כמה  ושל  וחולשה  עייפות  של  פאזל  אבל  נורא,  משהו 

מרנינה.  לא  ממש  מצב  תמונת  הרכיב  מרגיזות  משימות 

הילדים, כדרכם של ילדים, בכלל לא התחשבו בסבלנות 

הצונחת שלי, ולא היה לי מושג איך אני עומדת לעבור את 

שעת ההשכבה בצורה שפויה.

יוכי הביתה, אחרי לימוד למבחן עם חברה.  ואז הגיעה 

היא הסתכלה עלי, על הילדים ועל המטבח ההפוך, קלטה 

את  לגמור  'ילדים,  החלטית:  בנימה  ואמרה  שקלטה  מה 

מי שיהיה במיטה בעוד  וללכת להתארגן לשינה.  האוכל 

חצי שעה, יקבל מדבקה יקרה מהאוסף שלי!'

"אחרי חצי שעה היה הבית שקט, הילדים שכבו במיטות 

רגועים, ויוכי אחת גדולה ומדהימה עמדה במטבח והדיחה 

כלים. זו הייתה הפתעה כל כך בלתי צפויה - לגלות איך 

מצבים  לקלוט  שמסוגלת  ילדה  כאן  לי  גדלה  פתאום 

ולפעול בהתאם בלי להתבקש. מתי גדלת כל כך, ילדונת?" 

)רבקה(

לא  הוא  ההתבגרות  גיל  מיתוס:  ננפץ  בואו  התחלה,  בתור 

מפלצת. זהו, אמרנו את זה.

מקובל מאוד לדבר על הגיל הזה במונחים של קושי ואפילו 

של סיוט. "את חושבת שעכשיו קשה לך?" אומרות אימהות 

מנוסות לאימהות צעירות שמספרות על לילות לבנים וקשיי 

גמילה, "חכי-חכי עד שהילדים שלך יגדלו. כשהם יהיו בגיל 

ההתבגרות תתגעגעי לימים האלו".

הגיל  אל  הגענו  שכבר  מאוד  נשמח  דווקא  אולי  אמר?  מי 

רוחנו  תמצית  את  בו  שהשקענו  הילד  שבו  הזה,  המדהים 

מבין  רגיש,  חושב,  אדם  ונעשה  עינינו  מול  גדל  וכוחותינו, 

וצומח?

אי אפשר להתעלם מהאתגרים הייחודיים של גיל הנעורים, 

ואנחנו כאן בדיוק כדי לדבר עליהם - אבל קודם כל בואו נהיה 

חיוביים, כי יש כל כך הרבה דברים נהדרים בתקופת האביב 

של חיי ילדינו.

"נעשה קצת עוול לגיל", אומרת דינה קורול, פסיכותרפיסטית 

MA ומתמחה בטיפול CBT  בילדים ונוער. "כולם מדברים 

על  אותם,  מכירים  לא  ופתאום  משתנים  שהילדים  כך  על 

קונפליקטים מתמידים ועל אתגרים לא קלים, ונקודת המבט 

הזו צובעת את גיל ההתבגרות בשחור - וחבל. 

לעתים  שהם  שינויים,  של  אלמנט  הזה  בגיל  שיש  "נכון 

השינויים  בגלל  דווקא  אבל  ולמשפחתו,  למתבגר  קלים  לא 

הרבה  כך  כל  בחובו  טומן  הזה  הגיל   - האלו  המדהימים 

המתבגר  של  החשיבה  איך  לראות  מרתק  הזדמנויות. 

ונהדר לחוות אתו את תחושת היכולת שלו, ואם  מתחדדת, 

מסתכלים על האתגר כעל חוויה משותפת - גם ההורה יכול 

להיתרם מהילד ולצמוח אתו ביחד".
ומה עם הקשיים, שקיימים ללא ספק? 

