
Perfectly Imperfect

הורות ומושלמות
שלם ולא מושלם

ייעוץ מקצועי ועריכה: פרופ׳ מוריה גולן



*המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. 
*התוכן מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

ודימוי גוף. מפתחת התערבויות קליניות, מדריכה וחוקרת בכירה  מומחית לבעיות אכילה, משקל 
בתחומים אלו. ראש תכנית המוסמך במדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי ומנהלת מקצועית 

שחף, עמותה למיגור הפרעות אכילה בקהילה, ת"א .  

פרופ' גולן, מפתחת את התכנית ״בעד עצמי״ - תכנית חינוכית-חווייתית לחיזוק דימוי עצמי ודימוי גוף 
חיוביים בקרב בני נוער, שתהליך הפיתוח שלה החל בשנת 2008 ביוזמת הקרן לעידוד דימוי עצמי 

 .Dove של המותג )The Dove Self-Esteem Project(

החזון   .2004 משנת  המותג  את  המלווה   ,Dove של  גלובלי  חברתי  ממהלך  חלק  היא  התכנית 
הטמעת  תוך  הגוף,  ודימוי  היופי  מושג  אל  ההתייחסות  את  להרחיב  הוא   Dove של  החברתי 
היופי". "מיתוס  סביב  "מושלם"  ממראה  באה  לא  טובה  והרגשה  עצמית  שקבלה   התובנה 

יותר מ-19 מיליון בני נוער ברחבי העולם השתתפו בתכניות לחיזוק הביטחון העצמי ודימוי הגוף של 
.The Dove Self-Esteem Project

המיזם התרחב בשנת 2011 באמצעות שותפות ייחודית עם משרד החינוך. מזה ארבע שנים, עשרות 
אלפי תלמידי כיתות ט' ו-י' ברחבי הארץ לומדים וחווים את התכנית "בעד עצמי", במסגרת תכנית 
כישורי חיים ובאמצעות צוותי בתי הספר. היעד המשותף הוא לקדם חוסן רגשי וסביבה ידידותית 

שמזינה התפתחות של דימוי גוף ודימוי עצמי חיוביים. 

התכנית נבנתה כמענה לצורך, לגילאי 10-12: '״בעד עצמי״ צעיר, כיתות ה'-ו' עם דגש על דאגה 
עצמית, מודעות ושיח רגשי, כישורים חברתיים והערכה עצמית.

בנוסף, לגילאי 13-15 ״בעד עצמי למתבגרים״, כיתות ז'-ח' עם דגש על הערכה עצמית, מתן כלים 
להתמודדות עם עידן המדיה החברתית, מי אני וכמה אני מושפע מהאחר, עמידות ללחץ חברתי הן 

ביחס לדימוי גוף והן ביחס להסתכנות, יופי פנימי וחיצוני והערכה עצמית. 

מסייעת  נוער,  בני  של  חיוביים  גוף  ודימוי  עצמי  בדימוי  תומכת  ונמצאה  נועדה  עצמי",  "בעד 
מגוון אסטרטגיות שדווחו בספרות  ובתקשורת באמצעות  מזיקים בתרבות  למסרים  להתנגד 

כיעילות ותומכות בעצמי חסון ואותנטי".

 Perfectly imperfect אני בעדך, בעד בתך ובעד עצמי שלם
פרופ' מוריה גולן

פרופ' מוריה גולן, 



בני נוער וביטחון עצמי – תמונת מצב עולמית:
הדו"ח השנתי בנוגע לביטחון עצמי בקרב בני נוער לשנת 2017 הינו הדו"ח האקדמי הגדול ביותר מבית דאב, 

שנועד לבחון את המתח בין דימוי גוף, לחצים חברתיים וביטחון עצמי בקרב בני נוער בכל העולם.

נמנעות ממפגשים חברתיים 
ומשפחתיים, ונמנעות מלנסות להתקבל 

לקבוצה או מועדון חברתי כלשהו.

מונעות מעצמן מזון או 
שמסכנות את בריאותן

בדרך אחרת.

לא יתעקשו על 
החלטותיהן או ידבקו 

בדעתן האמיתית.

נערות
מתוך810

כשנערות לא מרגישות טוב בנוגע לאיך שהן נראות:

נערות
710מתוך

נערות
710מתוך

ליותר ממחצית מהנערות בעולם
יש דימוי עצמי נמוך

The 2017 Dove Global Girls Beauty and Confidence Report 

יש סבירות נמוכה יותר שתרגיש
לחץ להיות יפה.

בטחון עצמי 
נמוך

בטחון עצמי 
גבוה

יש סיכוי רב יותר שתחשוב שהיא יפה, על אף 
שהיא נראית שונה מנשים שרואים בתקשורת.

בטחון עצמי 
נמוך

בטחון עצמי 
גבוה

אבל כשלנערה יש דימוי עצמי גבוה:

 78% 12%48% 74%

נערות 710מתוך

נערות כמעט כל הנערות 710מתוך

נערות 810מתוך

82%

חושבות שיש יותר מדי חשיבות ליופי 
כמקור לשמחה.

חושבות שתמונות בתקשורת עברו 
"שיפוץ" דיגיטלי או שונו בדרך כלשהיא.

ברחבי העולם חושבות שבכל 
נערה יש משהו יפה.

