
 לייעוץ חינוכי מקטע שעובד מתוך עבודת גמר במסגרת לימודי תואר שני בתכנית

  התבוננות על היחסים בין אימהות חרדיות לילדיהן
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 מרואן דוירי' פרופ :נחהמ

 עםילדים ל אימהות של התמודדותה כידר נבחנובו מחקר ראיונות שערכתי לצורך חיבור זה נכתב בעקבות 

תרבותית הייחודית של האימהות -פסיכוהשהמציאות  מצאנ במחקר. בעיות קשב וריכוז בחברה החרדית

שלא  ,ילדיםובין ה חרדיות  אימהותם בין היחסיההתבוננות על . מאפיינים ייחודיים עם יוצרת התמודדות 

ילד בחברה -יחסי אםשל הייחודיות  על, בין היתר, ללמוד נותנת  הזדמנות ,החברתיות בציפיות עומדים

 .עם ילדיהן הןביחסיאלה שחוות אימהות והלחץ מוקדי המתח  החרדית ובמיוחד על

ה במארג לב בצורה טובישת, לכשיגדל, שהילד ,היא הבסיסיות של כל הורהאחת השאיפות 

 ידי-עלמוכתבות אלה כפי ש  ,יעמוד בציפיותשהילד  ההורה מקווה , או במילים אחרות ,החברתי בו הוא חי

שלהם הדימוי  ההורי , הנפשית של ההוריםתם רווח .תו החברתיתבסביבהרווחים כים והנורמות הער

יהם של פיותיאחר ציח הילד למלא מצלמידה בה מה ,בין היתר ,גזריםנוהאינטראקציה שלהם עם הילד 

 . ההורים והסביבה הקרובה

ת שמתגלה בתפקוד תהליכים אלה נבחנו באופן מקיף בהקשר של התמודדות הורים עם חריגּו

מתארים את המשברים  ,(Lawrence, 2008)וכן לורנס  (Sen & Yurtsever, 2007 )סן ויורטסבר  .הילד

של  רגשות מעורבים ,לדבריהם, מצב זה מעורר .מתנפצות 'לםמוש'לילד הציפיות כאשר  הורים חוויםש

האופן בו יגיב ההורה לילד  .עצבו כעס, דיכאון, ים כמו חוסר אוניםעם רגשות עזוהתמודדות  הקבלה ודחיי

 .לעמדות כלפי חריגות ונכות שיש בסביבה החברתית  בה חיה המשפחהגם  קשור

ך ושאיפה שהילד דאגה לבריאות דור ההמשימת בחברה היהודית בכלל ובחברה החרדית בפרט קי

-Hashiloni) בדיקות גנטיות בהיקף נרחב קיום  היא אחד הסממנים של שאיפה זו .מושלם יהיהשייוולד 

Dolev, 2006).  נערכות בדיקות ולכן  עם מוגבלויותקיים חשש גדול מפני לידה של ילד בחברה החרדית

ילד  ןיש בהמשפחות ש מעמדם החברתי והכלכלי של . "ישריםדור "מדים לנישואין במכון גנטיות למוע

בחברה , בנוסף .(Raz & Vizner, 2008) הבריאיםילדיהן מתקשות למצוא שידוך הולם לנפגע והן  חריג

על איום  מהווה התאמת הציפיות לצורכי הפרט. להתמודד עם חריגות קיים קושי, שמדגישה אחידות

יהפכו לנורמה עבור כל  ,נתנו לילדים מתקשיםישיהקלות החשש ש ומעלה ,של הילד תדמיתו הנורמלית

ת בדרישות מהילד שסיפרו שהקלֹו ,מוטיב זה בא לידי ביטוי גם בדברי האימהות .(3122, שפיגל)הילדים 

 .משפחהה ר ילדייתעל המוטיבציה של  והמתקשה השפיע

 ,וד נורמטיבילתפק המיוחסתרבה החשיבות הו ,בחברה החרדית קייםה ,מחריגותהחשש 

מאפיינים ה בשל, ולםא. שינהג בהתאם לדרישות החברתיותכדי  ,ההורים על הילד צם שלמעצימים את לח

וקונפליקט גורמי לחץ  עלולים להוותאלה רף גבוה מאוד של דרישות מהילד ו מוצב, מוביליםהערכים הו

 הן מילדיהןפיות שיש ליהצ אתטאו יב ואיינו לצורך המחקרהאימהות שר .םהביחסים בין ההורים לילדי