המתבגר,  של  בהתנהגות  "השינויים  נחמה:  קצת  קבלו 

דווקא סיבה לשמוח",  - הם  כך את ההורים  כל  שמפחידים 

אומרת אהובה שטינברג, עובדת סוציאלית קלינית במרפאת 

'בית חם' העוסקת בטיפול בנערות ובהדרכת הורים. "זו הדרך 

שבה מתפתחת ונבנית האישיות של הילד שלנו. חשוב לזכור, 

זהו  למרוד,  מנסה  שכשהמתבגר 

ההורים  עם  שלו  שהקשר  סימן 

הוא טוב ויציב. כי כדי למרוד, 

בטוח  להיות  צריך  הילד 

בקשר".

כשהמצב  פעם,  מדי  לכן 

מנהרה  כמו  לכם  נראה 

כדאי  בקצה,  אור  בלי 

לכם לזכור להדליק את 

הפנס הזה.
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תעודת זהות
יהיו רגעים שתשאלו את עצמכם אם זה הילד שלכם,

ולכן כדאי שתזכרו מראש כמה עובדות פשוטות.

בכמה  שבורכה  משפחה  ידידים,  של  לבית  פעם  "נכנסתי 

פוסטר  תלוי  היה  שלהם  המקרר  על  סוערי-מזג.  מתבגרים 

זה  עשרה?  'בן  כך:  בערך  עליו  כתוב  שהיה  ומשעשע  גדול 

הזמן למצוא עבודה, לקנות בית ולהסתדר בחיים. מהר, כל 

זמן שאתה יודע הכל טוב יותר מכל אחד אחר'... 

שלי  הפרטית  המתבגרת  פחות.  הצחיק  זה  שאותי  האמת 

להיות  לא  כדי  מספיק  נבונה  שהיא  בטוחה  הייתה  באמת 

זקוקה לי בכלל.

פעם, אחרי ויכוח לא נעים שניהלנו בחנות התיקים, כשהיא 

התעקשה על תיק מסוים שלא היה לרוחי, שאלתי בתסכול: 

מה קרה לך, ילדה?

'זה מה שקרה  'טיפש עשרה', ענתה לי המוכרת במקומה, 

לה'" )רבקה(.

כדאי  לא?  אינדיבידואציה'?  'ספרציה  זה  מה  יודעים  אתם 

לכם ללמוד. המילים האלו הן חלק מרכזי משפת הדיבור בארץ 

"'ספרציה  אותן:  לנו  מתרגמת  שטינברג  אהובה  ההתבגרות. 

אינדיבידואציה' הוא המונח המקצועי, שמתאר את התהליך שבו 

המתבגר יוצר נפרדות מההורים ומהסביבה, ובונה לעצמו זהות 

אישית משלו.

האנשים  שהם  ובטוח  שלו  בהורים  עיניים  תולה  קטן  "ילד 

המושלמים בתבל. בערך בסביבות גיל אחת-עשרה, הוא מתחיל 

לבדוק את השטח: מי אני? מה אני רוצה להיות?

את  ליצור  וכדי  משלו,  מרחב  לעצמו  ליצור  רוצה  "המתבגר 

המרחב הוא בועט. זו הסיבה שאנחנו רואים ילדים שהיו תמיד 

מרדנים  ונעשים  ההתבגרות  לגיל  המגיעים  ומַרצים,  טובים 

הזה  הילד  היה  שנתיים  בגיל  איך  זוכרים  לסביבתם.  ומתנגדים 

נשכב על הרצפה, בועט וצורח 'לא רוצה'? עכשיו הוא עובר את 

אותו תהליך בווריאציה מפותחת יותר, כשהמטרה שלו היא לגבש 

לעצמו את הזהות העצמית שלו".

החלק המתסכל בתהליך הטבעי הזה, הוא הריחוק שהמתבגר 

יוצר בינו לבין ההורים שלו. מתברר, שכדי לגדול הוא צריך מקום, 

וכדי שיהיה לו מספיק מקום הוא מנסה להרחיק מעליו כל מה 

שנתפס בעיניו קרוב מדי וחונק מדי. 