נערות אומרות שהשקעת זמן בדברים 
שעושים אותן שמחות – גורמת להן 

להרגיש יותר בטוחות בעצמן.
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שיר השירים/שלמה המלך

ים  ֵעֶדר ָהִעזִּ ֵתְך, ַשְׂעֵרְך כְּ ַעד ְלַצמָּ ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמבַּ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהנָּ “ִהנָּ
ם  לָּ ֻכּ ֶשׁ ָהַרְחָצה,  ִמן  ָעלּו  ֶשׁ צּובֹות,  ַהקְּ ֵעֶדר  כְּ ְך  יִּ נַּ ִשׁ ְלָעד.  גִּ ֵמַהר  ְלׁשּו  גָּ ֶשׁ
ֶפַלח  כְּ ָנאֶוה,  ֵרְך  ּוִמְדבָּ ִשְׂפתֹוַתִיְך,  ִני  ׁ ַהשָּ חּוט  כְּ ֶהם.  בָּ ֵאין  ה  לָּ ֻכּ ְוַשׁ ַמְתִאימֹות 
ֶאֶלף  ּיֹות,  ְלַתְלפִּ נּוי  בָּ אֵרְך,  ַצוָּ ִויד  דָּ ל  ִמְגדַּ כְּ ֵתְך.  ְלַצמָּ ַעד  ִמבַּ ֵתְך,  ַרקָּ ָהִרּמֹון 
ה  אֹוֵמי ְצִביָּ ֵני ֳעָפִרים תְּ ְשׁ ַדִיְך כִּ ֵני ָשׁ ְשׁ ּבֹוִרים.  ְלֵטי ַהגִּ ל ִשׁ ֹכּ לּוי ָעָליו,  ֵגן תָּ ַהמָּ
ָלִלים, ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל  פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהצְּ יָּ ים. ַעד ֶשׁ נִּ ּׁשֹוַשׁ ָהֹרִעים בַּ
ָבנֹון  י ִמלְּ ה, ִאתִּ לָּ ָבנֹון כַּ י ִמלְּ ְך. ִאתִּ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין בָּ לָּ בֹוָנה. ֻכּ ְבַעת ַהלְּ גִּ
עֹונֹות ֲאָריֹות, ֵמַהְרֵרי  ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה, ֵמֹראׁש ְשִׂניר ְוֶחְרמֹון, ִממְּ בֹוִאי, תָּ תָּ
ֹרָנִיְך.  וְּ ַאַחד ֲעָנק ִמצַּ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך, בְּ ִני בְּ ְבתִּ ה, ִלבַּ ִני ֲאחֹוִתי ַכלָּ ְבתִּ ְנֵמִרים. ִלבַּ
ָשִׂמים. ֹנֶפת  ל בְּ ָמַנִיְך ִמכָּ ִין ְוֵריַח ְשׁ בּו ֹדַדִיְך ִמיַּ ה, ַמה ֹטּ פּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכלָּ ַמה יָּ
ֵריַח ְלָבנֹון.  ַחת ְלׁשֹוֵנְך, ְוֵריַח ַשְׂלמֹוַתִיְך כְּ ַבׁש ְוָחָלב תַּ ה, דְּ לָּ ְפָנה ִשְׂפתֹוַתִיְך כַּ טֹּ תִּ
ִרי  ס ִרּמֹוִנים, ִעם פְּ ְרדֵּ ָלַחִיְך פַּ ְשׁ ַמְעָין ָחתּום.  ל ָנעּול  ה, גַּ ן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכלָּ גַּ
ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה, ֹמר  מֹון, ִעם כָּ ם ָקֶנה ְוִקנָּ ָפִרים ִעם ְנָרִדים. ֵנְרדְּ ְוַכְרֹכּ ְמָגִדים, כְּ
ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון.  ים  ַחיִּ ֵאר ַמִים  ים בְּ נִּ י ְבָשִׂמים. ַמְעַין גַּ ל ָראֵשׁ ַוֲאָהלֹות ִעם כָּ
ִרי ְמָגָדיו י ִיְזלּו ְבָשָׂמיו, ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל פְּ עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן, ָהִפיִחי ַגנִּ

שיר השירים שחיבר שלמה המלך הינו משל המבטא יחס של אהבה בין האדם לבין המציאות 
הסובבת אותו. דרך משקפי האהבה המציאות השלמה נחווית מושלמת. מה שהופך אותה לכזו 

הוא היחס שלנו אליה. 

מי שיש בנו אהבה אליו, יפה בעיננו. 

המבט על התינוק היפיפה שלכם הוא דרך משקפי האהבה, לכן הוא ניראה מושלם. 
הכלה מסתכלת על החתן דרך משקפי האהבה, לכן הוא נחווה מושלם. 

יפה הוא תוצאה של היחס שלנו ולא בהכרח של מציאות או שלמות. אנחנו רוצים יופי אישי 
ייחודי ולא יופי אוניברסאלי של בובת שעווה.  

היחס של הילדים שלכן אל עצמם ואל גופם הוא תולדה בין השאר של מה שאתן אומרות ועוד יותר, 
של מה שאתן לא אומרות.

אנו תקווה כי המידע בחוברת זו יעצים את הקשר שלכן עם עצמכן, גופכן וילדיכן.
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אנחנו מחפשים מושלמות או שלם? 

תשאלי את עצמך: 

מדוע איננו מעריכות את עצמנו?

