מה צריך לעשות ,ולהפסיק לעשות,
כדי לגדל ילדים טובי לב (ומאושרים)
הפסיכולוג תומס ליקונה ,מאבות התנועה לחינוך אופי ,משוכנע שכדי
שילדים יגדלו להיות אנשים מאושרים ובריאים ,הם צריכים קודם כל ללמוד
להיות בני אדם טובים .איך עושים זאת?
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התראות במייל

 09ביוני 2022

תקציר הכתבה ב 99-מילים

באחר צהריים שגרתי בגינה שמתחת לבניין שלנו ,ילדה בכיתה ד' הביאה רחפן שקיבלה לא מזמן
במתנה .הוא היה מהסוג שמעיפים באמצעות אפליקציה שמותקנת על טאבלט .הילדה היתה נדיבה
ואיפשרה לילדי השכונה להתנסות .גם הילד שלי ,בן החמש ,קיבל סיבוב .לא חלפה דקה והוא תקע את
הרחפן על עץ .עקבותיו לא נראו מאז .הוא ניגש אליי נבוך ,כשסביבו כמה מילדי השכונה מסבירים לי מה
בדיוק קרה .מאחוריהם הבחנתי בבעלת הרחפן מנסה להחניק את דמעותיה .מיד התנצלתי בשמו
והכרזתי שאנחנו מבטיחים למצוא דרך לפצות אותה על הרחפן האבוד.

מה צריך לעשות ,ולהפסיק לעשות ,כדי לגדל ילדים טובי לב (ומאושרים)
-- : -1x
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להרשמה לפודקאסט

כעבור כמה דקות הילד שלי ביקש שנעלה רגע הביתה .נעתרתי .הוא רץ מיד אל ארגז הצעצועים שלו
והוציא משם את האוטו עם השלט שקיבל במתנה מסבתא וסבא ,אחד הצעצועים האהובים עליו בעולם.
ללא היסוס ,הוא אץ חזרה למטה והעניק לבעלת הרחפן את האוטו והשלט עם חיוך מאוזן לאוזן ,תוך כדי
שהוא מסמיק וזורח בו זמנית .ילדי השכונה עמדו סביב וחייכו גם הם .אחד טפח לו על השכם ,שני
התעניין במכונית .בתוך שניות נכנסה המכונית לשימוש והחבורה התרוצצה בעקבותיה .ברור שהמכונית
היתה פחות "שווה" מהרחפן ,ואולי גם ילדותית לכיתה ד' .ובכל זאת ,לא היה ספק שהמחווה ריגשה את
הילדה ובעיקר את בני .במשך שאר היום הוא היה במצב רוח מרומם ,צוחק ומקפץ ,מפגין ביטחון
ושביעות רצון.

התקרית הזאת התרחשה בסוף השבוע שבו קראתי את הספר "מוצלחים" (הוצאת מטר )2022 ,של ד"ר
תומס ליקונה ,מה שגרם לי להבין בדיוק מה עבר על הבן שלי .ליקונה ,פסיכולוג התפתחותי עם ותק של
עשרות שנים בהדרכת הורים ואנשי חינוך ,מצטט בספר מחקרים שונים שמדגימים איך מעשה טוב או
גילוי של נדיבות מסבים אושר למי שעושה אותם ,לפעמים אפילו יותר ממי שמקבל אותם.

למעשה ,נדמה שהנטייה לאלטרואיזם טבועה בנו מינקות .מחקר אחד שמצטט ליקונה מצא שפעוטות
בני שנה ששמעו תינוקות בוכים ,ניגשו אליהם וליטפו אותם או הגישו להם צעצוע .בניסוי מרתק שנערך
במכון מקס פלנק בגרמניה ופורסם ב– 2006בכתב העת " ,"Scienceמבוגרים "הפילו" דברים או לא
הצליחו לפתוח דלת של ארון ,כשברקע מתבוננים בהם פעוטות בני שנה וחצי .הילדים ,שהביטו בהבעות
הפנים חסרות האונים של המבוגרים "השלומיאלים" ,התגייסו לעזרתם בתוך שניות .התוצאות חזרו על
עצמן שוב ושוב .בהמשך ,למשל" ,ניסו" החוקרים להוציא כף מתוך קופסה ,אך החור היה קטן מדי עבור
ידיהם .כל הפעוטות בניסוי הבינו ללא מילים מה עליהם לעשות כדי לעזור ,ואכן עשו זאת.
רוצים סיכום? קבלו את "היומית" כל ערב ישירות למייל
דוא"ל

*

rosman.shirley@gmail.com
אנא הזינו כתובת אימייל

להרשמה

מתברר שהנתינה מסבה אפילו יותר אושר אם היא כרוכה בהקרבה .חוקרי מוח מכנים את התופעה
הזאת "ההיי של העוזר" — עשיית מעשה טוב עבור הזולת מפעילה אצלנו את אותו חלק של המוח
שגורם לנו לחוש שמחה .למסקנה הזאת הגיעו פסיכולוגים באוניברסיטת בריטיש קולומביה שבקנדה
לאחר שבחנו ילדים בני שנתיים בשלושה מצבים שונים — כשהם מקבלים ממתק ,כשהם נותנים
למישהו ממתק שאינו שלהם ,וכשהם נותנים ממתק שלהם .הילדים הפגינו הכי הרבה שביעות רצון
מהפעולה השלישית.
המקום שבו גדלים הילדים המאושרים בעולם
אווה אילוז משוכנעת שצריך להפסיק לרדוף אחר האושר .אז מה כן?