לא  ושאיש  שלה,  הטעם  לפי  בגד  לקנות  רוצה  היא 

שהוא  בשעה  לקום  רוצה  הוא  להיראות;  איך  לה  יכתיב 

רואה לנכון, ושאיש לא יתערב לו בחיים; היא מדברת בטלפון 

שעות ולא מרשה שיקשיבו לה. כל הסימפטומים המוכרים 

של גיל ההתבגרות הם בעצם שלט שאומר: כאן בונים זהות 

חדשה, נא לא להפריע.

אגב, זו ההגדרה המדויקת של המילה "כולם" במילון של שפת 

המתבגרים. "הצורך של המתבגר בזהות העצמית שלו", אומרת 

שטינברג, "הוא הסיבה שבגללה החברה כל כך חשובה לו. הוא 

זקוק לחברת בני גילו - 'קבוצת השווים', כפי שהיא מכונה בעגה 

המקצועית - כדי למצוא את עצמו".

אבל זה לא הכל. השינוי הזה בהתנהגות הוא רק אחד ממכלול 

אחר  למישהו  אותו  והופכות  המתבגר,  את  שפוקדות  התמורות 

לגמרי.

"בגיל ההתבגרות, המוח עובר שינויים מדהימים", אומרת דינה 

קורול, "והשינויים האלו אחראיים לחלק גדול מההתנהגויות של 

המתבגר".

הנה קווים לדמותו של המתבגר הקלסי, על-פי קורול ושטינברג: 

הוא אימפולסיבי וחווה שינויים חדים במצבי הרוח; העולם בעיניו 

או  מאוד  להתלהב  עשוי  הוא  אמצע;  צבעי  אין  שחור-לבן,  הוא 

להעריץ דמות מסוימת הערצה עיוורת; לפעמים הוא מקדש ערך 

מסוים ונעשה לוחם צדק; הוא חדור להט, ונדמה לו שהוא יכול 

לעשות הכל ולשנות את כל העולם, כולל ההורים שלו כמובן.

ושלא תחשבו שבזה סיימנו. השינויים הפנימיים האלו הם לא 

השחקנים היחידים בזירה. ישנו גם השינוי החיצוני, והוא לא פחות 

מבלבל.

הוא  שבו  הזמן  לטווח  יחסית  מאוד  מהיר  הוא  הפיזי  "השינוי 

וההורים  לנער,  הופך  הילד  "פתאום  קורול.  אומרת  מתרחש", 

לפעמים לא יודעים איך להתמודד עם זה".

"הרבה פעמים, הורים מפסיקים לנשק ולחבק את הילדים שלהם 

המואצת,  "ההתפתחות  שטינברג.  מוסיפה  ההתבגרות",  בגיל 

וגורמים להם  אותם,  הבוגר מבלבלים  והמראה  הגבוהה  הקומה 

להרגיש שהילד שלהם הוא כבר מבוגר קטן".

מובן למדיי שלהורים לא קל להתמודד עם כל השינויים האלו. 

מובן שגם למתבגר עצמו, המצב הזה מבלבל ומפחיד. כן, אף על 

פי שהוא מציג פוזה של גדול, חכם ויודע-כל.

חשוב לדעת, שלמרות התמורות החדות שמעצבות את דמותו 

הילד  הוא   - מכירים  שההורים  מזו  שונה  בצורה  המתבגר  של 

משמעותיים  נשארים  "ההורים  תמיד.  נשאר  הוא  וכזה  שלהם, 

בחיי הילד, גם כשהוא משדר אחרת", אומרת קורול.

"הילד בעצמו מבולבל מכל השינויים שהוא חווה", מציינת גם 

שלו  להורים  זקוק  הוא   - מתמרד  שהוא  פי  על  "ואף  שטינברג, 

וזקוק לקשר אתם. ההורים צריכים לזכור את זה ולא להתרחק 

כשהילד  גם  נוכחים  ולהיות  בשטח  להישאר  אלא  יותר,  עוד 

מסתגר".
איך להישאר בשטח וגם לתת לילד את המרחב שלו? 