להיות שלם משמעו שהשחור והלבן משתלבים זה בזה, הרוך והכוחניות, החוזקות והחולשות, 
הדליל והעמוס, חלקים מכוערים וחלקים יפים – האיזון ביניהם יוצר שלם שנעים לנו אתו.

אף  על  שאנחנו  מי  על  תודה  והוקרת  שלנו  במגבלות  הכרה  העולם,  של  במוגבלותו  הכרה 
ולמרות. זו התשתית ליופי ולאהבה. המטרה האנושית אינה להיות מושלם אלא להיות אדם “שלם”, 

הלומד להתמודד עם חולשותיו.

לכל אחת מאתנו אישיות ייחודית משלה שהיא תוצר של הסביבה התרבותית והמשפחתית שלנו, 
הבחירות שלנו, אורחות החיים שלנו ועוד. בעולם המערבי אנחנו נדחקות להשוואה מתמדת של 
עצמנו מול היבטים נבחרים אצל הסובבים אותנו. כך נוצר אידיאל כביכול "מושלם", אידיאל 

שבמרבית המקרים אינו בר השגה; אידיאל שלעולם לא נוכל להשתוות אליו. 

יופי מונומונטלי , מושלֿם, הוא יופי שקשה להתבונן בו לאורך זמן ולרובנו מסב רק תסכול. אנחנו 
מעדיפות יופי שלם, יישות דינמית וחיה להבדיל מיופי מדוגם.  

יופי שכזה הוא תוצר של התייחסות נכונה לרמזים פנימיים כמו תחושות רעב ושובע, חשקים, 
לצד  עצמית  הערכה  חברות,  טובה,  “עצמי”  הרגשת  אסתטי,  מראה  הגוף,  של  תקין  תפקוד 
חמלה עצמית. זה יופי שקשור בתחושת עצמאות וחירות וזה היופי השלם. יופי שפותח דלתות.

נדמה  אחרים. אך  אצל  מעריצות  ושאנחנו  בעינינו  חן  שמוצאים  הדברים,  את  לראות  מאוד  קל 
שאנחנו לא מיומנות באותה המידה בראיית הדברים האלו אצל עצמנו. על פי מחקר עולמי, 4% 

בלבד מן הנשים חושבות שהן יפות. מדוע יש לנו דעה כה ביקורתית על עצמנו, כברירת מחדל?

צפי בסרטון שלנו "Dove Friends" )חפשי ב- Youtube(, ובעזרת רשימת הפעולות בדקי מדוע 
אנו מחמירות כל-כך עם עצמנו בכל הקשור למחמאות.

בסרטון "Dove Friends" קבוצות נשים נשאלו, "מה אתן אוהבות בגוף שלכן?"
ואחר-כך נשאלו "מה אתן אוהבות בגוף של חברתכן?"
האם תוכלו לנחש את התגובות לכל אחת מהשאלות?

 מה יפה אצלך?
מה אצלך הרמוני במיוחד?

 חשבי על חברתך הטובה ביותר או על דוד שמאוד אוהב אותך,
מה הם יאמרו שהכי יפה אצלך? 

מה את הכי אוהבת 
בבתך? 

מה את הכי אוהבת 
בבנך? 
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כיצד לאהוב את עצמך לא פחות מכפי 
שאת אוהבת את חברותייך ולסייע לילדיך 

לפתח את המיומנות הזו? 
אהבה מתחילה ביחס. צפי ביחד עם בתך בסרטון "Dove Friends", ואחר-כך נסו לחשוב 
מכן  אחת  דברים שכל  וחמישה  השנייה,  אצל  האחת  אוהבות  דברים שאתן  חמישה  על 

אוהבת בעצמה. התמקדו הן בפנימי והן בחיצוני: מראה, אישיות ואופי.

כשאת נפגשת עם חברותיך או ילדיך, התייחסי קודם כל למבע פניהם. הביטחון העצמי 
אל תחששי  בהכרח את המראה שלהם.  ולא  אותם  רואה  כשיחושו שאת  יועצם  שלהם 

לבטא בקול את הסיבה בגינה את שמחה לפגוש בהם. 

כשחברתך או בתך מתלוננות על המראה שלהן, תשאלי אותן אם זה הדבר הראשון שיראו 
אצלן אנשים חדשים שיפגשו? הפעילי את המבחן "מה חברתי הטובה הייתה אומרת?". 

לעצמך:  הזכירי  נעימה,  לא  שיוצר אצלך תחושה  ומזהה פרט  כשאת מתבוננת במראה 
"הרווחתי את זה ביושר. אני נראית כפי שאני נראית כי יש לי סדרי עדיפויות ומה שחשוב לי 
וטוב לי אני עושה. אני גאה להיות אישה אמיתית ולא פסל שעווה, אני גאה בקמטים שלי 

כי זה אומר שחייכתי הרבה״.

שוחחי עם בתך על הדברים היפים אצלה, לדעתך, ובקשי ממנה לעשות זאת גם למענך.      
ביחס למה שלמדה מהתשובות  הביעי סקרנות  כעת, בקשי מבתך לדבר עם חברותיה. 

שלהן. מה זה גורם לה להרגיש? אולי הן יוכלו לצלם סרטון "חברות" משלהן ולשתף?

