
 חינוך ילדים לעצמאות ואחריות

 שים לילדיהם מהחשש שיהפכו להיות האנ הורים רבים חוששים לומר "לא"
 מהירה של "כן". הרעים בחייהם, אך היעדר ה"לא", הופך במהרה להיות לדרך

  
 וכשאתם נוסעים במהירות של 180 קמ"ש, בדרך ה"כן", 

 כל ניסיון לעצור לרגע כדי לומר "לא" או כל דבר אחר, 
 .עלול להוביל אתכם להתהפכות.

  
 ניסיון אב להיות "חבר" של בנו, או אם, "חברה" של ביתה, 

 צרופה בבעיות שעלולות לצוץ בעתיד הלא רחוק של יחסי הורים-ילדים. 
הצורך שלנו להיות עבור ילדינו כמאפשרים ולא אלו המתנגדים לרצונותיהם, יוצרת יחסים 

 שגויים בתוך הבית ומובילה לקונפליקטים ומשברים.
  

ילדכם זקוק לחבר? ובכן חברים יש בשפע בכיתה, בחצר ביה"ס, בשכונה ובחוגים השונים 
במתנ"ס, אך אם לילדיכם יש קושי ברכישת חברים, קשיים במיומנויות חברתיות, ניתן להתגבר 

עליהם בדרכים אחרות, אך הדבר הפחות נכון לעשות עבורו, הוא להיות תחליף לחברים אמתיים 
 בחיים. לכם, הורים יקרים,  יש תפקיד מכריע שיקבע איזה מבוגר ילדיכם יהיה.

  
בראש ובראשונה על ההורה לסמן סביבו "מעגל", שיהווה עבורו ועבור הילד, "מרחב הורות" 

שאותו נבצר מההורה לחצות, אלא במקרים חריגים מאד. ברגע שהורה חוצה מרחב זה, הוא נכנס 
ל"מרחב זר", זהו מרחב השייך לאנשים אחרים בחייו של הילד: מרחב חבר או חברה, מורה, מנהל 

ביה"ס, של יחסי אחים, סבים וסבתות, מרחב של חברות אמת ועוד רבים של מרחבים, שעל 
 ההורה לכבד ולאפשר לאנשים הנכונים להיכנס למרחבים אלו בחייו של הילד.

   
אז מהו מרחב ההורה, אתם ודאי תוהים? וכיצד תוכלו להשתמש מרחב זה בכדי לתרום 

 להתפתחותו התקינה של הילד?
 

במרחב ההורות יש מגוון אפשרויות וכלים עבור ההורים להיות אנשים משמעותיים עבור הילד. 
במרחב ההורות להורים בראש ובראשונה "אחריות" שעליהם לאמץ ולקחת בשתי ידיים בכדי 

להוביל את ילדיהם אל מחוז חפצם: מחוז של אושר כי הצליחו לממש את יכולותיהם, ובדרך זו 
היו האנשים המשמעותיים שידריכו אותם וינחו מילדות עד הרגע שנותר לקחת צעד לאחור 

 ולאפשר לילד להיות בוגר משמעותי בעצמו, גם עבור אחרים.
  

 הורה כמנחה בדרכו של הילד להיות בוגר אחראי ועצמאי
  

החינוך בבית חשוב ומשמעותי עבור הילד. האחריות להיות שם עבור הילד שלך, אך לא להתערב 
בבחירותיו ומעשיו, אלא אם אלו מסכנים את חייו או חיי זולתו, אחריות זו היא קשה ודורשת 
מההורה מודעות חינוכית גבוהה מתוך הבנה כי אסור למנוע מהילד לחקור את סביבתו, ליזום, 

לנסות, ליפול ושוב לנסות. כל אלו הכרחיים מאד בהקניית הכישורים הנדרשים לעצמאות 
ולקבלת האחריות על מעשיו. ילד שנתמך בכל צעד על ידי הוריו מגיל צעיר, יגדל להיות בוגר 

תלותי שיפחד ליזום ולקחת החלטות בחייו ללא עזרה מהסביבה, כשזה לא ייקח החלטות לבד, 
לעולם לא יאלץ להתמודד עם השלכות מעשיו, ומעשיו הם אלו שיאפשרו את היווצרות האחריות 

 האישית.
  