שאלה מצוינת, שהמומחיות שלנו תענינה עליה בהמשך. אבל 

בינתיים, מספיק לפתוח תעודת זהות ברגעים מאתגרים ולהיזכר 

בעובדות הבסיסיות: גם כשהכל נראה שונה והוא מתעקש ליצור 

זהות אחרת, הילד הזה הוא הילד שלכם ואתם ההורים שלו.

כמו  קטן  כך  כל  לא  הוא   - שלו  הלידה  בתאריך  הציצו  והיי, 

שנראה לכם, ולא כל כך גדול כמו שנראה לו.
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מפת דרכים
אם כל מה שיש לכם הוא מפה אילמת,

כדאי לכם ללמוד לדובב אותה.

"אחת החוויות הנפוצות ביותר והמלחיצות ביותר שחוויתי, 

כאם למתבגרת, היא ההליכה לאיבוד. גם אני וגם הילדה 

שלי, הרבה פעמים, פשוט לא מצאנו את עצמנו בתוך כל 

הבלגן הרגשי שהציף אותנו. הייתי מוכרחה לעצור, לבדוק 

איפה אנחנו ולאן אנחנו רוצות להגיע, ולכוון את המתבגרת 

שלי אל הנתיב הנכון" )רבקה(.

ללכת  פוטנציאלי  מקום  באמת  הם  מבולבלים  רגשות 

אחד  הן  כזכור,  הרגשיות,  שהסערות  מכיוון  לאיבוד.  בו 

לנו  כדאי  ההתבגרות,  גיל  של  ביותר  הבולטים  המאפיינים 

במקום  עצמנו  את  למקם  לנו  שתעזור  דרכים  מפת  למצוא 

הנכון ולדעת איך ולאן אנחנו הולכים מפה והלאה.

לה  קוראת  היא  כזו.  מפה  בשבילנו  יש  קורול  לדינה 

"אינטליגנציה רגשית".

"כמו שאמרנו, המתבגר נדרש להתמודד עם המון שינויים, 

המצב  את  לשאת  "וכדי  קורול,  אומרת  שונים",  בתחומים 

המורכב הזה ולהתמודד אתו בהצלחה, הוא, וגם ההורים שלו, 

האידאלי  המצב  מאוד.  מפותחים  רגשיים  כישורים  צריכים 

אבל  הילדות,  בגיל  כבר  הללו  הכישורים  את  לפתח  הוא 

אפשר  הרגשית  האינטליגנציה  שאת  היא  הטובה  הבשורה 

להתחיל לפתח בכל גיל, לעולם לא מאוחר. כך שגם אם עד 

היום לא הייתה לנו ההזדמנות, אנחנו יכולים לטפח ולפתח 

אותה מעכשיו - וזה כדאי".

הגדרות  מאוד  להרבה  זכה  רגשית'  'אינטליגנציה  המונח 

תוצר  שהיא  בהגדרה  אותו  להגדיר  בוחרת  קורול  מדעיות. 

של הרבה מאוד התבוננות וניסיון. "להיות בעלי אינטליגנציה 

את  ולזהות  לאתר  לדעת  "פירושו  אומרת,  היא  רגשית", 

הרגשות שלי ושל הזולת, להבין אותם ולפעול בהתאם כדי 

להגיע לקשרים מיטביים עם עצמי ועם הזולת".

גורמיה,  נשמע מסובך? בואו נפרק את ההגדרה לשלושת 

ונראה איך היא מתחברת אלינו ואל המתבגרים שלנו.

את  פוגשת  נערה  ההתבגרות:  מארץ  קלסית  דוגמה  הנה 

חברתה ברחוב, החברה אומרת לה "שלום" קצר וקר וממהרת 

בעצמה  להסתחרר  מתחיל  הרגשי  הטורנדו  הופ,  להתרחק. 