ליקונה משוכנע שתחושת הסיפוק ושביעות הרצון הזאת אינה רגעית וחולפת .אנשים נדיבים ,חומלים
ואדיבים הם בהכרח אנשים מאושרים יותר ואף בריאים יותר .הוא מצטט מחקרים שמצאו קשר בין
התנהגות נדיבה לבין שיעורים נמוכים יותר של דיכאון ,סיכון נמוך יותר למחלות והארכת חיים ,ומגיע
למסקנה פשוטה :טוב לב הופך את חיינו לטובים יותר" .אנחנו מחווטים להיות מאושרים יותר ובריאים
יותר כשאנחנו עושים טוב" ,הוא חורץ.

ביטוח ישיר
Sponsored

לקבלת הצעת מחיר
מחדשים ביטוח רכב? קבלו עד  3חודשי מתנה בביטוח
המקיף

אז לשיטתו של ליקונה ,אם אנחנו רוצים לגדל ילדים מאושרים ובריאים ,שחייהם מלאי משמעות ,הדרך
הכי טובה לעשות זאת היא ללמד אותם להיות טובי לב — לגדל אותם כך שיגלו נדיבות ,חמלה ,אדיבות,
נתינה ,לקיחת אחריות והקרבה .איך עושים זאת?

***
ליקונה מתמחה זה עשרות שנים בהתפתחות מוסר בקרב ילדים .הוא כתב ספרים רבים בנושא לקהל
הרחב ,ניסח מדריכים להורים ולאנשי חינוך ומרבה להרצות ברחבי העולם .הוא מאבות התנועה ל"חינוך
אופי" בארה"ב ,שנוסדה בשנות ה– 60ופועלת עד היום ברחבי המדינה .תלמידים שלוקחים חלק
בתוכנית עוברים מערכי שיעור שבהם מציגים להם דילמות מוסריות ומעודדים אותם לערוך שיח
רפלקסיבי לגביהן .ליקונה הוא האיש שפיתח את השיטה וחיבר רבות מהדילמות.
זה  40שנה שליקונה משמש חבר סגל בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת  SUNYבצפון ניו יורק .הוא
מנהל את המרכז לכבוד ואחריות באוניברסיטה ,שעורך מחקרים בקרב משפחות ובתי ספר סביב השאלה
"מה הורים ומורים יכולים לעשות כדי לעודד אופי טוב אצל ילדיהם".
 -פרסומת -

אתונה טיסה ומלון

קוס טיסה ומלון

כרתים טיסה ומלון

מחיר בלעדי
$ 299

מחיר בלעדי
€ 229

מחיר בלעדי
$ 310

אני רוצה להזמין

אני רוצה להזמין

אני רוצה להזמין

אם לתמצת את עיקר טענתו ,התפקיד של ההורים הוא לא לגדל ילדים "מוצלחים" בהכרח ,אלא ליצור
סביבה משפחתית שמעודדת אמפתיה .סביבה כזאת תסייע לילדים להתבגר ולהפוך לאנשים מתחשבים,
שיכולים להזדהות עם אחרים .זה יוביל לילדּות וגם לבגרות מאושרות ומלאות משמעות .על הדרך ,הילדים
גם יגיעו להישגים גבוהים יותר ויסבלו פחות מדיכאונות וחרדות .זה לא קשה כמו שזה נשמע.

מתוקף ניסיונו ,ליקונה מספק מדריך הורים מעשי ,אך לא מוכר אשליות על הורות מושלמת .ברור לו
שלצד רגעי החסד הרבים ,מדובר גם ברצף של טעויות ורגעים שאפשר רק לקוות שהילדים ישכחו.
"קשה לגדל ילדים" ,הוא כותב בהקדמה לספר" .נדמה לי שכותרת מתאימה יותר לספר שאתם עומדים
לקרוא היא משהו כמו 'איך ,בימים הטובים שלכם ,תוכלו לנסות להיות קצת יותר מוצלחים בסיוע לילדיכם
להיות קצת יותר טובים' .אבל זה היה ארוך מדי בשביל כותרת".
אגב כותרת ,עולה השאלה מה הקשר בין שמו של הספר — "מוצלחים" — לבין טיפוח טוב לב ונדיבות.
לכותרת הזאת ,שנשמעת כמו גרסת הסטארט־אפ לגידול ילדים ,אין ממש קשר לשם הספר באנגלית —
" ."How to Raise Kind Kidsתהיתי למה אי־אפשר היה לקרוא לספר פשוט "איך לגדל ילדים טובי לב"
או אמפתיים ,נחמדים ,נעימים ,אדיבים ,או כל מונח אחר שאינו הישגי וקרייריסטי .כנראה שזה מעיד
בעיקר על מה שמעניין הורים רבים בישראל ונדמה שזה משקף את רוח הזמן ,שבה הורים סבורים כי
העולם אכזר ,תחרותי וקשוח ועל כן גידול ילדים טובי לב ורכים דווקא יהיה להם לרועץ .רק שהילדים שלנו
לא ייצאו פראיירים.