אותם הורים הנוהגים להחליט עבור הילד, גם מוכנים לשאת בהשלכות המעשים במקום הילד. 
במקרים אלו, מתוך כוונה טהורה של ההורה להגן על ילדו ולהיות שם בשבילו, הוא בעצם לא 
מאפשר לו להתמודד עם החיים וללמוד עצמאות ואחריות, ואדם שלא עושה, לא טועה. אדם 

שלא טועה, לא נאלץ להתמודד עם כישלון. אדם שלא חווה כישלון מימיו, לא יתמודד עם 
 האחריות על מעשיו.

  
הגישה הומניסטית דוגלת בהגשמת הפוטנציאל הגלום באדם, טיפוח רגישותו לזולת, אדיבות 

ואחריות חברתית. כלל יסוד כדי להגשים את כל המטרות הללו, גם במקרה זה הוא חופש – 
הרחבת חירותו של האדם, הוא הבסיס שיאפשר לילד להפוך לאדם הממצה יכולותיו. עם זאת, 
בתי הספר הדוגלים בגישה ההומניסטית, רחוקים מלאפשר את ערך החירות לתלמידיהם. מכך, 

ישנו ניגוד בין הרעיון לבין היישום. בתי הספר בישראל סובלים מהיעדר חירות, הלימודים 
בישראל מאופיינים בלחץ ועמידה ביעדים לימודיים כמו ציונים, אחוזי בגרות בהתאם להגשמת 

יעדים אלה, זוכה בית הספר למשאבים ותקציבים נוספים ממשרד החינוך. מרוב השאיפה 
הטוטאלית לעמוד ביעדי משרד החינוך, לא נשאר מקום בכיתות לחירות ולטיפוח הרגישות של 
התלמידים לזולת. לא נותר מקום לערכים כמו אדיבות ואחריות חברתית. מכאן עולות שאלות 

שמעט הטרידו אותנו במהלך סקירת הספרות, אילו ערכים מחנך בית החינוך את ילדינו? ולאיזה 
מבוגר הוא מייחל שיהיה? האם מבוגר האחראי להישגיו הפרטיים בלבד? אם כן, איזו חברה 

מערכת החינוך מעצבת? ומה עם ערך האחריות? מה עם החירות כערך עליון בגישה ההומניסטית, 
הערך המאפשר חשיבה ודעת, וכן ערך המהווה יסוד הכרחי בהיווצרות אזרח בחברה דמוקרטית, 

 בעוד החינוך ההומניסטי בחינוך הממלכתי לא מיישם את עקרונותיו.
  
 

גישות דמוקרטיות אנטרופוסופיות, נולדו גישות שבאו לתת אלטרנטיבה חינוכית ולהחזיר את 
ה"חינוך" לבתי הספר. הרי מה בית ספר צריך ללמד אם לא את הכישורים להצליח בעתיד? ואם 
העתיד אינו ברור בעת הזו, עליו להקנות לילד את הכישורים הנדרשים לזהות את האהבות שלו, 
להכיר את עצמו, ללמד את עצמו, ללמוד מתוך עניין וסקרנות ולא מתוך הישגים לימודיים ולחץ, 

כך יוכל להשתלב בתעסוקה בעולם המחר. עיקרון החירות חוזר גם כאן אך בשונה מהגישה 
ההומניסטית בבתי הספר, מיושם בהצלחה בבתי הספר הדמוקרטיים והאנתרופוסופיים, הטוענים 

כי הילד צריך ללמוד בסיבה דינאמית ולהיות פעיל ושותף בלמידה, כך החומר נטמע היטב, 
והלמידה הופכת איכותית ביחס ללמידה מסורתית. רבים מאמינים בסגנון למידה זה אך בכדי 

להקנות לילד למידה מסוג זה על ההורים להיות אנשים שיכולים להרשות לעצמם מבחינה 
כלכלית, לרשום את ילדיהם לבתי ספר שאינם מסובסדים ע"י משרד החינוך ואינם ממלכתיים. 