Perfectly Imperfect קדמי את חשיבות השלם הלא מושלם
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סגנון אישי: חזקי את הקול הפנימי של בתך. 
תני לה את החופש להיות היא עצמה

 גיל: לכל הגילאים
אחד המרכיבים החשובים בביטחון העצמי של הילד הוא הקול הפנימי שלו. מתן  חופש ביטוי לילד 
ביחס למה שהוא בוחר ללבוש או לאכול (מתוך המבחר הבריא שמוגש) זו דרך  נהדרת לחנך את 
הילד לשיקול דעת ובחירה, תוך העצמת  הקול הפנימי שלו. בחברה המערבית שדוחקת לתחרות 
ופופולריות, בנות לעתים מאבדות את הקול הפנימי שלהן ומתאימות את עולמן הפנימי לעולם 

שהן חושבות שהוא על פי דעת הכלל. 

חיקוי חברים ומגמות בקרב בני נוער יכולים למתוח את סבלנותה של כל אם עד הקצה. ככל שבתך 
תתבגר, רבים הסיכויים שתתחיל לערוך ניסיונות בסגנונה ובהופעתה החיצונית. היא לוקחת שליטה 
מן התקשורת  – החל  רבות מבחוץ  כה  לנוכח השפעות  לה.  ומבררת, מה מתאים  במראה שלה 
ודמויות המפורסמים וכלה בבני גילה ובתחומי העניין שלה, חלק מן ההתנסויות האלו מועדות להיות 

קיצוניות יותר מאחרות. 
גבולות שאינה  פריצת  הן  בהתנהגויות שמבחינתך  ולהתנסות  להסתקרן  עשויה  היא  כן,  על  יתר 

מקובלת בתרבות המשפחתית שלכם. 

פעמים רבות מדי, נערות מתבגרות נאבקות כדי להיות שונות, בשעה שמופעל עליהן לחץ עצום 
צריכות  כאימהות  אנחנו  חברותיהן.  בקרב  המקובלות  ולהתנהגויות  למראה  עצמן  את  להתאים 
ובין לאפשר להן   גבולות ביחס להתנהגויות מזיקות  בין להציב לבנותינו  למצוא את שביל הזהב 
חופש ביטוי מסוים, כדי לעזור להן לגדול כאדם בעל קול פנימי מאזן. כל אמא רוצה בת בטוחה 

בעצמה ובמראה שלה. זכרי כי בסופו של דבר, בתך תמצא את הסגנון והמראה שמתאימים לה. 

בעולם המערבי בו אופנות צצות חדשות לבקרים, בתך עשויה להגיע הביתה עם לק על אצבעות 
הרגליים שיראה לך משונה ולא מותאם גיל, או עם חצאית קצרה מהמקובל. זכרי שהנערה בשלבי 
התנסות של גיבוש עצמי ייחודי ומחפשת דרך לבלוט. אנא, הכירי בכוחה או בחשיבתה העצמאית 
ואל תחששי לומר בפירוש מה המגבלות שמבחינתך הן קו אדום. לפני שאת שמה קו אדום חשבי 
אם ההתנהגות הזו קריטית מבחינתך או לא. חבל להיכנס למאבקי כח מיותרים כשברור שהדרך 
לגיבוש עצמי ייחודי עוברת בין היתר דרך מרד כלשהו . אמא מעצימה היא אמא שמסוגלת לחזק 
את בתה על היצירתיות שבבחירה שלה למרות שטעמה שונה לחלוטין. זכרי, בכל פעולה של בתך 

יש הגיון, ומה שחשוב הוא ליצור קירבה עם בתך ולא לערער את בטחונה העצמי. 
התחילי מכך שתשאלי את עצמך האם זה אכן רע כל-כך שהיא רוצה למרוח לק שחור או להחליק 
את שיערה? ייתכן שאין זה המראה שהיית בוחרת לה, אך אין זאת אומרת בהכרח שהוא רע. ייתכן 
שגיחה אחרונה זו, היא אחת מרבות שהגיעו ברצף, אך באותה המידה ייתכן שהיא מעידה על תכונת 

אישיות, שחשוב שתכירי בה. 

בני את בטחונה העצמי של בתך על ידי תמיכה באישיותה הייחודית
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סיפרה לי חברה  שתמיד עודדה את מאיה, בתה בת ה- 12, להיות בעלת אישיות משלה ולא ללכת 
בעקבות ההמון – והדבר השתלם. "היא אינה חוששת לבטא את עצמה", אמרה חברתי. "לאחרונה, 
היא הוציאה את העדשות ממשקפי תלת-ממד, צבעה את המסגרת והרכיבה אותה לבית-הספר. 

היה לה מראה מצחיק למדי, אך לא היה לה אכפת, ואחר-כך כל חברותיה עשו כמותה". 
במקום להתנגד לדרכים בהן בתך מבטאת את אישיותה, אמצי אותן בחום. העריכי את רעיונותיה 
אחת  להיות  יכולה  זו  לה.  הדברים, שמתאימים  מחקירת  ליהנות  יכולה  היא  כמה  עד  לה,  והראי 
ולסגנונות  ביותר לשפר את הביטחון העצמי. עזרי לה לטפח הערכה למראות  הדרכים הטובות 
השונים, החורגים מעבר לסטריאוטיפים של יופי, שבנות כה רבות שואפות אליהם, וכך היא תוכל 

ליהנות מתהליך גילוי זהותה הייחודית. 

