
חוג הורים

מאבקי כוח הם מנת חלקם של 
הורים וילדים רבים, לכל גיל מאבקי 
הכוח האופייניים לו. מדוע זה קורה? 
איך נזהה התנהגות מסוימת כמאבק 
כוח? כיצד נגיב כדי לא להעצים את 
המאבק? כיצד נחזק התנהגות חיובית? לא בכוח
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השאלות על מאבקי כוח מספקות הזדמנות לתקן 
תפיסה מוטעית שרווחת בתחום גידול הילדים. 

הן מאפשרות שינוי בראייה ובחשיבה, וכתוצאה 
מכך הם יכולים להיות לצד ילדיהם בהרמוניה ולא 

במלחמה מולם.  
ילדים לא מתנגדים לנו כדי להשתלט עלינו. 

הם לא עושים "דווקא" כדי להראות לנו שיש 
להם יותר כוח מאיתנו. ילדים מונעים על ידי 

אינסטינקטים, רגשות ודחפים שמשרתים את 
התפתחותם. אחד האינסטינקטים שמשרת את 

התבגרותו של הילד הוא רצון נגדי. 
לילד אין רצון חזק, כפי שחושבים, אלא יש לו 

רצון נגדי חזק, מכיוון שעדיין חסר לו רצון מפותח, 
רצון אמיתי על מטרותיו, עדיפויותיו, יעדיו, ערכיו, 

דעותיו, רעיונותיו ואמונותיו. יעברו עוד כמה 
שנים עד שהילד יגדיר את הרצון האמיתי שלו, 

ועד אז הוא צריך לדחוף הִצדה את רצונותיהם של 
אחרים. הצורך ברצון הנגדי נחלש ככל שהאדם 

מגלה ומגדיר את רצונותיו האמיתיים. 
בנוסף לכך שהוא עוזר לילד לגלות את העצמיות 
שלו, יש לרצון הנגדי עוד תפקיד. הוא משרת את 
היקשרותו של הילד להוריו, כי הוא מונע מהילד 

לקבל את הנחיותיהם של אנשים זרים, שלא 
אמורים להשפיע עליו. רק הוריו יכולים לטפל 

בו, לכוון אותו ולמנות אחרים לקבל אחריות על 
ילדיהם, כמו סבא וסבתא או המורים בבית הספר. 

הרצון הנגדי מגן על מערכת היחסים בין ההורים 
לילדיהם. מבחינת הילד, רק אימא או אבא )או 
מבוגר אחר שהילד מחובר אליו באופן רגשי( 

יכול להגיד לו מה לעשות. זו דווקא הדרך של 
הטבע לשמור על סמכות ההורה. אנחנו לא 

רוצים שילדינו ילכו אחרי ההנחיות של כל אחד 
אחר. עלינו לטפח היקשרויות נכונות ועמוקות 

עם ילדינו ולשמור עליהן לאורך כל השנים, כדי 
לעקוף את הרצון הנגדי ולכוון את ילדינו 

12
"מה קורה איתו?", "אסור לי כבר להגיד 

משהו?", "מה בסך הכול ביקשתי?", "למה הוא 
מתרתח כל כך?", "מחר אקום רעננה ורגועה 
ולא נריב". אבל למחרת שוב אותו התסריט, 

מלחמה חדשה, ועוד אחת, ועוד אחת. נשמע 
לך מוכר? מוכר ולא חביב? אין כיום בית שאין 

בו מאבקי כוח. אם פעם לא היינו אפילו בודקים 
מאבק מתחת לגיל חמש, היום יש ילדים שפורצים 

לעולם במאבקי כוח...
אודה ולא אבוש שזו עיקר פרנסתי, מאבקי כוח 

בין ילדים להוריהם. בגיל הצעיר הוויכוח הוא על 

ללכת לישון, להתקלח, ללבוש סוודר או לא, 
לאסוף את המשחקים וכו'. בגיל הבוגר יותר 
המאבק משתכלל ויכול לפגוע בערכים כמו 

צניעות, תפילה, יראת שמים, שמירת שבת ועוד 
ועוד. 