בתי ספר אלו הם פרטיים והשכבות החזקות בחברה יוכלו ליהנות מחינוך איכותי לילדיהם, בעוד 
ילדים למשפחות מהמעמד הנמוך בישראל ימשיכו לשלוח את ילדיהם לבתי ספר הממלכתיים, 
דבר שיכול להוביל להבדלים מהותיים בין חלקי החברה והעמקת הפערים בתחומים החברתיים 

 וכן הכלכליים.
  

הגישה הסמכותית המתקיימת בבתים רבים, המצפה מהילד שיעשה את מטלותיו ללא ערר 
וטרוניה, מפספסת משהו חשוב בתהליך החינוכי של הילד. זה נכון שיש משמעות גדולה עבור 
הילד לגדול בבית מסודר, נקי, ולהיות שותף לניהול הבית, אך הגישה הסמכותית מכתיבה עבור 
הילד את משימותיו ומענישה באם זה אינו עמד בכללי הבית. הורות זו הופכת את היחסים בין 

הילד למבוגר ללא נעימים, השיחות בבית הופכות להיות בעיקר לריבים סביב ענייני אחריות. 
ההורים מתעקשים ולא מקלים בשום אופן ובשום תחום, ובטוחים כי הם מחנכים את הילד 



שלהם להיות אחראי. אך במהלך עבודה הבנתי כי האחריות איננה עומדת לבדה, ולא ניתן לצפות 
מילד לפתח אחריות כאשר ההורה מטיל צל מעל ילדו ובודק את מעשיו בכל עת. הוויתורים 
במקרה זה הם נדרשים מצד ההורים, שהרי לא ניתן לצפות מהילד כל הזמן ובכל תחום את 

ההצלחה המתבקשת והמצופה ממנו. הענקת חופש לילד הוא יסוד הכרחי להיווצרות היוזמה 
והאחריות. לצערנו הורים סמכותיים אינם רגישים ברובם לרגשות הילד ולא מבינים אותו, 

ולעיתים כשהילד יוזם ויוזמה זו איננה לשביעות רצונו של ההורה, התגובה יכולה ליצור השלכות 
דרמטיות על בחירותיו של הילד בהמשך, כלומר הילד ימנע בפעם הבאה מלעשות משהו מעצמו 

 .ולבדו, ובכך יעשה אך ורק מה שמצופה ממנו ולא יפתח אחריות אישית כלל
בבתים רבים שאיפת הנער להגדרה עצמית והיבדלות הופכת להיות ריב של ממש ומכונה "מרד 

ניעורים". מרד הניעורים מאופיין בהתנסויות הילד בחיים, בתחומי העניין שלו, בסגנון בילוייו עם 
קבוצת השווים שלו, במראה החדש שלו, ושפת גופו, סגנון לבוש המושפע מהסביבה, והתנהגות 
המושפעת מסגנון המוסיקה לו מקשיב, והתכנים להם נחשף בגיל ההתבגרות. כל אלו מאפיינים 
את הדרך שעובר הנער בגיל זה. לעיתים ייגרר הנער למאבק פנימי ומורכב במצבים בהם החינוך 

 שקיבל בבית מתנגש עם הציפייה החברתית ממנו – ה"לחץ החברתי". 
 

לדוגמא, כשהנער חוזר לאחר בילוי לביתו ונתקל בהורות הסמכותית המחכה לו כבר הרבה זמן, 
נוצר ריב סביב השעה המאוחרת, וההרגלים החדשים שפיתח, שאותם לא למד בבית, אלא ברחוב. 

נער זה לא קיבל את החופש להגדרה עצמית, אך נער שמקבל את המקום שלו להתנסות ולחוות 
את גיל ההתבגרות ומה שגיל זה מציע לו, יצליח להכיר את עצמו ולהגדיר את זהותו ותחומי 

ענייניו הרבה יותר טוב מנער שלא זכה להתנסות זו, וכל ניסיונותיו טורפדו על ידי ההורות 
הסמכותית שלא עושה הנחות כלל. ולמה חשוב כל כך שהנער יכיר את עצמו טוב? ערך החירות 

משחק גם כאן תפקיד, ולכל אורך העבודה ניתן לראות כי ללא מימוש החירות אין לילד הזדמנות 
להיות עצמאי ואחראי. יש לציין כי החירות חייבת לבוא בפיקוח של ההורה ולא "הכול מותר". 