בצעי ביקורת מציאות: בפעם הבאה בה בתך מתלבשת באופן שאינו מוצא חן בעינייך, עצרי 
ואין סיבה טובה אחרת  ושאלי את עצמך: האם זה באמת חשוב? אם אין סכנה לביטחונה 
לחלוק על בחירתה, נצרי את לשונך. זה לא אומר שעלייך לאפשר לה להכתיב את אורך 
החצאית שלה או את המידה שבה תחשוף עצמה, אך שקלי להניח לדברים הקטנים, כדי 

להראות לה שאת מכבדת את רעיונותיה ובחירותיה. 

עם נקודת מבט רעננה על בחירת הבגדים שלה, נסי  חקרי את סגנונה האישי של בתך: 
יחד עמה בבחירות המלתחה האחרונות שלה. שאלי מאין  נוסף ולהשתתף  להתקדם צעד 
קיבלה את ההשראה למראה האחרון שלה, או כיצד שינתה את החולצה הישנה ההיא והפכה 
אותה למשהו חדש. אם תשוחחי עמה על הדרך שבה היא בוחרת לבטא את עצמה, תעזרי 
ניסיונות בסגנונה האישי. בנוסף לכך, תעזרי לה להכיר  יותר לערוך  לה להרגיש בטחון רב 
בכך שאופנות חיצוניות אינן חזות הכל, אלא יכולות להיות דרך נהדרת לבטא את האישיות 

הפנימית. 

צאו לקניות: צאו יחד למסע קניות "לא שגרתי". לדוגמה, קבעו לעצמכן גבול לקניית פריטים 
חדשים שישדרגו בגד ישן, או לכו לחנויות יד שניה בלבד. 

תיהני: תיהני ועודדי אותה לראות מעבר לאידיאלים צרים של יופי. מציאת חוש הסגנון האישי 
תעניק לה בטחון עצמי רב יותר לדחות את התכתיבים שקובעת לנו החברה ביחס למראה 

החיצוני שלנו

קרוב לוודאי שאין טעם להתנגד

עזרי לבתך לבטא את סגנונה האישי
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 מצבי-רוח והתנהגויות מסוכנות:
כיצד להתמודד עם השפעות גיל ההתבגרות

גיל: 13-16

פעם הייתה לך ילדה קטנה וחסרת דאגות, שסיפרה לך, ולדובון שלה, הכל. אך כעת היא בגיל 
ההתבגרות וייתכן שאת מבחינה בשינויים. 

גיל ההתבגרות הוא תקופה סוערת – לבתך ולך. מצבי-רוחה עלולים להשתנות מרגע לרגע וייתכן 
מאוד שהיא תנוע הלוך ושוב בין הרצון שיתייחסו אליה כאל אדם מבוגר, לבין ההשתוקקות לתמימות 
שבילדות. ייתכן למעשה, כי מצבי-רוחה המשתנים מפתיעים אותה, לא פחות מכפי שהם מפתיעים אותך. 

תנודות במצב הרוח בגיל ההתבגרות הן אירוע נורמטיבי וצפוי מראש.  גיל ההתבגרות הוא תקופה 
מאוד לא יציבה, שבה שינויים גופניים בלתי צפויים נלווים לבלבול הרגשי ולשאלות הקשורות לזהות, 

אשר מהווים חלק מן ההפיכה לאדם מבוגר צעיר. 

יכולה  יותר, ומצפים ממנה לכך, אך פעמים רבות היא  הנערה רוצה להתמודד עם אחריות רבה 
להרגיש, כאילו הייתה עדיין ילדה קטנה. יחד עם זאת, היא בוודאי אינה רוצה להודות בכך שהיא 
חוששת מתחומי האחריות החדשים האלו, ורצונה הגובר בעצמאות יכול להוביל אותה לאי-הסכמה 

כמעט עם כל דבר שאת עשויה לומר, פשוט כדרך להשיג לעצמה ייחודיות, בידול ונפרדות.

ייתכן שתבחיני גם בכך שהיא מתחילה לאבד עניין בכל הפעילויות שאהבה בעבר, ורוצה להתחיל 
לעשות במקומן דברים אחרים.

"בתי החברותית נעשתה לפתע ביישנית וחדלה לרצות לעשות דברים שאהבה בעבר, כמו שיעורי 
ריקוד. לדעתי הסיבה לכך היא שהיא מרגישה מבוכה רבה מדי, אך איני יודעת בוודאות אם הדבר 

בא ממנה או ממקור אחר. היא בת 12, וההרגשה היא שמשהו לא בסדר", אומרת אחת האימהות.
שוב, כל זה נורמלי לחלוטין. 

זכרי כי בסערה הנפשית של גיל ההתבגרות, עשויה להופיע ההרגשה כי לקיחת שליטה )או ניסיון 
לקחת שליטה( בפעילויות, שבעבר החליטו עליהן למענך, היא דרך להתקדם לקראת בגרות וחיזוק 
הזהות שלך. יחד עם זאת, זו יכולה להיות דרך לשלוט בחששות מבלבלים הקשורים לרגשות ולזהות, 

ואף להרשים קבוצת חברים על ידי הפגנת התנהגות מרדנית. 

