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תקציר הכתבה ב-72 מילים

בילדותה ולאורך חייה הבוגרים, אורנה (שם בדוי) לא סבלה מבעיות חברתיות מיוחדות. הפעם

הראשונה שחוותה משהו הקרוב, לתחושתה, לנידוי, היה דווקא כאמא. "כשהבת שלי היתה בגן, לא

הרגשתי שום דבר יוצא דופן", היא מספרת. "הבעיה התחילה בבית הספר היסודי. קבוצת הוואטסאפ

של הורי הכיתה היתה מאוד פעילה, ואני לא הייתי ממש מעורבת". כאמא חד־הורית לשתי ילדות

קטנות, לאורנה לא היה פנאי להשתתף בדיונים הערים בקבוצה, אבל היא לא חשבה שחוסר

המעורבות שלה יעורר עניין כלשהו.

"הבת שלי היתה בסדר גמור מבחינה חברתית. היו לה שתי חברות קרובות מהכיתה והייתי רגועה", היא

אומרת. היא לא תיארה לעצמה, שהעניין החברתי יהיה קשור דווקא בה. "אני לא יכולה להגיד לך בדיוק

איפה זה התחיל", היא מספרת. "אולי זו העובדה שלא הגעתי למפגשים החברתיים שארגנו ההורים,

ויועדו רק להורים. לי זה נראה מיותר לקחת בייביסיטר כדי להיפגש עם הורי הכיתה, כשאני בקושי

מצליחה למצוא זמן להיפגש עם חברות שלי".

אבל במפגשים שכללו הורים וילדים ביחד, אליהם אורנה הקפידה להגיע למען בתה, היא החלה

להרגיש מבודדת. "שמתי לב שהאימהות האחרות בקושי מדברות איתי. אם פתחתי בשיחה, היא היתה

נגמרת מהר. כל מפגש כיתתי עורר בי ממש מצוקה. היה נראה שכולם חברים ורק אני לבד".

אולי הם פשוט לא הכירו אותך?

"האימהות בקושי דיברו איתי. כל
מפגש הורי עורר בי מצוקה": תופעת

"האמא המנודה"
האם נידוי חברתי בקרב הורים הוא נחלתן הבלעדית של נשים? לפי

היועצת והמאמנת המשפחתית זוהר יעקב, התופעה נפוצה יותר אצל
אימהות. במפגשיה בקליניקה היא מסייעת לרבות להתמודד עם הדרה
חברתית, שפעמים לא מבוטלות זולגת גם אל חיי החברה של ילדיהן

נועה לימונה
22:10, 08 בדצמבר 2022
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"בהתחלה גם אני חשבתי כך, וניסיתי ליצור קשר עם האימהות של חברותיה של בתי, אבל ככל שעבר

הזמן, הרגשתי שזה מעבר לזה. הרגשתי עוינות מצד חלק מהאימהות, והתעלמות מצד אחרות. את

מרגישה מתי מדברים עלייך מאחורי הגב".

עם הזמן, אורנה הבחינה בכך שהבעיה גולשת גם אל יחסיה של בתה עם חברותיה. "הן הפסיקו

להזמין אותה אליהן, וכשאני פניתי לאימהות של החברות שלה וניסיתי לארגן מפגש - דחו אותי

בתירוצים שונים", היא מספרת.

מה עשית?

"הייתי ממש חסרת אונים. בסוף אזרתי אומץ, פניתי לאחת האימהות ופשוט שאלתי אותה. בהתחלה

היא התחמקה, אבל אחרי שלחצתי, היא גילתה לי שיש דיבור בין ההורים על זה שאני חסרת אחריות,

שאני מרשה לילדות שלי להיות שעות מול המסך, כל מיני שקרים והמצאות".

את יודעת מי הפיץ את השמועה הזאת ולמה?

"עד היום אני לא יודעת. אין בזה אפילו שמץ של אמת. הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב עליו הוא

שפשוט הייתי שונה מהם - מבחינה כלכלית ומשפחתית ומבחינת רמת המעורבות שהרגשתי שאני

צריכה להפגין. משהו בי כנראה הפריע שם למישהו וזה הספיק".

אחרי השיחה עם אותה אמא, אורנה הצליחה להחזיר את החיים של בתה למסלולם, אבל במפגשים

הכיתתיים עם ההורים היא עדיין סובלת. "האימהות של החברות של הבת שלי נחמדות אליי כשאנחנו

לבד, אבל במפגשים הכיתתיים הן שומרות מרחק. אני משתדלת להגיע אליהם כמה שפחות".