אותו נער שקיבל את החירות מהוריו בגיל ההתבגרות יהפוך לבוגר עצמאי ואחראי, שאיננו מפחד 
להקשר עם אדם נוסף בחייו. אדם זה יפתח זוגיות טובה ובטוחה, לעומת האדם שלא זכה 

להתנסות מימי חייו, ישתחרר מהצבא ויתחיל את החיפוש באיחור. ובזמן זה שהוא מחפש את 
עצמו ומבקש להגדיר את זהותו, אין הוא פנוי רגשית או מנטלית להקשר לבת זוג ולקשר מחייב. 

החשש הגדול של האדם החסר ביטחון וחסר הזהות, הוא שבקשר זוגי זהותו תיעלם או תיהפך 
לזהות בת הזוג, או שבכלל יבלע לגמרי במערכת הזוגית ויאבד את עצמו. לאדם הבטוח בעצמו 
ובזהותו, שחווה גיל נעורים תקין ומלא חוויות והתנסויות, חשש זה לא קיים וצפויה לו מערכת 

 זוגית מוצלחת ויציבה.
  

חשוב להבין כי הורות סמכותית או הורות דמוקרטית, שתיהן רדיקליות באופיין, עם זאת על 
ההורה לדעת לקחת מכאן או מכאן את הדברים ההכרחיים לחינוך ילדו לעצמאות ואחריות 

אישית. העצמאות מתחילה בגיל הרך. יש לאפשר לילד לחקור ולהתנסות, להסתובב במרחב 
הבית תוך חיפוש מתמיד. יהיו מקרים בהם הילד לא יצליח לעשות דבר מה לבד ויבכה, על ההורה 
לראות ברגעים אלו - הזדמנות. מה עליו לעשות כאשר הילד שלו בוכה? האם לעזור לו להצליח? 

האם להרים אותו ולנחמו? האם לפתור את הבעיה בשבילו? אנחנו ממליצים לאפשר לילד 
לבכות, ואם מדובר בצעצוע מרוחק שאין ידו משגת, לקרב את הצעצוע למרחק סביר שיאפשר 

לתינוק להשיג, אך בשום פנים ואופן לא להיבהל מהבכי, ולהגיש לו את הצעצוע ליד. לא 
להתערב עד הסוף, אלא לעזור לילד להשיג בעצמו. החוויה שתיווצר לילד היא החשובה באמת. 

איזו חוויה הייתם רוצים שתיווצר לילד שלכם? האם "הצלחתי להשיג את הצעצוע", או "אימא 



ואבא הביאו לי את הצעצוע?" או "הבכי משתלם?". אנחנו ממליצים להעניק לילד שלכם תמיד 
 חוויות של הצלחה בכך שהצליח להשיג דברים בעצמו, ולא כי קיבל ע"י אחרים.

  
בגילאים מתקדמים יותר, כאשר הילד בגיל בו הוא מתחיל ללכת ולפעמים לרוץ, ואנחנו כהורים 
מאד חוששים שיפגע. אנו יכולים לצעוק עליו מתוך פחד שיקרה לו משהו, ואנחנו יכולים לחכות 
ולהביט. לדעתנו ילד שחוטף מכה כי נפל, או נתקע בחפץ ומעד הוא ילד שחווה תהליך של חירות 
ולמידה, עם זאת אין אנו מפקירים את בטיחותו וביטחונו של הילד. ברגע שמדובר בסכנה ממשית 

לחייו כמו טיפוס למקום גבוה, משחק בחשמל, שפציעתם חמורה ואף יכולה להמית, ההורות 
הסמכותית תיכנס לפועל ותעצור את המשחק המסוכן באותו רגע. הילד יבין כי יש משחקים 
מקובלים ויש מסוכנים שההורים לא מתפשרים עליהם. ובאם הילד נפל בבית ובוכה בעיניו 

הגדולות המסתכלות אליך, מה עכשיו עליך לעשות? האם להרים אותו? לספק את הצורך המידי 
שלו ושל ההורה )נחמה מצד הילד, ומצד ההורה להפסיק את הבכי(? לא מומלץ להרים אותו, יש 