אף על פי שהשיחה שלנו נערכת בזום ,ליקונה מבין מיד מה אני עומדת לשאול" .את רוצה לדעת מה
התשובה שלי לחשש של הורים שאם הילדים שלהם יהיו טובים מדי ,הם ייטרפו על ידי ילדים אחרים
ואחר כך על ידי מבוגרים חזקים מהם?" הוא שואל אותי ,ומשיב מיד" :זה פשוט לא נכון .זו מחשבה
מוטעית .אנשים טובי לב הם אהובים יותר .הם בדרך כלל נוטים יותר ללכת בעקבות הלב שלהם ,מה
שהופך אותם למאושרים יותר ואת חייהם למלאי משמעות .אנשים שחונכו להיות נדיבים ,אך חזקים,
יודעים להתמודד עם הרבה סוגים של אנשים ,גם עם האדיבים וגם עם האכזריים .דווקא הסוג השני של
האנשים הוא זה שסובל בדרך כלל מחסכים רגשיים ותחושת בדידות ונוטה יותר לדיכאונות ,חרדות
והתמכרויות".
Experiments with altruism in children and chimps

תיעוד הניסוי בגרמניה

האם אפשר בכלל לשלוט במידת המוסריות של ילדינו? האם להורים טובים יש בהכרח ילדים
טובים?
"התשובה לשאלה הזאת מורכבת .מצד אחד ,אנחנו לא שולטים לחלוטין בסוג בני האדם שהילדים שלנו
הופכים להיות .אנחנו משפיעים ,אבל לא שולטים בתוצאה .אפשר למצוא בקרב אותה משפחה ,אפילו
בגיל צעיר ,ילדים שונים מאוד זה מזה .גם מחקרים על תאומים ,שגדלו אצל אותם הורים באותו זמן
באותם תנאים ,מלמדים על אישיות מוסרית שונה .אפשר לראות הבדלים בחשיבה המוסרית של ילדים
כבר בגיל שנתיים .יש מחקר יפה על ילדים בגיל הזה שבחן את התגובות שלהם לילד אחר שבוכה בגן
שעשועים .חלק מהילדים ניגשו אל הילד הבוכה בניסיון לנחם אותו ,חלק פנו למבוגרים וביקשו מהם
לעזור לו ,חלק היו צופים פסיביים ,והיו גם ילדים שהתרגזו שהילד בוכה .כל המנעד פרוס לפניך כבר בגיל
שנתיים .מצד שני ,המשך המחקר כן נותן רמז לשאלה שלך .כשבדקו את דפוסי האמהֹות של אותם
ילדים ,מצאו שאמהות לילדים האמפתיים היו יותר אלטרואיסטיות בעצמן ,או כאלה שנטו להתייחס
ברצינות רבה למקרים שבהם הילד שלהן התנהג לא יפה לילדים אחרים".

***
כיצד משפיע סגנון ההורות על התפתחות האופי והיכולות של ילדים? שאלה זו עמדה בלב מחקר פורץ
דרך שערכה הפסיכולוגית ד"ר דיאנה באומרינד מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה בתחילת שנות ה–.60
באומרינד וצוותה עקבו אחר  100משפחות עם ילדים בגיל גן ,חטיבת ביניים ותיכון ובילו עשרות שעות
בצפייה באינטראקציות משפחתיות ,בהתבוננות בהתנהגות הילדים בבתי הספר וגם ערכו ראיונות עם
ההורים ועם הילדים .איסוף החומרים נמשך כמה שנים כדי לבחון את התפתחות הילדים בתקופות שונות
בחייהם .הממצאים משמשים עד היום בסיס לדיונים על הורות והשפעתה על ילדים.
באומרינד זיהתה ארבעה סוגי הורות עיקריים .כל סגנון הוגדר על ידי האופן שבו הורים תירגלו "תובענות"
— עד כמה הם דרשו מילדיהם ציות ושליטה ,לעומת "היענות" — עד כמה נענו לצרכים ולרצונות של

ילדיהם .הסוג הראשון ,שמוגדר "הורות מנותקת" ,כולל הורים שאדישים כלפי ילדיהם ,שמגדלים אותם
כאילו האחריות עליהם היא מטרד" .חלקם היו מנותקים ומזניחים ,אחרים היו קרים" ,היא מתארת בסיכום
המחקר .ילדים שגדלו להורים אלה התאפיינו בהישגים הנמוכים ביותר בבית ספר ובשכיחות הגבוהה
ביותר של בעיות חברתיות .כשהפכו לבני נוער ,הם היו בעלי הרמות הגבוהות ביותר של חרדה ,דיכאון
ושימוש בסמים.

ד"ר תומס ליקונה .גדל בבית קתולי אדוק צילוםEvelyn Grimm :

הסוג השני" ,הורות מתירנית" ,מאפיין משפחות שבהן נהוגים מעט מאוד כללים ,הימנעות מעימותים
וחוסר דרישה לאחריות מצד הילדים .ילדים להורים כאלה בדרך כלל נעדרי שליטה עצמית ,התחשבות
מינימלית באחרים ובעלי מוטיבציה הישגית נמוכה .הסוג השלישי שזיהתה באומרינד הוא "הורות
אוטוריטרית" — הורים שדורשים ציות לסמכותם תוך היענות נמוכה לרצונות הילדים .מדובר בהורים
ביקורתיים ,שממעטים בשבחים ונסמכים על איומים ועונשים .להורים אלה גדלים ילדים חסרי ביטחון,
שמועדים לחרדות ,דיכאונות וכניעה ללחצים חברתיים.
הסוג הרביעי שאפיינה באומרינד הוא "הורות סמכותנית" — הורים שדורשים כבוד ומשמעת ,אך בה
בעת מפגינים חום וחיבה לילדיהם .יש להם ציפיות גבוהות מהילדים ,אבל הם גם מספקים תמיכה רבה
כדי לאפשר להם לממש אותן .אלה הורים מטפחים ,שמעודדים את האינדיבידואליות והעצמאות של
ילדיהם ,ובמקביל דורשים ציות וכבוד לדמויות סמכות ,כמו הורים או מורים .הם משבחים התנהגויות
חיוביות ,מספקים הסברים רציונליים לכללים ומקשיבים לנקודת המבט של הילדים .לא מפתיע שילדים
להורים כאלה מפגינים את הרמות הגבוהות ביותר של ביטחון ,כבוד לזולת ,שליטה עצמית ,הישגים
גבוהים ,ומצד שני סובלים הכי פחות מדיכאונות ,חרדות והתמכרויות.