בתחילה ההורה או האימא מתכוונים באמת 
לטובה, ואומרים משפטים כמו "קריר בחוץ, 

קח סוודר". עד כאן הכול בסדר, אבל אז באה 
התשובה "בשום אופן לא", או "נראה לך???". 

וכאן כבר מזג האוויר פחות תופס מקום, 
ובמקומו אנו מעמידים את הכבוד האבוד של 

אימא. שאלות כמו "איך אתה מדבר?!" או 
מחשבות כמו "אני זבוב בבית הזה", "עדיף לחסל 

את ההתנהגות הזאת כשהוא בן שמונה ולא 
לחכות שיהיה בן חמש עשרה ואז הלך עלינו...".

באותו רגע התגובות הן ממש כמו במלחמת 

שושנה הימן, מנכ"ל לייף סנטר

להתיר את
סבך הקשר

קשר
משפחתי

זיווה מאיר, יועצת ומנחת הורים
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חשוב מאוד לאתר את מערכת 
היחסים הזאת, להתבונן 

ולראות איך נוצר החיבור ביני 
ובין הילד על ידי מאבק

מיכל קליין-נגר

אל תהיו3
שם

מי מאיתנו לא מצא את עצמו אי פעם במאבק כוח 
מול אחד מילדיו, ואומר לעצמו: "אני אראה לו מי 

שולט כאן!!!".
מאבקי כוח באים מתוך הצורך בתחושת שייכות: 

להיראות ולמשוך תשומת לב, לחוש תחושת ערך 
וכוח ולהרגיש תורם ונתרם. כמבוגרים האחראים 
עליכם לדעת שכוחנות ותוקפנות מצדכם תוביל 

לכוחנות ותוקפנות מצד ילדיכם. חשוב שתדעו כי 
את הרעיון הבסיסי על כוח מקבל הילד מההורים 

ומהאווירה המשפחתית שבה הוא חי. גם 
הטכניקות שבהן הוא משתמש נגזרות מאישיות 

ההורים, מהעדיפויות שלהם, ממידת הכוח שהם 
מפעילים וכדומה.

התנהגות הילד היא מסקנה שהוא הגיע אליה 
מתוך התנהגות ההורים. הוא משתמש בהתנהגות 
מסוימת כי הוא מבין, שלא במודע, כי ההתנהגות 

הזאת משרתת אותו מול הוריו. אם בעקבות שינוי 
בהתנהגות ההורים הילד יבין שאין לו יותר טעם 

להמשיך בהתנהגות זו, כי היא אינה מובילה 
למימוש הצורך, הוא יפסיק אותה. זכרו: כל 

התנהגות של ילדים ממשיכה כי יש מישהו שמגיב 
אליה. 

מאבקי כוח רבים באים לידי ביטוי אצל ילדים 
בדרך עקיפה - בדיוק במקומות שבהם הילדים 

מבינים שלהורים אין שליטה עליהם: באוכל 
- להורה אין שליטה האם הילד יאכל, מה הוא 

יאכל וכמה הוא יאכל. בצרכים - להורה אין שליטה 
האם הילד יעשה את צרכיו, איפה הוא יעשה ומתי 

הוא יעשה. לא בכדי מאבקי כוח סמויים מתגלים 
דווקא במקומות אלה, במקומות שבהם השליטה 

נמצאת אצל הילדים באופן בלעדי.
אז כיצד נתמודד עם מאבקי כוח?

התמודדו עם כל סיטואציה לחוד ואל תחליטו  א. 
על תגובה אחת גורפת.

תנו תשומת לב חיובית להתנהגויות  115 ב.   115
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חיוביות, ואל תיתנו תשומת לב במצבים לא 
ראויים.

חשוב שלא תקריבו את היחסים למען התוצאות  ג. 
)היחסים חשובים יותר!(.

הימנעו ממלחמות - אל תדברו בטון מצווה, אל  ד. 
תשפילו ואל תענישו.