כשבתך המתוקה והאוהבת מתחילה לחוות מצבי-רוח משתנים, הדבר יכול להפתיע אותך מאוד. 
תמכי בה בתקופה זו של שינויים: היי מוכנה, שמרי על רוגע ודעי למה היא זקוקה ממך, כדי להתמודד 
עם כל מצב-רוח. מצאי את האיזון בין הפגנת אכפתיות וקירבה אליה, ובין היסחפות למערבולת 

הרגשות שלה שעשויה להטביע את שתיכן.

מצבי-רוח ומרדנות בגיל ההתבגרות אינם דבר חדש

התעניינות בפעילויות חדשות של בני נוער
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שמרי על רוגע, אל תיבהלי: הבהלה שלה מועצמת כשהיא פוגשת בבהלה שלך. היא זקוקה 
אותה  ותחזק  אותה  שתחזיק  אמא  ויציבה.  בטוחה  לידה  לחוש  שתוכל  מרגיעה  לדמות 

בהתמודדות עם סערות החיים. 

ספקי אמפתיה. כשהיא מסתגרת, נזקקת או נרגשת ספקי שיקוף אמפתי )בטאי במילים את 
התחושה הלא נעימה שהיא משדרת(, היזכרי בעצמך בתקופה שחשת תחושות אלו והדגישי את 

העובדה שמדובר בתחושות חולפות. סערה היא תמיד זמנית.

שתפי אותה בניסיונך עם השפעות גיל ההתבגרות: העלי בגלוי את השינויים שהיא חווה, הציגי 
את הדברים שהיא עוברת באור נורמלי ועזרי לה להתחבר, על ידי שיתופה בהרגשה שהייתה 
לך, כשהדברים האלו קרו לך. הכירי בקושי הכרוך בהשתנות הגוף. שיחה פתוחה יכולה לעזור 
להפיג חלק מהמסתורין והפחד שהיא עלולה לחוש. שיחה כזו אף עשויה לחזק את קשר האמון 

והאמינות ביניכן. 

התאימי את תגובתך לצרכים של בתך: חלק מהמתבגרים זקוקים למרחב שקט ואילו אחרים 
זקוקים ליחס ייחודי. נסי לבחון מה יותר מיטיב עם בתך, שיחה בוגרת כדי להרגיש גדולה יותר, 
או אולי דווקא התכרבלות על הספה עם הדובון שלה וספל שוקו חם? או התכרבלות בחיקך 
ו"יום בנות"? היי מודעת לכך שלעתים בפשטות, לא יתחשק לה לדבר, ואל תדחקי בה. רק דאגי 
רבים מתלוננים שהטלפון של  לך. מתבגרים  לרשותה כשתזדקק  עומדת  לכך שתדע שאת 
הוריהם "גונב" להם את הקרבה עם ההורים. אל תתני לטכנולוגיה לגזול ממך את בתך. זכרי, גמישות 

והתחשבות לצד איזון בין הצרכים שלה לצרכים שלך הם הנתיב המועדף לשתיכן. 

שמרי על ראש פתוח בכל הקשור לפעילויות נוער: אם היא מאבדת עניין בפעילויות שלה, חקרו 
יחד אפשרויות חלופיות. הציעי לה לנסות לעשות משהו יחד או להזמין חברה, כדי שהפעילות 

תהיה חברתית יותר.  

אל תניחי לה להיעלם לגמרי אל תוך הקליפה שלה: עמדי איתן ועודדי אותה להמשיך בפעילויות 
מסוימות. מצאי את דרכך הייחודית והשתמשי בשפה קלילה  להעברת מסר רציני. אל תדחקי 
בה, אם היא נחושה לפרוש מן הפעילויות הישנות. במקום זאת, חפשי דרכים חדשות, שבהן תוכל 
לבטא את עצמה באמצעות גופה וליצור קשרים חברתיים. אם תנסה פעילויות "בוגרות" יותר, 

כגון יוגה או פילטיס, הדבר עשוי לסייע במעבר חלק יותר להיותה אישה צעירה. 

ארוחות משותפות בהן את מדגימה לבתך דאגה עצמית והקשבה לקול הפנימי, לצד התעניינות 
בה ובתחושותיה, מהוות מרחב בו נבנית תשתית של תקשורת בינאישית, יחסי קירבה ואהבה.

מה עוד את יכולה לעשות?
 הבהלה שלה מועצמת כשהיא פוגשת בבהלה שלך. היא זקוקה 
אותה  ותחזק  אותה  שתחזיק  אמא  ויציבה.  בטוחה  לידה  לחוש  שתוכל  מרגיעה  לדמות 

כשהיא מסתגרת, נזקקת או נרגשת ספקי שיקוף אמפתי )בטאי במילים את 
התחושה הלא נעימה שהיא משדרת(, היזכרי בעצמך בתקופה שחשת תחושות אלו והדגישי את 

העובדה שמדובר בתחושות חולפות. סערה היא תמיד זמנית.

שתפי אותה בניסיונך עם השפעות גיל ההתבגרות: העלי בגלוי את השינויים שהיא חווה, הציגי 
את הדברים שהיא עוברת באור נורמלי ועזרי לה להתחבר, על ידי שיתופה בהרגשה שהייתה 
לך, כשהדברים האלו קרו לך. הכירי בקושי הכרוך בהשתנות הגוף. שיחה פתוחה יכולה לעזור 
להפיג חלק מהמסתורין והפחד שהיא עלולה לחוש. שיחה כזו אף עשויה לחזק את קשר האמון 

והאמינות ביניכן. 

