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 הורות

 גבולות, דורית. הורות אינה רק שאלה של סמכות-הנחת יסוד שאין עליה עוררין, שהשפעת ההורות הינה בין

אלא גם  ,יום-. מדובר בתחום שמשפיע השפעה ארוכת טווח בספקטרום רחב מאוד על הילדים לא רק ביוםומשמעת

יחסים עם חוסן, ערכים, נורמות התנהגות, הורות מגבשת זהות,  .אחרי עוזבם את בית הוריהם -ובעיקר בבגרותם 

להבין את גודל נתקשה את היקף ההשפעה של ההורות, כך  שנביןועוד. ככול משפחתיות הסביבה, מוטיבציה, זוגיות, 

  .הורים לתפקידם הגורלישל המוכנות ה העדרמקצועיות שנדרשת מההורים, ומאידך הפער שבין האחריות וה

את התינוק/ילד  מדמה( 71-המאה ה)הפילוסוף הנודע ג'ון לוק  ,שתי קצוות. מחדשתי גישות בחינוך מייצגות 

מוחלטת השליטה של ההורה לתפיסתו של לוק, "כחומר ביד היוצר". חינוך הילד הוא  –( לוח חלק) "טאבולה ראסה"ל

פוכה. בספרו ההרוסו מציג את הגישה הפילוסוף הצרפתי עיצוב אישיותו של הבן. מאידך גיסא, ולהשפעה  בנוגע

הכול יוצא טוב מתחת ידיו של בורא עולם, הכול מתנוון בין " רוסו במשפט מפורסם:, פותח "אמיל"המפורסם 

ניסיון החיים  .לא לקלקל את מה שניתן לילד מידי האלשמנסה  ,של רוסו לטעמו ,החינוך הטוב ."ידיו של האדם

 יומית. -התמודדות יוםלמידה ואתגרת, אך היא מחייבת יש מורכבות. המורכבות קשה ומ .מלמד שאין קצוות בחינוך

של מארג רצף וספר בראשית, מהווה לדעתי את ספר ההורות המשמעותי ביותר בין ספרי המקרא. הוא מביא ב

גם בדרך מהמקרא ומסיפורי האבות ניתן ללמוד . והחינוך התמודדויות של הורים עם אתגרי ההורות ,סיפורים

בשום מקום לא נמנעו חכמינו : ")בראשית כ"ה, כ"ז( א בנועזות הרב שמשון רפאל הירשכפי שהתבטביקורתית , 

ודווקא על ידי כך הגדילו תורה והאדירו  מלגלות חולשות ושגיאות, קטנות וגדולות, במעשי אבותינו הגדולים.

 . מקראגיבורי הההתמודדויות של מעט מדרך מתוך דברי הרש"ר הירש, ננסה ללמוד  ".את לקחה לדורות

ְוִיְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ": )ל"ז, ד'( בין בניוהיחס המפלה שלו ניתן ללמוד דרך יעקוב בחינוך  ו החינוכית שלעל גישת

גישתו החינוכית של יעקוב ". על ַוִיְשְנאּו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלּו ַדְברֹו ְלָשֹלם ...ִמָכל ָבָניו ִכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפִסים

, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבניםאומר המדרש: "

 דורי כבד, עקב הפליה!!-איזה מחיר בין ."משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

 ַיֲעֹקב". ֶאת ֹאֶהֶבת ְוִרְבָקה ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו ֶאת ִיְצָחק בבית: "ַוֶיֱאַהב ההפליה כברנראה שיעקב ספג את אווירת 

ַוִיְגְדלּו ַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו ִאיש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיש ָשֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיש ָתם ֹיֵשב " :התורה מספרת ,ורבקה לגישת יצחק באשר

 פער כה גדול בין התאומים ומאידךבסביבה משותפת, והחינוך פער שבין הגידול העומד על הירש רש"ר ". ֹאָהִלים

: ַדְרכֹו". נצטט את תמצית דבריו ִפי ַעל ַלַנַער חינוכי המתבסס על מאמר שלמה: "ֲחֹנְךבמניפסט ועונה ?! בבגרותם

ד לחיי לימוד המושיב את יעקוב ועשו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאח"

 . בחינוך ציה"ציא"דיפרנדורש  הירש רש"ר". מובטח לו שאת אחד מהם הוא מקלקלומחשבה, 

, בעקבות "...ָגֵרש ָהָאָמה ַהֹזאת ְוֶאת ְבָנּה"... :שת שרהימול דר לוהי(-)עקב הגיבוי הא לאברהם לא היתה ברירה 

על צעד כל במקביל  תמהיםלוהי, אך -ערערים על הצו האאין אנו מ מריבות ילדים. .אלימות מצד ישמעאל כלפי יצחק

צפה )  ריצ'רד לבוי לש "חיוביהגמול ה", כדוגמת גישת חנוכיות פחות קשותקיצוני, כשניתן להציע חלופות דרמטי וכך 

   ?!יצחקנפשו של על  שילוח האח ישמעאל השפעתמידת את מעניין לנתח אגב,  .(50:50 -החל מ" כלכלת אסימוניםב"

ַוֹיאֶמר ָארּור ְכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה : "מצד אביואביו )ט', כ"ב(, זוכה לתגובה קשה נח מעשהו הקשה של כנען ב

תדגיש את  . הורות מקצועית וחכמהעל פי כול תפיסה מקצועית בתחום ההורות, קללה תחשב כפסולהקללה. ". ְלֶאָחיו

 בסיס טבעי להצלחה בחינוך הילדים. השיח המכבד ואת הביקורת המכילה המהווים 

 .גמול חיובי ושיח מכבד, )"חנוך הנער..."( תאימות, )העדר הפלייה( שוויוניותארבע יסודות בהורות:  נמצאנו למדים

    שוטה וטבעית.  אהבה פ –להצלחת ההורות ומעטפת מעל הכול נדגיש את הערך החשוב המהווה בסיס 
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