ובמהירות, וסוחף אתו הרחק את הנערה הפגועה.

אם היא בעלת אינטליגנציה רגשית נמוכה, היא עלולה לא 

להבין למה כל כך רע לה בלב. היא תבוא הביתה ותתקוטט עם 

האחיות, או תתחיל לאכול בלי שליטה, או תסתגר בחדר ולא 

תרצה להסתכל על איש. אם כך, בשלב הראשון היא צריכה 

לזהות: נפגעתי.

אבל לא מספיק רק לזהות את הרגש, היא צריכה גם להבין 

הרגש:  שמאחורי  המחשבה  את  לזהות  כלומר,  מקורו.  את 

הנושא החברתי חשוב לי, והיחס של החברה שפגשתי נותן 

לי להרגיש לא  לי הרגשה שאני לא מקובלת בחברה. קשה 

מקובלת.

אחרי ההבנה, מגיעה הפעולה. בעלת אינטליגנציה רגשית 

עם  לריב  למשל?  שגויה.  פעולה  דרך  לנקוט  יכולה  לקויה 

החברה הזו ולמצוא דרך לתבוע את עלבונה. אם האינטליגנציה 

הרגשית שלה מפותחת היטב, היא תרצה להגיע לקשר מיטבי 

עם החברה ותפעל בדרך אחרת: תנסה ליצור אתה קשר קרוב 

יותר, או ליזום שיחת הבהרה באווירה טובה.

חלקי  שלושת  כל  נכונה,  בצורה  ברגשות  לשלוט  כדי 

זו  היטב.  מפותחים  להיות  צריכים  הרגשית  האינטליגנציה 

מפת הדרכים למתבגר הנבוך ולהוריו הדואגים.

להיות  בעצם  הוא  כזה,  במקרה  לעשות  יכול  שהורה  "מה 

זקוק  "הילד  קורול.  אומרת  המתבגר",  של  הרגשי  המאמן 

להוריו כדי להתמודד עם ההצפה הרגשית. הם יכולים להעניק 

לו אוזן קשבת, להאזין לקושי שלו, ואז לעזור לו ללמוד לזהות 

ולהבין מה הוא מרגיש, ומה הוא יכול לעשות כדי להתמודד 

בצורה הטובה ביותר עם הסיטואציה שהוא נקלע אליה".

קורול,  מציינת  מוכיחים",  "מחקרים  שנדע:  וסתם 

אחוזים  לשמונים  לפחות  אחראית  רגשית  "שאינטליגנציה 

הלימודי  החברתי,  האישי,   - תחום  בכל  בחיים,  מההצלחה 

והתעסוקתי, והיא משמעותית לתפקוד טוב ולהרגשת רווחה 

רגשיים  כישורים  בעלי  ילדים  המשכל.  ממנת  יותר  הרבה 

טובים יקימו בתים טובים יותר ויהיו הורים טובים יותר".

בספרה של דינה קורול 'מדריך לרגשות להורים ולילדים', 

האינטליגנציה  לפיתוח  שימושיים  כלים  מגוון  מעניקה  היא 

הרגשית כחוויה משותפת של הורה עם ילד. "מכיוון שלהורים 

יש תפקיד מכריע בפיתוח הכושר הרגשי של ילדיהם", היא 

אומרת, "כדאי להם להשקיע גם בכישורים הרגשיים שלהם 

עצמם".

לפעמים  שהם  המתבגרים,  של  ברגשות  הגדולה  הבעיה 

הגיוני  בשושי.  נזפה  שהמורה  נניח  מפרופורציה.  יוצאים 

וטבעי ששושי תרגיש פגועה וממורמרת, אבל אם היא תפרוץ 

ומי  הגזימה.  שהיא  ברור  לנו  יהיה   - מהכיתה  ותברח  בבכי 

שקרא קודם את הקווים לדמותו של המתבגר, מבין שבאופן 

טבעי הגזמות רגשיות כאלו הן לא נדירות אצלו.