חוקרים שונים שחזרו על רוח המחקר של באומרינד בזמנים ובמקומות שונים הגיעו לתוצאות דומות.
אחד המחקרים הגדולים בהשראתה נעשה על  20אלף בני נוער אמריקאים ,וגם שם התוצאות היו זהות.
"אם אתם רוצים למקסם את התרומה שלכם לפיתוח האופי והיכולות של ילדיכם ,שלבו סמכות בטוחה
ונינוחה עם היענות חמה ומתעניינת" ,אומר ליקונה.
מעל דפי העיתון שלנו התעורר לאחרונה פולמוס לגבי סוג אחר של הורות — "הורות
נרקיסיסטית".

"כן ,זה קיים .אלה בדרך כלל הורים שמרוכזים בעצמם ושיש להם מעט אמפתיה כלפי ילדיהם ומעט עניין
בהם .אלה אנשים שמאשימים אחרים אם משהו משתבש ומתקשים לקחת אחריות על מעשיהם .אלה
בדרך כלל בתים עם יותר מדי ביקורתיות ושאין בהם מספיק אישור חיובי .אהבת הורים לילדים פירושה ,בין
השאר ,לתת חיזוקים חיוביים ואישורים לילדים שלנו ולהתעניין בהם בלי קשר אלינו".
ברור לכל הורה שהוא אמור לאהוב את הילדים שלו ,אבל מה זה אומר בפועל? ליקונה מנסח מעין מפרט
טכני לאהבה הורית" .המשמעויות של אהבת ילדינו הן רבות" ,הוא כותב" .לטפל בהם ,לענות על
הצרכים הפיזיים והרגשיים שלהם; להפגין חיבה ולספק להם אישור בדרכים אמיתיות; לבלות איתם
ולגלות עניין בחייהם; לקיים איתם תקשורת משמעותית; לכבד את אישיותם ואת תחומי העניין האישיים
שלהם; להתמודד ולסייע להם להיות האנשים הכי טובים שהם יכולים; להקריב עבורם".

איור :איתי בקין

משם ממשיך ליקונה להסבר קצר כיצד ליישם זאת .חיבה ואישור ,למשל ,אפשר לקיים באמצעות
משפטים פשוטים כמו "תודה שרחצת את הכלים — המטבח נראה נהדר!" או על ידי פתק קטן
שמכניסים בהפתעה לקופסת האוכל של הילדים לבית הספר ובו כתוב "שיהיה לך יום נפלא ,אני אוהב

אותך ,אבא" .בילוי זמן משותף הוא אמנם סעיף ברור מאליו ,אבל ליקונה מפתיע בו עם מחקר מעניין,
שבו התבקשו מבוגרים לספר על זיכרונות ילדות מאושרים .מרבית המשתתפים לא ציינו צעצועים שנקנו
להם ,בגדים או מסיבות יום הולדת מפוארות ,אלא דווקא דברים פשוטים שעשו עם הוריהם כמו משחקי
קופסה ,הליכות ,קמפינג בחצר הבית וכו'.