בחרו את מלחמותיכם - עמדו על עקרונות  ה. 
חשובים באסרטיביות, אך תוך מתן כבוד 

לתחושותיו של הילד. ותרו על עקרונות פחות 
חשובים.

שקפו לילד את הרצון או את הצורך שלו - "אני  ו. 
שומע/רואה/יודע/מבין שאתה...". הוסיפו מגע 

– תנו חיבוק או נשיקה, או הניחו יד על הכתף 
והסתכלו בעיניו. חצי מההתנגדויות נעלמות 

כשהילד מרגיש שמבינים את הצורך שלו.
ההכרה בכוחו של הילד עשויה לחולל את  ז. 

השינוי: "זו החלטה שלך", "אתה לא חייב", "אתה 
גדול ואני סומכת עליך".

הורים יקרים, עליכם להבין שאינכם מפגינים חולשה 
בהתנהגות זו. אתם מגיבים ממקום של מבוגר 

אחראי, שמכבד את ילדו ולא רוצה להקריב את 
מערכת היחסים שלו איתו בשל הצורך בשליטה. זו 

אינה כניעה, אלא הבנה שאתם מתווים את הדרך 
ואתם רוצים להוות דוגמה לילדיכם בהתנהגות 

שקולה, אחראית ומכבדת.

בקלות. ההורה יכול לחיות עם הרצון הנגדי של 
הילד ולמלא את תפקידו הראשי לעזור לילדיו 
לגדול ולהתבגר, כשהוא מבין את הדינמיקות 

האלה. 
כשההורה נתקל ברצון הנגדי של הילד ומפרש את 

ההתנהגות של הילד בצורה מעוותת, מתחוללת 
דרמה. אני זוכרת סיפור של אם אחת שלא סבלה 

את הרצון הנגדי של בתה. הילדה בת התשע לא 
רצתה להתקלח, לא רצתה לעזור בבית, לא רצתה 

להכין שיעורי בית ולא רצתה לשתף פעולה עם 
המורה הפרטית בחוג מסוים. לילדה היה רצון 

נגדי חזק ביותר – שמשמעתו שהיא הרגישה לחץ 
וכפייה מהפקודות של אמּה ושל כל מבוגר אחר. 
כשהיא התנגדה לבקשתה של אמה, אמה לחצה 
עליה עוד יותר, והרצון הנגדי של הילדה התחזק 

עוד יותר. הֵאם התעצבנה, כעסה, 
צעקה, התעקשה ואפילו היכתה את 

בתה, במחשבה שהיא חייבת 
לנצח במאבק ולהראות לה 

שהיא יותר חזקה ממנה. 
זה לא מאבק על כוח, 
זה רצון נגדי של הבת 

מול רצון נגדי של האם. 
לא הייתה לאם יכולת 

להוביל את בתה מכיוון 
שהיה חסר לה כוח 
ההיקשרות כמקור 

ההשפעה שלה 
כהורה. 

הורה שרוצה 
להימנע 

מהדרמה הזאת, 
או לצאת ממנה 

כשהוא נמצא 
בה, מבין 

שהרצון הנגדי מתעורר כשהילד מרגיש תחושת 
לחץ וכפייה, שמורגשת כשחסרה מערכת יחסים 

נכונה בין ההורה לילד. הרצון הנגדי מתעורר פחות 
כאשר הילד בהיקשרות נכונה. קל יותר להורה 

להפעיל את האינסטינקטים של הילד לקבל את 
הנחיותיו. בנוסף לכך, בזכות ההיקשרות הנכונה 
הילד מתקדם בתהליכי ההתבגרות והופך לאדם 

שמתחשב בצרכים וברצונות של אחרים, גם 
כשהוא חושב על הצרכים והרצונות שלו עצמו, 

מפני שהרצון הנגדי פחות נצרך. 
כשהורים מזהים אצל ילדיהם רצון נגדי חזק, 

הפתרון הוא לא להראות לילד מי יותר חזק, אלא 
לסגת מהעמדה של חוסר כוח והשפעה ולהתחיל 

את העבודה כהורה מההתחלה – להגביר את 
ההיקשרות, שהיא המקור 

של הכוח להיות הורה, 
לצמצם את הלחץ 

והכפייה, לעקוף 
את הרצון הנגדי 

ולהפעיל את 
האינסטינקט של 
הילד להיות טוב 

למען הוריו. 
לשמחתה של האם 

של בת התשע, הדרמה 
נגמרה כאשר מערכת 

היחסים חזרה למיטבה. 