 .הילד מתקשה לעמוד בהןכאשר שהן חוות את האכזבה והדאגה וגם 
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 האימהותויותיהן של כפי שבאו לידי ביטוי בעד מוקדי לחץ וקונפליקט

  של  קיימת מגמההחרדית  בחברהו ,מתנגדת לאורח החיים המודרניחרדית -היהודיתהאידיאולוגיה

וגילויים של אינדיבידואליזם גוררים  ,לחץ לקונפורמיות ולאחידות קיים. התבדלות והסתגרות

 למשלכך . כלפי הילד תגובה ביקורתיתמעוררת  חריגה מהנורמה(. 3112, קפלן ושטדלר)סנקציות 

: וסיפההו" שלנו הוא לא כמו המסגרת של הבית" :שהתפרץ בפומבי על בנה מתוסכלת התבטאה אם 

 ".הוא פורץ גבולות"

  הערצה של היכולת הקוגניטיביתבה וקיימת בחברה החרדית למידה ולימודים מהווים ערך מרכזי. 

הצלחה או . עם שעות חופשה מועטות ,בעיקר לימודי קודש הנמשכים רוב שעות היוםהבנים לומדים 

 ומעמדם של בני משפחתו בקהילהכישלון של התלמיד במערכת החינוך מקרינים על מעמד הילד 

אנחנו : "אחת האימהותכך התבטאה . ר דאגה רבה בלב הוריוילד שמתקשה מעור. (3122, שפיגל)

, איך יהיה[ ...] מבחינת ההתארגנות שנראה איך הוא יסתדר כשהוא עובר לישיבה[ ...] מאוד דואגים

קשייו של ת נורמטיבית למרות להתנהגומצפות  האימהות ,באין פתרון אחר ".הגמרא זה משהו קשה

 ני אומרת שברור לי שבאיזשהו שלב הוא יצטרך למצוא פיתרון מתוך עצמו לבעיות האלהא": הילד

 ".אני לא יודעת איך הוא יגיע לזה[ ...]

 ביטויי , התנהגויות כמו התפרצויות זעם. ושליטה עצמית כים בחברה החרדית מעודדים איפוקהער

לדרישה זאת יש חשיבות  (.3112, יפה)גינוי גוררות ת כבלתי לגיטימיות ונתפסו ,כעס ואיבוד שליטה

 .במרחב הציבורי ומחייבות איפוק וריסון עצמי נערכות, כמו התפילה ,שכן חלק מהמצוות, מיוחדת

תפילות בבית ": ותהמתארת זאת אחת האימכך . זאת מהווה מוקד לקונפליקטכדרישה  ,לעתים

 ".קל וחומר, ילד עם קושי ,[...]ילד בגיל הזה קשה לו , וכותשזה תפילות מאוד אר, הכנסת

  קיימת הקפדה על ביצוע(. 3114 ,קפלן) קפדניבחברה החרדית קיימת הקפדה על אורח חיים דתי 

כבר , הוא מתלבש, הוא נוטל ידיים, אדם קם בבוקר. אצלנו יש סדר יום בהלכה: "מטלות יומיומיות

בהן הדרישה הבלתי מתפשרת  ,משפחותישנן ".  יפהת הציצית והכיש א, יש שמאל, בלבישה יש ימין

אני רואה בתים : "עולה מאחת העדויות  ךכ .םהלחיכוכים בין ההורים לילדילקיום המצוות גורמת 

כי הם לא מצליחים ואז ההורים  [...]ילדים כאלה הם נורא מסכנים , אחרים של הורים מאוד נוקשים

 ".נו בושותואתם עושים ל, צועקים עליהם

בראיונות שנערכו עם האימהות בלט . בנסיבות אלה ברור חששן של האימהות שילדן יתויג כחריג

כך מתארת אם את תגובת בעלה להתנהגות . מאוד מוטיב  הלחץ שמופעל על הילדים להתנהגות נורמטיבית

 ככה לו נותן הוא בבית .]...[לבעלי  מפריע מאוד ]...[שזה  יפה לא לפעמים מתנהג הוא: "בנם בבית הכנסת

 הקטע לו חשוב מאוד ,לו מעיר מאוד הוא ,ככה לעשות צריך היית שלא בסדר הייתה לא שההתנהגות ,מנה

מבטאים את , "אתה לא רוצה שיחשבו שאתה לא בסדר"או  ? "אתה נורמלי"ביטויים כמו ". ההתנהגותי

 . של האימהות מביקורת חברתית ןהביקורת כלפי הילד ואת חשש

 מוטלת, םבשל מנגנון השידוכי ,בנוסף .ילד בחברה החרדיתיש דרישות רבות מ, פי שניתן להביןכ