***
אנחנו משוחחים בזום ,כשליקונה נמצא בביתו בקורטלנד ,עיירה קטנה בצפון ניו יורק .הוא בן  ,79לובש
חליפה צבעונית עם עניבה צבעונית .הזקן הנמוך שמעטר את פניו מקנה לו מראה שמזכיר את אנשי
קהילת ההאמיש .הוא מספר בגאווה שהוא אב לשני בנים וסבא ל– 15נכדים .כן ,בנו הבכור הוא אב
לשמונה ילדים ובנו הצעיר אב לשבעה" .אלוהים בירך אותי ואת אשתי בשני בנים" ,הוא אומר לנוכח
מבטי המשתאה" ,אבל הם קיבלו מתנות חיים רבות".
ליקונה גדל בבית קתולי אדוק ,וכך הוא גידל גם את ילדיו .האמונה הדתית האדוקה שלו לא השפיעה רק
על מספר הנכדים שלו ,אלא גם על התיאוריות החינוכיות שלו .בעוד שאפשר בקלות להתעלם מהניחוח
הדתי בניסוח העצות שלו ,קשה לטשטש את העובדה שעצם ההגדרה שלו למושג "ילדים טובים" היא
אולטרה־שמרנית .לדידו ,ילדים טובים הם כאלה שלא עושים סקס לפני החתונה ,לא צופים בפורנו ,לא
יוצאים לבלות במסיבות עד אמצע הלילה והולכים לכנסייה או לבית תפילה אחר באדיקות .בקיצור ,ילדים
דתיים.
ליקונה מגן על העמדה הזו גם היום" .כולם יודעים מניסיון שצריך לשלוט בדחפים ,בין אם זה מין ,אוכל או
שתיה — אחרת הם ישלטו בנו" ,אומר ליקונה" .לכן מתינות היא אחת המעלות הקרדינליות .לנורמות
המיניות יש השפעה מכרעת על המבנה התרבותי כולו .אנו נמצאים כעת במהפכה תרבותית שמפילה
את המוסר המיני .ההשלכות הקשות ברורות .ככל שהסקס הולך ,כך גם המשפחה .כמו שהמשפחה
הולכת ,כך הולכת החברה".
הבסיס הדתי של חינוך האופי עורר פולמוס כבר בשנות ה– ,60כשמערכי השיעור שלו התפשטו במהירות
ברחבי ארה"ב .האיגוד האמריקאי לזכויות אזרח ,לדוגמה ,הזהיר אז שחינוך האופי מספק הזדמנות
למחנכים לכפות השקפות דתיות על התלמידים" .קשה מאוד להבדיל בין שטיפת מוח עדינה לבין ניצול
לרעה של השיטה" ,אמרה בזמנו נשיאת האיגוד" .התלמידים לא בהכרח מזהים מה קורה שם" .ליקונה
ועמיתיו ענו אז שהשיטה אינה מערבת דת ,אלא רק שואבת השראה מחלקים מסוימים באמונה הדתית,
וכך הוא טוען בנחרצות גם היום.
"אין שום הכרח להיות אדם דתי כדי להיות אדם טוב ואתי" ,אומר ליקונה" .יש לי חברים ועמיתים ,שלא
מאמינים באלוהים ,וכולם חולקים את השקפת העולם שלי .האם בעולם המודרני אפשר להגדיר את
היסודות של אופי טוב בצורה שתהיה מקובלת על נקודות מבט חילוניות ודתיות כאחד? גם בחברות
המודרניות הפלורליסטיות האינטנסיביות שלנו ,יש בסיס אתי משותף בכל הנוגע להגדרת אופי טוב.
סגולות כמו יושר ,צדק ,אומץ וחמלה הן טובות מבחינה אובייקטיבית מכיוון שהן עומדות בקריטריונים

אתיים בסיסיים .הן מקדמות את האושר והרווחה של האדם הפרטי .את תהיי אדם מאושר יותר ומסופק
יותר ,למשל ,אם לא תהיי אנוכית .המידות הטובות הללו עומדות במבחנים האתיים הקלאסיים של היפוך
(איך הייתם רוצים שיתייחסו אליכם?) ואוניברסליות (האם הייתם רוצים שכל בני האדם יפעלו כך במצב
דומה?) .החדשות הטובות הן שלרובנו יש את רוב חוזקות האופי הללו במידה מסוימת .האתגר עבור
מבוגרים וילדים כאחד הוא לתרגל אותם בצורה עקבית יותר .ברוח של ענווה ,עלינו להסביר לילדינו
ותלמידינו שהאופי של כולם — שלנו וגם שלהם — הוא עבודה בתהליך".
תפיסת העולם שממנה מגיע ליקונה עשויה להיראות זרה להורים חילונים בישראל ,ולא רק בגלל
המרכיבים הדתיים שבה .בתקופה שבה רבים רואים בהורות כעניין נטול דיסטנס ,ושבה "משמעת"
ו"עונשים" נשמעים כמו זיכרון רחוק ,הורים רבים ודאי ינועו בחוסר נוחות למקרא פרקים שש ושבע
בספר.
פרק שש עוסק בכבוד .ליקונה מדגיש בו עד כמה חשוב שילדים יעניקו כבוד להוריהם ,לאחים ולאחיות
שלהם ,לגננות ,למורים וגם לאנשים זרים .הוא מפציר בהורים לא להתייחס בסלחנות ולא להבליג על
שום גילוי של חוסר כבוד" .איננו יכולים ללמד את ילדינו להיות טובים לפני שנלמד אותם לחלוק כבוד,
החל בכבוד כלפינו כהורים" ,הוא אומר" .אם הכבוד אינו קיים ,יהיה לנו קשה מאוד ללמד אותם משהו .לא
נוכל לדרוש מהם לשאת באחריות על סטנדרטים כלשהם של התנהגות .לא נוכל להפעיל מנהיגות
מוסרית בתוך משפחתנו — החיונית ליצירת תרבות של טֹובּות" (כך תורגם ברגישות לעברית המונח
.)Kindness
הפרק אף מפרט "עשר דרכים להעניק — ולקבל — כבוד" .אחת מהדרכים הללו היא "השתמשו בעונש
מתאים אם הילד אינו מפסיק את אי־הכבוד" .לא מדובר בעונש פיזי ,אלא בהרחקת ילד לחדר או הפסקת
השיחה .ליקונה מפציר בהורים שלא לפעול מתוך להט רגעי ואף מציע לשאול את הילדים מה לדעתם
יהיה העונש המתאים בכל סיטואציה .ובכל זאת ,המילים "כבוד" ופעולת ענישה לא ברורים מאליהם
בשיח הילד־במרכז המקובל כיום.