זה מתחיל ברכילות קטנה
כהורים, אנחנו מודעים היטב לנושא של נידוי וחרמות בקרב ילדים, אבל מסתבר שהתנהגות בריונית

קיימת לא פעם דווקא בין ההורים. זוהר יעקב, יועצת משפחתית ומאמנת ילדים, מתבגרים וצעירים

בתחום החברתי־התנהגותי, פוגשת מקרים רבים כאלה בקליניקה שלה.

"אם חשבתם שנידויים וחרמות הם נחלתם הבלעדית של ילדים ומתבגרים - אני מזמינה אתכם לחשוב

שוב", כתבה בפוסט שפרסמה בנושא. "אחת התופעות שאני נתקלת בהן במהלך עבודתי היא 'אימהות

מנודות'. בהתחלה הן אולי לא ממש הבינו את הסיטואציה, ניסו להתכחש או לא לראות את זה כך - כי

ההורים בכיתה הם לא המעגל החברתי שלהן, כי הן כבר גדולות וחרם זה עניין של ילדים בכיתה, לא?

אמא ששמה לב שאמא אחרת בכיתה לא חושבת כמוה או לא מחנכת את הילדים כמוה או אולי עשתה

לה פעם פרצוף שהתפרש על ידה כחמוץ - מחליטה לדבר עליה עם אימהות נוספות בכיתה. כך יוצא

שאימהות אחרות מפסיקות לתקשר עם האמא הזאת, להתרחק ואפילו לנתק מגע", כתבה.

https://www.zoharya.com/post/%D7%90%D7%9E%D7%90-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%94
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"אנחנו חושבים על דינמיקות בין הילדים כל הזמן ואנחנו שוכחים שיש גם דינמיקות בין ההורים", היא

מפרטת בראיון טלפוני. "כתבתי על תופעת 'האמא המנודה', כי הנושא עלה שוב ושוב בקליניקה. הגיעו

אליי כמה אימהות שהרגישו שלא מתקשרים איתן באירוע של הכיתה או בקבוצת הוואטסאפ, שהן לא

מוצאות את עצמן, שהן סוג של אוויר".

לדבריה, הטריגר לנידוי יכול להיות עניין פעוט. "למשל, הורים שלא מסכימים שהילד שלהם יוריד

אינסטגרם, כשההורים האחרים כבר מאפשרים זאת. זה גורר שיח בין הורים מאחורי הגב שלהם,

שמתגלגל לפעמים לחרם של ממש או לפחות מעורר תחושה כזאת אצל אותה אמא שמדברים עליה

מאחורי הגב".

אולי זו באמת רק תחושה ולא מדובר בחרם של ממש?

"כמאמנת, אני מסכימה לגמרי שלפעמים יש פער בין מה שאנחנו מרגישים לבין מה שקורה באמת,

אבל זו גם ביצה ותרנגולת. אני מאמינה מאוד שהשיח הפנימי שלנו משפיע על האופן שבו רואים אותנו

מבחוץ, ולכן מספיק שיש איזו רכילות קטנה, ואמא רגישה חשה בזה ומגיבה בהתאם, כדי שזה ימשיך

ויתגלגל לעניין חברתי אמיתי".

האם נידוי חברתי בקרב קבוצת ההורים הוא נחלתן הבלעדית של אימהות? מדוע בעצם יעקב מכנה

זאת "אמא מנודה", ולא "הורה מנודה"? לדבריה, אף שהיא לא יכולה להשיב על כך בוודאות, מניסיונה,

התופעה נפוצה בעיקר בקרב אימהות, ולא אבות.

מעבר למצוקה שהדבר יכול לעורר אצל האימהות, ישנה סכנה, לדברי יעקב, שהבעיה תזלוג ותחלחל

ליחסים בין הילדים. "ילדים הם סוג של בבואה של הוריהם", היא אומרת, "וחשוב לזכור שגם אם אנחנו

מדברים איתם על החשיבות של קבלת השונה, אם בשיח בינינו לבין עצמנו, המבוגרים, אנחנו מבטאים

תפיסה שסותרת את זה - הילדים יספגו את התפיסה הזאת והרבה פעמים יחקו אותה".

או במילים אחרות, כמו תמיד, מה שאנחנו עושים, אומרים ואפילו חושבים לידם חשוב לא

פחות, לפעמים אפילו יותר, ממה שאנחנו אומרים ומטיפים להם באופן ישיר.