התאימי את תגובתך לצרכים של בתך: חלק מהמתבגרים זקוקים למרחב שקט ואילו אחרים 
זקוקים ליחס ייחודי. נסי לבחון מה יותר מיטיב עם בתך, שיחה בוגרת כדי להרגיש גדולה יותר, 
או אולי דווקא התכרבלות על הספה עם הדובון שלה וספל שוקו חם? או התכרבלות בחיקך 
ו"יום בנות"? היי מודעת לכך שלעתים בפשטות, לא יתחשק לה לדבר, ואל תדחקי בה. רק דאגי 
רבים מתלוננים שהטלפון של  לך. מתבגרים  לרשותה כשתזדקק  עומדת  לכך שתדע שאת 
הוריהם "גונב" להם את הקרבה עם ההורים. אל תתני לטכנולוגיה לגזול ממך את בתך. זכרי, גמישות 

והתחשבות לצד איזון בין הצרכים שלה לצרכים שלך הם הנתיב המועדף לשתיכן. 

אם היא מאבדת עניין בפעילויות שלה, חקרו שמרי על ראש פתוח בכל הקשור לפעילויות נוער: אם היא מאבדת עניין בפעילויות שלה, חקרו שמרי על ראש פתוח בכל הקשור לפעילויות נוער: אם היא מאבדת עניין בפעילויות שלה, חקרו 
יחד אפשרויות חלופיות. הציעי לה לנסות לעשות משהו יחד או להזמין חברה, כדי שהפעילות 

עמדי איתן ועודדי אותה להמשיך בפעילויות 
מסוימות. מצאי את דרכך הייחודית והשתמשי בשפה קלילה  להעברת מסר רציני. אל תדחקי 
בה, אם היא נחושה לפרוש מן הפעילויות הישנות. במקום זאת, חפשי דרכים חדשות, שבהן תוכל 
לבטא את עצמה באמצעות גופה וליצור קשרים חברתיים. אם תנסה פעילויות "בוגרות" יותר, 

כגון יוגה או פילטיס, הדבר עשוי לסייע במעבר חלק יותר להיותה אישה צעירה. 

ארוחות משותפות בהן את מדגימה לבתך דאגה עצמית והקשבה לקול הפנימי, לצד התעניינות 
בה ובתחושותיה, מהוות מרחב בו נבנית תשתית של תקשורת בינאישית, יחסי קירבה ואהבה.
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התייחסות להתנהגויות מסוכנות
חלק מהמתבגרים עוברים התבגרות סוערת, והורים רבים חווים את החיים איתם כנסיעה ברכבת 
הרים. זכרי כי את הדמות הקרובה ביותר לילדיך. כשיש לבתך בטחון שלעולם לא תינטשי אותֿה, 
היא מרשה לעצמה מולך יותר ממה שמרשה לעצמה מול אחרים וטוב שכך. יחד עם זאת זכרי 

שהתנהגויות קיצוניות הן לעתים קרובות ביטוי למצוקה רגשית שאין להתעלם ממנה. 

הסקרנות ובדיקת הגבולות, האופייניים לגיל ההתבגרות ולתהליך גיבוש הזהות, מעוררים במתבגרים 
הלחצים  מגוון  מסוכנות.  להיות  עשויות  וחלקן  מעצימות  חלקן   - התנסויות  במגוון  להתנסות  רצון 
התנסות  או  למראה  אותם  חושפים  "מגניב",  להיות  המתבגר  והרצון של  והתרבותיים  החברתיים 
בהתנהגות מסוכנת ובלתי אחראית, במיוחד בקרב מתבגרים בעלי דימוי עצמי נמוך. רוב צורות 
בהרחקה  וצורך  כלשהי  רגשית  מצוקה  רקע  על  מתגברות  המסוכנות  וההתנסויות  ההתנהגות 

ובהרגעה. 

אם בתך מתפרצת או מודיעה בהפגנתיות שהיא מפסיקה לאכול או נודע לך מחברותיה שביצעה 
התנהגות מסוכנת את צריכה קודם כל:

לעמוד איתנה, להכיל את ההתפרצות, לשים גבול במקרה שהיא מסכנת את עצמה אבל 
לדאוג למינון מותאם של הגבולות והתגובות. בראש סדרי העדיפות הביטחון האישי של בתך. 

כעס הוא חלק ממערכות יחסים ואפשר להתמודד אתו. חשוב שתיקחי בחשבון שהפעלת 
סמכות, גם אם מקורה בדאגה מעוררת כעס. יחד עם זאת זכותנו וחובתנו כאימהות להגן על 

ילדנו. 

הזכירי לבתך את המחירים של ההתנהגות המסוכנת ובדקי מה עמדתה ביחס לסיכון זה. חזרי 
ואמרי שהתנהגות מסוכנת באשר היא )אלכוהול, עישון, אכילה מופרעת( אינה פותרת בעיות 
, ולכן עדיף שתחשבו ביחד  וסערות רגשיות אלא מהווה בריחה מבעיות שימשיכו לרדוף אחריהֿֿ
לעומק מה הניע אותה להתנהגות הקיצונית הזו. נסי להבין את ההיגיון בהתנהגות של בתך. היי 

אמפתית לצרכים שלה בלי שתחושי חייבת להסכים איתה. 