ילדי קיבוץ מגל מנקים את בית הילדים .1987 ,ילדים שהוקצו להם תחומי אחריות בבית נטו לסייע יותר לאחרים צילום :נתי הרניק  /לע"מ

ליקונה מוסיף וטוען שאסור להרשות לילדים שום סוג של מענה מחוצף ,בין אם בתוכן ובין אם בטון.
לדבריו ,אם ילדים מגלים חוסר כבוד ,יש לספק להם תגובה מיידית ואף חמורה — בתקיפות ובשקט.
"עלינו לקחת את הדברים הקטנים ברצינות" ,הוא כותב בספרו" .הערה מרושעת לאח או אחות ,שקר
קטן ,אי־מילוי משימה משפחתית — אם אנחנו מוותרים על הדברים הקטנים ,לא יהיה בסיס להתמודד
עם הדברים הגדולים מאוחר יותר".
ואם "כבוד" הוא מושג שעשוי להתפרש בצורה מופשטת ,המונח "ציות" לא משתמע לשתי פנים .בפרק
שבע ,שכותרתו "משמעת" ,מתייחס ליקונה לציות מהסוג הקלאסי ומספק  15כלים להשגתו .אחד
מהכלים הללו הוא "נאום הציות" ,שאותו ממליץ ליקונה להמטיר על הילדים .כך הוא נשמע במלואו:
"התפקיד של אמהות ואבות הוא להיות אחראים למשפחה .התפקיד של ילדים הוא לציית להוריהם —
לעשות מה שאנחנו מבקשים שתעשו .זה גורם לנו אושר — איננו צריכים לנזוף בכם על כך שלא
עשיתם מה שביקשנו — וזה הופך את הבית שלנו למקום יותר מאושר עבור כולם .אותו דבר בבית
הספר :ילדים צריכים לעשות מה שהמורה מבקשת .זה עוזר לכיתה להיות מקום שבו אתם יכולים ללמוד
ולעשות דברים .לכן ,כשאנחנו מבקשים ממך לעשות משהו — לבוא לארוחה ,לסדר את הצעצועים שלך
או להתכונן ללכת למיטה — אתה צריך לציית .אתה לא יכול להגיד לא .זה לא מותר .אם אתה שוכח,
נזכיר לך פעם אחת :זכור את השיחה שלנו על ציות .אם תמשיך שלא לציית ,יהיו חייבות להיות לכך
תוצאות ,כמו למשל להיות לבד או לאבד זכות שיש לך .יש עוד דבר אחד :היינו רוצים שתציית בשמחה,
בלי תלונות .תלונות מרגיזות את כולם .ציות מתוך שמחה גורם לכולנו שמחה".
הנאום הזה נשמע כמו הורות מכוכב אחר.
"לימוד ילדים לציית לכללים ולדרישות הוריות הוא חלק מסגנון ההורות ה'סמכותני' ,היעיל ביותר לטיפוח
אופי טוב ,ביטחון ותחושת יכולת של ילדים .כל הילדים חשופים היום לדוגמאות רעות ולהשפעות רעילות,
אבל לא כל הילדים מושפעים מהן באותה המידה .איך זה? כי מי שגדל להורים בעלי השפעה חיובית
וסמכות מועד פחות לפורענות .עם זאת ,אני מבין שאנשים רבים מעדיפים מונחים רכים יותר כמו 'מעקב
אחר כללים וחוקים לגיטימיים' מכיוון שלציות יש קונוטציות שליליות עבורם .זה בסדר גמור .כך או כך ,לב
הנושא הוא כיבוד הסמכות הלגיטימית .אי־אפשר לנהל משפחה או בית ספר בלי שיכבדו את סמכותך".
ומה רע בקצת תלונות? לילדים מותר למרוד מדי פעם אל מול הדרישות מהם.

"זה בהחלט טבעי לילדים להתבכיין ולהתלונן כשהם מתבקשים לעשות משהו שהם לא רוצים לעשות.
אבל זה יכול להפוך בקלות להרגל רע ,לתכונת אופי לא מושכת ,שלא תשמח אותם בחיים ולא תגרום
לאנשים אחרים לרצות להיות בסביבתם .עלינו להיות מודעים לגורמים שעשויים לתרום לתלונות של ילד
במצב מסוים — האם הוא עייף ,לחוץ או סתם עובר עליו יום רע? בנסיבות כאלה ,ברור שאפשר לוותר
להם אם הם מתלוננים .אבל באופן כללי ,עדיף לשאוף לשיתוף פעולה בלי תלונות".
ואיך חותרים לשם ,מעבר לרק לומר להם "תפסיקו להתלונן כבר"?
"כדי להתקדם לקראת הסטנדרט הגבוה הזה ,חשוב להקדיש זמן כדי לעזור לילדים להבין מה זה אומר
להיות חלק ממשפחה אוהבת .אנחנו יכולים להתחיל בשאלה :מדוע חשוב לילדים לציית להוריהם
ולעשות מה שהם מבקשים בלי להקשות עליהם? כי שיתוף פעולה הוא מעשה של אהבה .זה מפחית
מתח וקונפליקט ויוצר בית מאושר יותר .למה חשוב לעשות מטלות בלי להתלונן? כי מטלות הן דרך שבה
ילדים עושים את חלקם בחיי המשפחה ,בדיוק כפי שהורים עושים את חלקם בכך שהם הולכים לעבודה,
מספקים בית ,מכינים ארוחות וכו' .כשילדים עושים מטלות ,הם מעניקים עזרה נחוצה ומוערכת .אבל אם
הם מתלוננים ,זה מוציא את הטוב מהעזרה .כאן ,כמו בתחומי התנהגות אחרים ,אם נשים את הרף גבוה,
סביר להניח שהילדים שלנו ,עם הזמן והתמיכה העקבית שלנו ,יצליחו להתקדם אליו .אבל אם נשים את
הרף נמוך ,סביר להניח שהם יעמדו בציפייה הנמוכה".