כוחות. בצד אחד הילד שחייב לנצח, ובצד שכנגד 
אימא שגם בתוכה ישנה ילדה קטנה שמרגישה 

מאוימת ופשוט חייבת לנצח.
לא חשוב איך זה נגמר, ההורה תמיד יוצא וידו על 

התחתונה. אם ניצחתי )בעזרת עונש, צעקות או 
איום( אז אחר כך אומר לעצמי על משכבי בלילות 

"מה, זה הקשר שאני רוצה עם הבן שלי?", ואם הוא 
ניצח - "מה, אני אפס? נמלה? רמוסה?". והילד - הוא 

כבר בקרב הבא.
חשוב מאוד לאתר את מערכת היחסים הזאת. 

חשוב מאוד להתבונן ולראות איך נוצר החיבור ביני 
ובין הילד על ידי מאבק. ישנה בדיחה שההבדל בין 
סטירה ללטיפה הוא רק המהירות. כן, זה סוג של 

חיבור, סוג של קשר. אבל יש קשר )פלונטר בלע"ז( 
בקשר.

קשה להסביר את כל התהליך במאמר קצר, אבל 
עיקר העניין הוא להבין שאני מבחינתי לא רוצה 

יותר להיות בקשר הזה. אני רוצה להתיר את 
הפלונטר. זה לא נעשה באמצעות שיחות, לא 

באמצעות הסברים וכו' אלא אך ורק מול עצמי. 
לזכור שלמלחמה תמיד יש שני צדדים, ואם אני לא 

אהיה חלק במלחמה הזאת - לא תהיה מלחמה.
העבודה מול עצמי מאוד ממוקדת: מה יעזור לי 
לא להיות במלחמה? מה ירגיע אותי? התשובה 

היא בעיקר נשימה עמוקה ומלאה, ועוד אחת. 
נשימות זה חיים. מילוי של חמצן חדש לדם 

פותח נתיבים עצביים חדשים במוח, 
רעיונות חדשים, ובעיקר רגיעה שמפנה 

את הסתימה בקשר, מנקה אותו.
אפשר שאימא תגיד לעצמה, ורק 

לעצמה ולא חלילה לילד: אני 
לא במלחמה. כשזה יהיה עמוק 

ואמיתי זה יעבוד וירפא את 
מערכת היחסים.

מיכל קליין-נגר )M.A בחינוך(, יועצת 
משפחתית ומדריכת הורים וצוותי חינוך, 

בעלת העסק "להורות דרך". מתמחה 
ביצירת שיתוף פעולה בין המשפחה 
 למסגרת החינוכית. משתייכת לצוות 

 היועצות של מיכל דליות. 
 www.lehorot.co.il,  052-8957315
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הפתרון הוא לא להראות לילד מי 

יותר חזק, אלא לסגת מהעמדה של 
חוסר כוח והשפעה ולהתחיל את 

העבודה כהורה מההתחלה 

שושנה הימן - מנהלת מכון ניופלד ישראל 
ולייף סנטר - המרכז להורות מקושרת, 

יועצת להורים ומורים ומנחת קבוצות בעלת 
ניסיון של 35 שנה בתחום

מאבקי כוח רבים באים לידי ביטוי 
אצל ילדים בדרך עקיפה - בדיוק 
במקומות שבהם הילדים מבינים 
שלהורים אין שליטה עליהם

זיווה מאיר
מנחת הורים
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