ת מרכזיסוגיה נישואין והקמת משפחה הם . את שמו ואת שם המשפחה 'לקלקל'גם אחריות  שלא  על הילד

. מד ושל בני משפחתוהרקע של המוע שדכן שבודק את ידי-עלהנישואין נערכים . בחברה החרדית ביותר

 Raz) של כל בני המשפחה ךלפגוע בסיכויי השידו עלולים, ו התנהגות שאיננה נורמטיביתא, קשיים בתפקוד

& Vizner, 2008). עולה מאחת כך . יםילד ם שלארו את המאמצים לשמור בסוד קשיייאימהות ת

סיון לשמור ילצד הנ". וח רגשייש סודות שאנשים נורא נורא מסתירים ונורא משקיעים בזה כ" :העדויות

יש אנשים שהם ": אחת הנשים שליתה חוויבכך . התפתח מנגנון חברתי לחשיפת הסוד ,על סודיות

ררה כאלה יאימא שלו כן ב [...] החתן שלנו [...]אחד מהאחים  למשוגעים והם מבררים על כל אחד ועל כ

ילדים עם ליקויי למידה ויש שם מישהו אם יש שמה , ואחד הדברים שהיא שאלה באמת זה [...] דברים

 ".במשפחה שלוקח תרופות



. י הילדנוצר רצף של תגובות רגשיות כלפ ,של קונפליקטבסיטואציות אלה ש ,מהראיונות מסתמן

בתפקוד  מיםפוגש תסכול עצב ואשמה, רגשות שליליים כמו כעסשל מערבולת עולה  ,של הרצף אחדבקצה 

אני מאבדת שליטה בפה ואני אומרת משהו שמאוד : "מעידה מהותאחת האי. עם הילד ההאם וביחסי

אלה מנוגדות לצו האיפוק  תגובות ."[...] אתה לא נורמלי, אתה פשוט חולה או, אני אומרת. כואב לו

מפרה את אותם קודים חברתיים שהיא , וכך קורה שהאם בתגובתה ,ולהוראה ההלכתית להימנע מכעס

התסכול הוא שאני : "אומרת אחת האימהות. ליד רגשות חרטה ואשמהמצב זה מו. מנסה להנחיל לבנה

". שאני ממש מערערת אותם, זה התסכול שלי מעצמי [...]נורא כועסת ואני יכולה פשוט להפחיד אותם 

מהאמונה ומערכי  שמוזנות ,כלפי הילדחמלה והבנה כמו  תגובות נינוחותמופיעות בקצהו השני  של הרצף 

  ."כל מה שקורה זה בא מהקדוש ברוך הוא": טויים כמוכאן נשמעו בי. הדת

איבוד שליטה התנהגויות כמו צעקות ו ,בצדו האחד. גם התגובות ההתנהגותיות נעות על רצף

אני  [..].ואחר כך אני מרגישה  [...]יוצא שאני מפליקה " :אחת האימהותכך מספרת . מזיקותהן שתוצאותי

תגובות ב, קבלת הילד ללא תנאיב צדו השני של הרצף מאופיין  ."?מה אני מרביצה לו .הולכת לצד ובוכה

כדברי אחת , חינוכית נות מהאמונה הדתית ומהבנה רפואיתתגובות אלה מוז. לילדעזרה בו יותתאמפ

 ".הוא לא יכול [לעמוד בדרישות ההורים]לא בגלל שהוא לא רוצה : "האימהות

 סיכום

החברתי החרדיות לילדיהן מושפע מהאמונות הדתיות ומהאופי הייחודי של היחסים בין האימהות  יםאופי

, של הילד 'נורמלי'שימור תווית האחידות ומחייבת הדומיננטית שהתפיסה . הייחודי של החברה החרדית

 ,הדתית יש השפעה ממתנת הנובעים מהאמונהלעקרונות , לצד זאת. קונפליקטיםלמוקד למתיחות ו מהווה

, שהאם החרדית נעהאפוא  נראה. נדיבידואל בעל תכונות ייחודיותקבלת הילד כאיאת מעודדת ה

לבין ההבנה שכול אחד נולד בצלם והוא  ,בין הדרישה מהילד להיות כמו כולם ,בהתנהלותה היומיומית

תסכול , כעס רגשות שליליים כמובה הרגשית וההתנהגותית נעה בין גם התגו ,לכך בהתאם. ייחודי

 .יתתאמפקבלה ותגובה  ,וביים של הבנהוהתפרצויות לבין רגשות חי
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