***
בעשרות שנות ניסיונו כמדריך הורים ,ליקונה ראה כבר את כל הטעויות שהורים עושים .זה מתחיל
בהורות הליקופטר — כזאת שמנסה לנהל כל פרט בחייהם של הילדים ,לא מאפשרת להם להיכשל
ומגנה עליהם מפני טעויות ואכזבות" .הורות כזאת מונעת מהילדים הזדמנויות לפתח ביטחון עצמי ואת
היכולת לקבל החלטות טובות בעצמם" ,הוא אומר .טעות נוספת שהורים רבים נופלים בה היא שהם לא
מבלים מספיק זמן משמעותי עם הילדים ולא מפתחים עמם אינטימיות רגשית" .כמעט כל ההורים לילדים
מבוגרים אומרים בדיעבד שהיו שמחים לבלות יותר זמן עם ילדיהם כשהיו קטנים" ,אומר ליקונה" .בילוי
משותף שמטפח חילופי מחשבות ,רגשות וחוויות בונה יחסי אהבה קרובים ונותן לילדים את הנתיב
הפנימי הבטוח שלהם בעולם תחרותי".

אחת הטעויות של הורים רבים ,הוא מוסיף ,היא שהם לא עושים שימוש בכוח החיובי של המשפחה
כקבוצה .לדבריו" ,עצות רבות לגידול ילדים מתמקדות באינטראקציות האישיות בין הורים לילדים ,אבל לא
פחות חשוב זה לשבת כמשפחה שלמה ולמצוא פתרונות לבעיות מעשיות .זה מאפשר לנו להתאגד
ותורם רבות לתרבות משפחתית חזקה" .אגב ,מוסיף ליקונה ,אישור והערכה מצד אחים יכולים להיות
אפילו יותר משמעותיים מאשר שבחים מההורים.
ומה לגבי הורים שמשבחים את ילדיהם ללא הרף? אתם כאלה גאונים ,אתם הכי טובים ,הכי
יפים ,הכי מוצלחים.
"שבחים מוגזמים ,במיוחד מהסוג הכללי ,מאבדים במהירות משמעות עבור ילדים .עלינו לשאול את
עצמנו איזו מחמאה באמת חשובה לי כמבוגר .זה בדרך כלל אמירה ספציפית שמכוונת כלפי משהו
שעשינו .במידת האפשר ,השבחים שלנו לילדים צריכים לזהות את איכות האופי המסוים שהניעה את
הפעולה שלהם .לדוגמה' :היית נדיבה כשחלקת את הממתקים שלך'' ,זה היה סבלני מצדך לא להתעצבן
על אחותך' .הורים ומורים המשבחים ביעילות מאשרים לעתים קרובות את המאמץ של הילד".
אני מניחה שאתה גם לא מתחבר לטרנד האהבה העצמית" .תאהבו את עצמכם"" ,מגיע לכם"
ודומיהם?
"כן ,אני מכיר את הלך הרוח הזה' .מגיע לך ,אתה שווה את זה ,לך על זה' .בשילוב עם נרקיסיזם ,זה הפך
למגמה חברתית בעייתית ,שבה אנשים פחות מוכנים להקריב למען אחרים כי הם יותר מדי עסוקים
בעצמם ובצרכים האישיים שלהם .באופן אירוני ,אהבה עצמית לא באמת גורמת לאדם להיות מאושר
יותר בטווח הארוך .חשוב שילדים יידעו ש'אהבה עצמית' ,כסף ,תהילה ,יופי חיצוני או פופולריות לא
יהפכו את חייהם לטובים ומאושרים ,אלא הדברים שהם עושים ויעשו עבור אחרים".
טרנד ה"מגיע לי" ,אומר ליקונה ,נפוץ בעיקר בתרבות האמריקאית — ואינו חדש .הוא מצטט בספרו
מחקר בין־תרבותי שערכו ב– 1975ביאטריס וג'ון וייטינג ,צמד אנתרופולוגים מהרווארד .השניים בחנו את
מידת האלטרואיזם בקרב ילדים משש תרבויות שונות והגיעו למסקנה ברורה :ילדים שהוקצו להם תחומי
אחריות בתוך המשפחה — טיפול באחים קטנים ,מטלות בבית וכו' — נטו לסייע יותר לאחרים גם מחוץ
למשפחה .מבין שש התרבויות שנבחנו ,לילדים האמריקאים היתה הכי פחות אחריות בבית ,ובהתאמה,
הם היו הכי מרוכזים בעצמם והכי פחות עוזרים.
"אנחנו רוצים שילדינו יבינו ,וירגישו באמת ,שהם נחוצים כדי לאפשר את תפקוד המשפחה" ,כותב
ליקונה" .המאמצים שלהם חשובים ,לעזרה שלהם יש משמעות אמיתית" .מסיבה זו ,הוא מסביר ,אסור
לשלם להם על ביצוע מטלות .צעד כזה גוזל מהם את האפשרות לפתח את יכולת העזרה .ליקונה אף
מזכיר מחקר מ– 2008שהראה כי פעוטות בני שנה וחצי שקיבלו חיזוקים חיצוניים על עזרה למבוגר גילו
נטייה נמוכה יותר לעזור שוב ,מאשר כאלה שלא קיבלו על כך כל צ'ופר.