מספרת  קורול  האמוציות,  עודף  לנו  מספיק  לא  וכאילו 

רגשות  כשכמה  יותר  עוד  מסתבכים  העניינים  שלפעמים 

בסמינר  הראשון  היום  למשל?  בו-זמנית.  לזירה  נכנסים 

החל  רגשות,  של  שלמה  ערבוביה  השטח  פני  על  מציף 

בהתרגשות וציפייה ועד לחרדה ולרתיעה.

שלו  לילד  לעזור  שרוצה  "הורה 

להתמודד עם המהומה הזו - ומי 

לו  לעזור  יוכל   - רוצה  לא 

לקטלג את הרגשות, לזהות 

אותם ולגרום לו להבין שכל 

הוא  האלו  מהרגשות  אחד 

להרגיש  ולגיטימי  נורמטיבי, 

ככה. לא רק לגיטימי, אלא אפילו 

נחוץ. 

רגילים  שאנחנו  רגשות  "גם 

הם  כשליליים  אותם  לסמן 

נחוצים", אומרת קורול, "רק מה - 
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משקפת
לאלו שעוד לא הגיעו לארץ ההתבגרות, אבל כבר צופים עליה מרחוק.

גיל ההתבגרות הוא זמן של גדילה: הילד גדל, הכוחות שלו גדלים, 

וגם הבעיות גדלות.

בעבר",  טופלו  שלא  בעיות  קיימות  "אם 

אומרת אהובה שטינברג, עו"סית קלינית ב'בית 

הפרעת  מועצמות.  הן  ההתבגרות  "בגיל  חם'. 

לכל  שמצטרפת  למשל,  טופלה,  שלא  קשב 

המשימות המורכבות ממילא של גיל ההתבגרות, 

יוצרת תסבוכת.

כי  יותר,  סבוך  נעשה  בבעיות  הטיפול  "גם 

המתבגרים בדרך כלל לא רוצים לפנות לטיפול, 

וגם אם כן - שיתוף הפעולה שלהם הוא חלקי".

פעמים,  "הרבה  הזו:  העובדה  את  מציינת  היועצת,  לאה,  גם 

אחר:  משהו  על  בעצם  יושבות  ההתבגרות  גיל  של  התמודדויות 

או  חברתית  התמודדות  ההורים,  עם  נכון  לא  קשר  ביטחון,  חוסר 

אפילו בעיה נפשית שלא טופלה. רקע של בעיות כאלו עשוי לגרום 

ועד  רוחניות  בבעיות  בגיל ההתבגרות, החל  יותר  חריפות  לבעיות 

להתמכרויות".

לארץ  ולהגיע  צעיר  בגיל  בבעיות  לטפל  שעדיף  היא  המסקנה 

ההתבגרות בלי מטענים עודפים ומכבידים. 

הנושא הזה הוא דוגמה מצוינת 

תקשורת  ערוצי  של  לקריטיות 

המתבגר.  לבין  ההורים  בין  פתוחים 

עלולה  ההתבגרות  גיל  סערת 

להביא בכנפיה תופעות לא רצויות, 

מבוגר  של  הימצאות  ולפעמים 

אחראי בסביבה הרגשית היא קריטית. 

כל התמודדות שהיא, נעשית אפשרית 

יותר ומסוכנת פחות כשיש ברקע קשר 

נכון שמאפשר תמיכה והכוונה.

"חשוב ללמוד לתקשר", אומרת קורול, 

עם  שלכם  התקשורת  היום  עד  אם  "וגם 

ידעתם  ולא  מפותחת  הייתה  לא  הילד 

חשוב  ההתבגרות  בגיל  רגשות,  על  לשוחח 

נוכחים  להיות  כדי  הזה  בנושא  להשקיע  מאוד 

בחייו של הילד שלכם ולעזור לו".