לילד רגליים ועליו ללמוד ליפול לבד ולקום באמצעותם לבד. אך רצוי לגשת אל הילד ולהושיט לו 
יד, לומר לו כמה מילים מנחמות עד שיפסק הבכי. בפעולה זו נעביר את המסר כי הורים הם 

מנחים, מלמדים ומאפשרים להתנסות, אך אין הם עושים במקומך מה שעליך לעשות לבד, ואין 
הם מתמודדים עם השלכות מעשיך בעצמם. הילד יקום בשלב מסוים ויחזור לשגרה לאחר 

שחווה חוויה משמעותית ומסר ברור האומר, "אני כאן בשבילך, אך עליך להתמודד עם השלכות 
מעשיך בעצמך" במסר זה ההורה מחסן את ילדו ומעניק לו "מתנות קטנות" בדרך, מתנות אלו 

יהפכו לניסיון, ללמידה וכישורים שינחו אותו בחייו הבוגרים, ולחלק בלתי נפרד מאישיותו 
 בעתיד.

  
במקרה זה ובמקרים דומים ניתן לשקף לילד סיבה ותוצאה. ניתן להסביר לילד באופן הבא 
ובמילים מאד ברורות ומותאמות גיל: "רצת מאד מהר ולא נזהרת מהשולחן, לכן נפלת". זו 

הזדמנות מצוינת להתחיל להשתמש במושגי האחריות כבר בגיל צעיר ולעורר שיח סביב זה: 
"ומכיוון שאתה ילד אחראי, לא תאשים אף אחד במעשיך, פשוט תלמד לשחק בפעם הבאה 

במשחקים פחות מסוכנים". וגם אם הדמעות לא יעצרו באותו רגע, שום דבר רע לא קרה. ההורה 
עשה את המוטל עליו והיה שם עבור הילד שלו, הושיט לו יד והנחיה, ולא נבהל ממראה הילד 

מוטל על הרצפה ובוכה בהיסטריה. לעיתים כאשר הורים נבהלים ממצבים כאלה ומגיבים 
בהיסטריה, הם יוצרים, שלא במתכוון, חוויה לא נעימה עבור הילד, דבר שעשוי לגרום לו לפחד 

ליזום בפעם הבאה. הורים אלה גודעים את היוזמה של ילדם. לכן חשוב לשמור על איפוק סביר, 
 רוגע ודוגמא אישית.

  
סביב הגילאים 4-6 וכמובן לפי בשלות הילד, ניתן לשתף את הילד במטלות הבית. אין ציפייה 

שהילד יעשה כביסה או כלים לבד, אך בהחלט ניתן לבקש מהילד להגיש כלים, להשליך בגדים 
למכונת הכביסה, ניתן להביא לו מטאטא משלו ולבקש ממנו לנקות את הרצפה יחד עם ההורה. 
בגילאים האלה הילדים אוהבים לעשות דברים של גדולים, נצלו את זה, לקראת גיל ההתבגרות 

המצב עלול להשתנות, בעיקר בשל רצונם להיות שונים מההורה. למידה בגיל צעיר יכולה להיות 
בעלת ערך מוסף, זאת במידה וההורה יודע להפוך את הבעיות והשאלות של הילד להזדמנויות 

צמיחה, למידה ואחריות אישית. במקרים רבים הילד ניגש לאביו או אמו ושואל שאלה מורכבת 
שההורה לא יודע כיצד להסביר לילדו. במקרים אחרים השאלה פשוטה וההורה פשוט שולף את 

התשובה. איננו ממליצים להורה לשלוף את התשובה ולהעביר את המסר כי כל התשובות 
נמצאות אצל אבא ואימא, אלא לגשת יחד עם הילד אל מקור מידע מתאים, זה יכול להיות 

מחשב, ספר, סרט, תכנים לימודיים מתוקשבים המותאמים לגילו, ולאפשר לילד לחקור בעצמו, 



תוך שההורה עוזר ומנחה כיצד והיכן יוכל הילד למצוא את התשובות לשאלותיו. מעשה זה חשוב 
מאין כמוהו ביצירת כישורים ללמידה עצמאית עבור הילד, פנייה לתחומי העניין שלו והיכולת 
ללמידה עצמית ובלתי תלויה. פיתוח הלמידה העצמאית הינה עוד נדבך באישיותו של האדם 

 העצמאי והאחראי.
  