הזכירי לבתך שתמיד תשמחי לסייע לה ולהקשיב לה אם קשה לה, והציעי לה התייעצות עם 
גורמי חוץ במקרה שחשה צורך בכך. טפטפי את המסרים והימנעי בעת סערה משיחות כבדות.

פרופ' גולן מספרת שכמתבגרת, בתה התעקשה לנסוע בטרמפים ולעתים דילגה על מקלחת. 
ההתמודדות עם ההתנהגויות האלו הייתה פשוטה יותר כשאמרה לעצמה שהילדה בוחנת את 
לי היכולת להתעניין בהיגיון של בתי כשהתנהגה באופן שאינו  "עזרה  הגבולות של עצמה. 
מבטא דאגה עצמית. הבנתי שזו הדרך בה היא תבין יותר טוב את עצמה. למדתי להימנע 
מנזיפות ולהעדיף שיחה סקרנית על ההיגיון שלה, לצד רתימה שלה לתת מענה לצורך שלי 
לא לדאוג לה - וכך להשיג לעצמה יותר עצמאות. הבת שלי מבינה היום שחלק מלהיות בת 

טובה, זה כשהיא בחו"ל, היא צריכה מדי כמה ימים להודיע לי שהכל אצלה בסדר" . 
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בני אמון כדי לעזור לבתך לתקשר
גיל: 10-14

לנערה מתבגרת יכול להיות קשה לדבר עם אמה – או עם כל אדם – על נושאים רגישים. רוב ההורים 
חשים רגשות מעורבים כשהם מגלים שילדיהם אינם מספרים להם את כל האמת. 

מצורפת רשימת רעיונות שיעזרו לך לשוחח עם בתך באופן שמעודד קירבה. 

חשבי על מקרה בו שמרת סוד מהורייך. מה היה הסוד? מדוע לא סיפרת להם? רוב הסיכויים 
שפחדת שלא יראו זאת בעין יפה מסיבה כלשהי. אך מה היית מרגישה אילו בתך שמרה כעת 

סודות דומים ממך? אכזבה? כעס? דאגה?

כשבתך מבקשת לחלוק אתך משהו ואת מתחילה להסביר לה למה היא לא צריכה לחוש כפי 
שחשה, את פוגעת ברגשותיה. זכרי, הילדים בעיקר רוצים שיקשיבו להם ויקבלו את מה שהם 

מרגישים, גם אם זה לא הגיוני. לעתים רחוקות הם מבקשים עצה או רעיון לפתרון הבעיה. 

כשמישהו חולק אתך משהו לא נעים, הגיבי קודם כל בשיקוף אמפטי. כלומר השיבי בתיאור 
התחושה שקלטת שהאחר חש ברגע זה. כך עשית את הצעד הראשון לקרבה – תחושת "ביחד", 
הודות לכך שהאחר רואה אותך. הורה לא חייב להכיל תגובות בוטות אבל הוא צריך לאפשר 

הבעת כעס וביטויי לחץ. 

נערות עלולות לא פעם למצוא את עצמן במצבים בהן לא בחרו להיות, או שנעשו לא נעימים 
בייחוד במצבים חברתיים. אין להן כוונה לשקר בקשר לכך. הן לכודות בין הצורך להגן על חבריהן 
ומעמדן החברתי, לבין הצורך להגן עלייך מן הידיעה על כך. הכירי בכך שמצבים כאלה יכולים 
ייפגעו. אם נדרשת הצבת  יכולה לעזור לבתך מבלי שקשרי החברות שלה  ושאת  להתעורר 
גבולות, הקפידי לעשות זאת ביחס להתנהגויות מסוימות והימנעי מהתערבות במערכות היחסים 

של הילדים או בשיחה שעשויה לעורר התנגדות והתרחקות. 

הקשיבי לבתך מבלי לשפוט. ילדים משקרים כי הקשר איתנו חשוב להם. כי הם חוששים לאבד 
את אהבתנו. הם מסתירים כשהם מתביישים במה שקרה או שעשו, מה שמעיד על כך שהצליחו 

להפנים את מערכת הערכים אליה חינכתם אותם. 
אם בתך תדע שאת קשובה לה, מקבלת את תחושותיה ללא שיפוט, יחד עם זאת מכבדת אותה 
ושואלת אם רוצה לדעת את עמדתך בעניין, רק אם אמרה שרוצה, הביעי את עמדתך האמיתית 
והוסיפי שהיא לא חייבת לקבל אותה. באופן הזה בשיחה יש מקום לשתיכן. זכרי, זה לא את 
צודקת או היא צודקת. בשיחה יש מקום לשניים והחוכמה היא ליצור מרחב שבו יכולות לחיות 

בשלום עמדות שונות, גם אם הן מנוגדות.
"פעמים רבות, משמעות הדבר היא כנות ופתיחות בחיים שלך עצמך – כלפי בן זוגך וחברייך. בתך 
צופה היטב, והסיכויים כי תרגיש בטחון להעלות בפנייך נושאים בעייתיים, יגדלו אם תראה כי את 
עצמך נוהגת ביושר. עליה לדעת, שתקשיבי ותעזרי לה, בלי לשפוט ובלי למהר להסיק מסקנות."

הקפידי לומר לילדיך עד כמה את שמחה שפנו אלייך והזכירי להם כי כשהדברים גלויים, אור 
השמש מחטא.
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