"ילדים הם כמו MRI. הם מצליחים לסרוק אותנו ברמה הרגשית והאנרגטית, לפעמים מבלי שאנחנו

מודעים לכך. ולכן, חשוב מאוד להתבונן בעצמנו ובהתנהגות ובדפוסי המחשבה שלנו, לפני שאנחנו

מטיפים להם מוסר. אני יכולה לעבוד עם אמא ובת על בניית דימוי גוף חיובי אצל הבת, למשל, ואמא

שלה עובדת קשה מאוד על מה שהיא אומרת לבת שלה בנושא, אבל בסוף היום, בלי לשים לב, אותה

אמא יכולה לעמוד מול המראה ולהגיד, 'אוף, איך שמנתי, אני חייבת לסגור את הפה'. וזהו - כל העבודה

שהיא עשתה עם הילדה עד לאותו רגע כבר לא רלוונטית", היא מסבירה.

ולכן, אומרת יעקב, מאוד חשוב שנפתח מודעות לעצמנו, לאופן שבו אנחנו חושבים ומדברים, וכמובן

שגם למה שאנחנו עושים. "אם מישהי בוחרת לחנך את הבת שלה בדרך מסוימת ויש לי על זה ביקורת,



12/9/22, 3:16 PM האימהות בקושי דיברו איתי. כל מפגש הורי עורר בי מצוקה": תופעת "האמא המנודה" - משפחה - הארץ"

https://www.haaretz.co.il/family/2022-12-08/ty-article-magazine/.highlight/00000184-f0d0-dd53-afd4-f0ffd9610000?lts=1670591621237&print=true 4/6

אני צריכה קודם כל להתבונן פנימה ולשאול את עצמי, מאיפה הביקורת הזאת מגיעה, למה זה כל כך

מפריע לי ומה זה מעורר בי? בזה צריך לעסוק, במקום לרוץ לחברה שלי ולרכל על אותה אמא", מבהירה

יעקב.

האם נתקלת גם בהתנהלות בריונית של הורים בקבוצות וואטסאפ כיתתיות?

"בהחלט. אלה דברים שקורים בעיקר סביב נקודות תורפה כואבות. במקרה אחד, למשל, נוצר שיח

מאוד סוער בקבוצת וואטסאפ סביב הגעה של בת שירות לגן ממלכתי. כמה הורים זעקו 'הדתה',

והתעורר ויכוח, שבו חלק מההורים היו מאוד בוטים ופוגעניים כלפי הורים אחרים". במקרה אחר, דיון על

שינוי מבני בבית הספר גרר פילוג של קבוצת ההורים, לדבריה, "הפילוג הזה זלג בסופו של דבר לילדים,

כשכמה מהם פתחו קבוצת וואטסאפ רק לילדים שהוריהם התנגדו לשינוי, וילדים שהוריהם לא היו

מזוהים עם ההתנגדות לא הוזמנו לקבוצה".

לא ללכת עם העדר
כולנו מחבבים הורים מסוימים יותר מאחרים, מזדהים עם הערכים של הוריה של ילדה אחת יותר מעם

אלה של אחרת. מדוע השונות הזאת והמגוון הטבעי בין אנשים מעוררים בהורים מסוימים תגובה

בריונית?

לדברי יעקב, התשובה לכך נעוצה לעתים בחוויות הילדות של אותם הורים. "לפעמים מדובר בהורים

שגם בילדותם התנהגו באופן בריוני וזו הדרך שלהם להתנהל בחברה ולמצב את מעמדם החברתי.

ולפעמים זה דווקא להפך - הורים שהיו בילדותם קורבנות לחרם ולנידוי, והם מתנהלים מתוך הפחד

לחזור למקום הזה, או שהילדים שלהם יהיו במקום הזה, והפחד מוביל אותם בהפוך על הפוך דווקא

להתנהג בבריונות כלפי הורים אחרים, כדי להבטיח את מעמדם או כדי שמישהו אחר - לא הם וילדיהם -

יהיה הקורבן".

במסגרת התואר השני שלה בייעוץ משפחתי, יעקב ערכה מחקר על רגישות של אימהות שחוו אתגרים

חברתיים בילדותן ביחס לאתגר החברתי שחווים הילדים שלהן. "התוצאות הראו באופן מובהק, שאותן

אימהות מופעלות אמוציונלית בצורה בלתי סבירה, שהתגובות שלהן לא הגיוניות", היא מספרת.