מכיתה א' והילך ניתן לקיים שיח עם הילד על תחומי עניין ואהבות, ולרשום אותו במתנ"ס הקרוב 
לחוג אותו יבחר בעצמו, דבר המאפשר לילד להתנסות בבחירה אישית. כבר מגיל צעיר ניתן לחנך 

לסובלנות ועזרה הדדית, אך בהיעדר דוגמא אישית ערכים אלו לא יעברו כהלכה. אז אם ההורה 
רוצה לגדל ילד עצמאי ואחראי למעשיו ולסביבתו, עליו בראש ובראשונה לשמש דוגמא אישית. 

מתי בפעם האחרונה עשה ההורה משהו בשביל מישהו? פעל למען החברה והקהילה? עזר 
למבוגרת לסחוב שקיות קניות לביתה? האם הילד היה עד למקרים כאלה? חשוב לשתף את הילד 

בנושאים חשובים אלה ולעשות יחדיו דבר מה למען מישהו אחר כדי לממש את עקרון הדוגמא 
האישית. המודעות והרגישות לסביבה היא הכרח חשוב להיווצרות אחריות אישית וחברתית עבור 

 הילד שלכם.
  

בנוסף לתחומי עניין מומלץ לרשום את הילד לתנועת נוער א-פוליטית כבר מכיתה ד' שניתן, בה 
יכיר אנשים חדשים, דומים ושונים ממנו, שם יזכה לפעול למען החברה, יעבור פעילויות על ערכי 

האחריות, ילמד מתודות של הדרכה וירכוש כלים וכישורי הדרכה, כך שכבר בכיתה ז', יהיה 
אחראי על קבוצה של ילדים בכיתות ד'. כך ייהנה מתחושת משמעות ואחריות גדולה וכן  מהווי 

של קבוצת המדריכים שעושים אותה דרך כמותו. מימוש עקרונות אלו ירכיבו את הבוגר העצמאי 
והאחראי ויגשימו את החזון ההומניסטי הדוגל כי על האדם לממש את הפוטנציאל הגלום בו, את 

ערך החירות, טיפוח הרגישות לזולת, אדיבות ואחריות חברתית, ויצרו אדם שקול, בעל דעה 
 וביקורת, בעל ראייה אמפטית ורגישה לאחר, עם יכולת הנהגה והובלה סביב הערכים בהם מאמין.

  
לסיכום: מרחב ההורה הוא המרחב הכי משמעותי בחייו של הילד, כל שינוי במרקם המרחב הזה  

 עלול לטלטל את עולמו של הילד, עד כדי שישפיעו על אישיותו בבגרות.
  

הורה יקר, היה תמיד שם בשביל ילדך כמורה דרך ומאפשר היוזמות שלו. אל תעלם לגמרי 
מהנוף, ומצד שני אל תהיה זה שעושה את הדברים החשובים להתפתחותו, במקומו. דבר אתו 

בגובה העיניים. שתף אותו בלבטיך, בשיקולים המנחים אותך בבחירות היומיום שלך, בקש ממנו 
עצה, עורר דיון סביב מצבים ובחירות, ושאל אותו מה הוא היה עושה באותו מצב. עודד אותו 

לדבר ולחשוב בעצמו, לפתח דעה וביקורת ולא לפחד לומר את שעל ליבו. גלה את תחומי העניין 
שלו ועודד אותו לחקור אותם. עשו זאת ביחד. לעולם אל תשפוט את רעיונותיו, גם אם נשמעים 

לא יישומיים, היה זה שמאפשר לו לחלום ולהעז, להביע רעיונות ותחושות ולחשוב בקול. עזור לו 
להיות עצמאי ולהתמודד עם השלכות מעשיו בחום וברוך. היה מדריך ודמות לחיקוי. שמש דוגמא 
ואל תדרוש ממנו דבר שאתה בעצמך, לא מסוגל לעשות. עודד את יוזמתו והתנסויותיו, עשה זאת 

 עד אשר יהיה מסוגל ללמד את עצמו, בעצמו. בהצלחה!
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