***

יש מרכיב נוסף חשוב שאינו מובן מאליו בתורתו של ליקונה — אומץ .זה לא הדבר הראשון שחושבים
עליו ביחס לחמלה ונדיבות ,אבל ליקונה מדגיש שכדי להיות טובים ,נדרש מאיתנו לפעמים גם להיות
אמיצים .בהקשר של ילדים ,הדוגמה המובהקת היא הצורך לחנך אותם לעמוד לצד קורבנות של בריונות,
גם אם זה קשה ,וגם אם ניצבים מנגד טיפוסים מאיימים .ליקונה טוען שעלינו להתעקש איתם על כך.
הוא מזכיר מחקרים שהראו כי ההשפעה השלילית של בריונות פחתה משמעותית אם עמדו לצד
הנפגעים ילדים אחרים ,גם אם הם לא בהכרח הגנו עליהם ,אלא פשוט חיזקו אותם או אמרו להם מילה
טובה.
ואם הילדים שלנו הם שסובלים מבריונות?
"חשוב ללמד אותם לעמוד על הזכויות שלהם מבלי שיהפכו למרושעים .עלינו לשאוף לכך שילדינו יישאו
את עצמם בצורה שמשדרת ביטחון ונכונות לעמוד על שלהם ,לצד טוב לב והתחשבות באחר .דרך אחת
לעשות זאת היא להסביר להם שהילד או הילדה שהתנהגו אליהם בצורה מרושעת פוגעים בעצמם
הרבה יותר .מחקרים תומכים בכך שילדים פוגעים סובלים יותר מילדים נפגעים .סביר להניח גם שאלה
ילדים שמטופלים רע בבית עם הורה שמשתמש בענישה פיזית ,או שהם סובלים הצקות מצד אחים או
אחיות גדולים .השלב הנעלה ביותר ,אבל הוא למתקדמים ,הוא לא רק לחשוב בחמלה על התוקפן ,אלא
אפילו לעשות משהו טוב למענו".
הדברים הללו אמורים לחלחל רק על ידי דוגמה אישית או שנדרש ממש חינוך אקטיבי?
"אני תמיד מדבר על חינוך דרך הראש ,הלב והידיים .הראש מייצג את הלמידה באמצעות תיאוריה .חשוב
להסביר לילדים מה מצפים מהם ,מה זה טוב לב ,למה זה חשוב .הלב מייצג את הדוגמה הטובה שאנחנו
מספקים להם .והידיים הן הלמידה המעשית על ידי הבחירות שלהם ביומיום .ידיעת הטוב ,השאיפה אל
הטוב ועשיית הטוב".

כדוגמה מעשית למשולש ראש־לב־ידיים ,מספר ליקונה על אמא שבכל בוקר כשהיא מביאה את הבן שלה
לבית הספר ,היא מברכת בחום את השומר בכניסה ,שואלת לשלומו ומתעניינת במשפחה שלו .היא
עושה זאת שוב ושוב ושוב בכל בוקר ,לא משנה כמה היא ממהרת ,כדי שהבן שלה יבין שאין אנשים
שקופים ,שכולם ראויים ליחס מתעניין" .אני ממליץ שהילדים יראו מאיתנו דוגמה טובה ,אבל גם יבינו

מאיתנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ,וגם שנהיה ברורים לגבי הציפיות שלנו מהם בהקשר
של טֹובּות" ,הוא מסכם.
השאלות הללו מהדהדות מחקר מרתק שליקונה מתאר בספרו ,הלקוח מעולם תוכן אחר לגמרי .תחת
הכותרת "האישיות האלטרואיסטית" ,פירסמו ב– 1988הסוציולוגים סמואל ופרל אולינור מחקר מקיף על
הצלת יהודים בשואה .החוקרים ,שהיו גם בני זוג ,ראיינו עשרות אנשים שהצילו יהודים — וגם כאלה
שלא הצילו — ומצאו הבדלים באופן שבו שני הטיפוסים תיארו את המשפחות שבהן גדלו .האנשים
שסייעו ליהודים נטו לתאר יותר את משפחותיהם כקרובות ואוהבות ,כאלה שבהן ההורים חינכו לנתינה,
נדיבות ועזרה לזולת" .אמי אמרה תמיד שצריך לזכור לעשות משהו טוב עבור מישהו אחר לפחות פעם
ביום" ,אמרה אחת מהן .חסידי אומות עולם הרבו לתאר את הוריהם כאנשים "חזקים וטובים ,שלא רק
הטיפו למוסר ולערכים ,אלא אף חיו באופן מעשי על פיהם" .מנגד ,אלה שלא הצילו יהודים תיארו
משפחות שהתאפיינו בביקורתיות רבה ושבהן ענישה פיזית היתה שכיחה.
"כל מי שחווה את כוחו של חסד יודע את זה על בשרו" ,מסכם ליקונה" .אנחנו זוכרים מעשי חסד ואנחנו
הכי מאושרים כשאנחנו עושים מעשי חסד כלפי אחרים .כפי שאמא תרזה אמרה ,נוצרנו כדי לאהוב
ולהיות נאהבים .זה במהות שלנו .זה לא אומר שאנחנו לא מסוגלים לאכזריות ,אנחנו בהחלט כן ,אבל
בתוך כל אחד מאיתנו פועם עדיין לב הילד שהיה ,זה שרוצה להיות נאהב ואוהב .לפעמים כל מה שנדרש
כדי לשחרר אותו הוא לעשות מעשה אחד טוב".
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