יעקב מספקת דוגמה, על אמא לילדה בת 12 שסירבה בכל תוקף להזמין את ילדי הכיתה לחגיגת בת

המצווה של בתה. "הילדה רצתה להזמין את החברים שלה והאמא בשום אופן לא הסכימה", היא

מספרת. "עד שבשיחה איתה התברר שבבת מצווה שלה עצמה, היא חוותה טראומה - היא הזמינה את

ילדי הכיתה ואף אחד לא הגיע. בסופו של דבר, אותה אמא השתכנעה שהיא מוכרחה להפריד בין

החוויות שלה לבין החוויות של בתה, הילדים הוזמנו והגיעו, ואחר כך היא התקשרה להגיד לי שהתמונה

הזאת של שני טורים ארוכים של ילדים שמוחאים כפיים כשהבת שלה נכנסה לאולם - תיחרט בלבה

לנצח".
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לדברי יעקב, "בדרך כלל, המקומות שבהם הורים פונים למקום בוטה ואלים אלה מקומות כואבים.

לעתים בגלל טראומת ילדות ופעמים אחרות זה משהו שמבוסס על אידיאלים שמאוד חשובים להם -

אנטי הדתה, אנטי ממסדיות וכן הלאה. העוצמות וההצדקות מגיעות משם".

סיבה אפשרית נוספת להתנהגות לא נאותה של הורים כלפי הורים אחרים, לפי יעקב, היא הנטייה

לפרש לא נכון את האופן שבו הורים צריכים לתמוך במיומנויות החברתיות של ילדיהם. "הורים הרבה

פעמים מרגישים שהם חייבים ליישר קו עם הורים אחרים, כדי שהילד שלהם לא ייפגע חברתית חלילה,

וזה בסופו של דבר עלול להוביל לכך שהורה שלא הולך עם העדר - מנודה מהקבוצה".

לפי יעקב, השגיאה של הורים רבים היא שהם משוכנעים שכדי לתמוך ביחסים החברתיים של ילדיהם,

הם צריכים ממש לעבוד בזה. "אלה הורים שכל יום מארחים אצלם ילדים, שכל הזמן עסוקים בארגון

אירועים חברתיים עם ההורים האחרים, פעילים יתר על המידה בקבוצות הוואטסאפ, דואגים לגבש

מהר קבוצה של חברים עבור הילדים שלהם. כשזה נעשה במידה - זה כמובן חיובי, אבל יש הורים שזה

גולש אצלם למחוזות מוגזמים.

"חשוב להשקיע במיומנויות החברתיות של הילדים", היא מדגישה, "אבל זה לא אומר שצריך להפוך

לצוות הווי ובידור שלהם. יש ילדים שזה יכול ממש להכביד עליהם. אנחנו דור של הורים מעורבים מאוד,

לפעמים מעורבים מדי. צריך לדעת איפה לעצור ולתת לילדים להסתדר לבד, כדי שילמדו לסמוך על

עצמם ולפתח כלים ומיומנויות משל עצמם".

איך היית מתארת השקעה מיטיבה במיומנויות החברתיות של הילדים?

"ילדים בדרך כלל רוכשים מיומנויות חברתיות בגילי הגן ובכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי. יש

ילדים שחווים אתגר בתקשורת עם הסביבה", מציינת יעקב, ומדגישה כי במקרים כאלה רצוי דווקא

להשתהות עם הצורך הדחוף להתערב. "הרבה הורים מתערבים מיד, דורשים שהילד יבקש סליחה על

משהו שעשה, שיפסיק מיד התנהגות מסוימת, או שהם מעירים לילדה רגע אחרי שהחברה שלה

הולכת הביתה. זו טעות. חשוב קודם כל להתבונן, לתצפת בלי להתערב, ואחר כך לחשוב על זה, לקרוא

וללמוד, ולגבש תוכנית. זה תהליך שצריך להיבנות בהדרגה, ובכל מקרה, אם מעירים לילד חשוב

לעשות זאת באופן בונה ומעודן ולא באופן ביקורתי. אחת הדרכים הטובות לעשות זאת, במיוחד עם

ילדים קטנים, היא דרך משחק ומשחקי תפקידים", היא מוסיפה.

כך, אומרת יעקב, "אנחנו נוכל להגיב באופן מושכל יותר, ורגשי פחות, והילדים ילמדו אילו התנהגויות

מקדמות אותם מבחינה חברתית ואילו לא. ככל שהילד יהיה שלם עם עצמו ומודע לאיכויותיו יותר, כך

תגדל יכולתו להכיל את האחר. בסופו של דבר", היא מסכמת, "חוסר היכולת שלנו, כמבוגרים וכילדים,

להתנהג בכבוד לאחרים, נובע מהקושי שלנו להכיל את עצמנו".
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