לפיתוח  שיסייעו  שונות  דרכים  למצוא  אפשר 

האישית  "הדוגמה  קורול:  הזה.  המילולי  הקשר 

חשובה מאוד. הורה שמספר לילד שלו על רגשותיו 

כן.  גם  ולשתף  להיפתח  אותו  מלמד  חוויותיו,  ועל 

בסיטואציות  שמתעוררים  רגשות  מגוון  על  לשוחח  חשוב 

שונים,  רגשות  חש  ההורה  שגם  יודע  הילד  אם  יומיומיות. 

נעימים וגם לא נעימים, הוא יבין שלגיטימי להרגיש כל רגש 

ולא ייבהל מרגשות לא נוחים. אפשר ליזום שיחות קרובות 

גם בצורות אחרות, למשל: לנתח ביחד ספר קריאה מעניין 

ולדבר על הרגשות של גיבוריו".
ומה קורה אם המתבגר לא ממש משתף פעולה? 

בנאלי,  נשמע  שזה  "ככל  קורול.  אומרת  להתייאש",  "לא 

אהבה  יותר  לילד  שתראו  ככל  אהבה.  הוא  המפתח 

והתעניינות, כך יש יותר סיכוי לתקשורת טובה ביניכם".

כובע שמש
חום ואור הם נהדרים, אל תוותרו עליהם.

אבל כדי למנוע נזק, כדאי לדאוג למינון מבוקר.

"ידעתי שהקשר עם שני לא ייגמר בטוב. הלהיטות של 

יוכי והניצול הרגשי של שני היו כרוניקה של פיצוץ ידוע 

מראש. הזהרתי את יוכי וביקשתי ממנה לפקוח עיניים 

ולהפסיק בזמן, אבל היא לא רצתה לשמוע כלום.

כשהקשר התפוצץ, כצפוי, ויוכי נשברה, הייתי זקוקה לזמן 

כדי להתנער מרגשות האשמה. לא, באמת שלא יכולתי 

לעשות יותר מזה. זו הייתה הבחירה שלה, והתוצאות הן 

באחריותה" )רבקה(.

חלק גדול מהמידע מגיע מקריאת ספרים או עיתונים שלא 

מיועדים לגיל ההתבגרות. זו בעיה קשה, קודם כל - כי יש 

של  הזה  בשלב  אליהן  להיחשף  אמורות  לא  שהן  נושאים 

החיים, וחוץ מזה, כי יש תופעות שכשיודעים עליהן נחשפים 

לסיכון ללקות בהן. אנורקסיה, למשל, היא תופעה מדבקת 

- ככל שיודעים עליה ומדברים עליה יותר, היא מתרחשת 

יותר.

ואם  שאלות,  המתבגרות  אצל  מעורר  הידע  "לפעמים 

שהן  או  עליהם  לדעת  אמורות  לא  שהן  בנושאים  מדובר 

השיגו את המידע בדרכים לא מקובלות, הן מתביישות לבוא 

ולשאול ומחפשות תשובות במקומות אחרים".

הגישה  את  להגביל  שצריך  המתבקשת,  למסקנה  מעבר 

מסקנה  יש  לו,  מתאימים  שאינם  לחומרים  המתבגר  של 

נוספת חשובה במיוחד: "הורים צריכים לדעת מה קורה עם 

הילד שלהם, וליצור מצב שהוא תמיד יוכל לבוא ולספר להם 

ולשאול אותם כל שאלה שמציקה לו.

"איך מגיעים למצב כזה? קודם כל לא נבהלים כשהנער או 

הנערה מעלים שאלה או משתפים במשהו שנודע להם. לא 

מאשימים אותם - גם ככה הם מרגישים לא טוב עם עצמם. כן 

מעודדים אותם: 'כל הכבוד שסיפרת'. לא משקרים. כן עונים 

בצורה מתאימה, או אומרים 'אחשוב על הדברים ואדבר אתך 

אחר כך' כדי להותיר פסק זמן למחשבה או להתייעצות".
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