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לפעמים אני מסתכלת בערגה על חפצים ישנים כמו טלפון החוגה, זה שלקח שבע שנים עד 

מאתנו הילדים להתקשר. הוא עם מנעול כדי למנוע  שנכנס הביתה והוצב במקום של כבוד

הצטרף אליו היו הכי חשופות. אח"כ שלנו פרטיות שהשיחות ה , כךאסטרטגיעמד במקום 

אבל גם כאן לא  ,כדי לזכות בפרטיות עד החדרגלגלת שאפשר היה לטייל אתו חוט מאריך ב

ור אליו אחד בחדר וחוץ מזה, מכשיר אחד והתשכן היינו בד"כ יותר מילד ממש הייתה כזו 

וכולם היו מתקבצים סביב , הילד השלט היהשכנה בד"כ בסלון,  ארוך. גם הטלוויזיה הישנה

אפילו המחשב הראשון בבית הוצב במקום ת, שכן היה ערוץ אחד, ואח"כ שניים. תכנית אח

שההורים היו לקניה כך למחשב משחקים ענייני. מרכזי, וממילא שהמידע שהיה בו היה מאוד 

 שיחק הילד.ידעו בדיוק במה 

שלו. הוא לא עוזב אותו לשנייה  "אין לי מושג מה הילד שלי עושה כל היום עם הסמארטפון

נפגש עם חברים ולא מניח אותו מהיד. אתו, מכין שיעורים, מהרגע שחוזר הביתה. הוא אוכל 

קשה מאוד להשיג את תשומת ליבו. אני מרגיש כאילו אני מאבד את הילד לטובת המכשיר 

וד . אין שיחות משותפות, הכל מא, הוא מאבד קשר עם העולם בגללוומילא אני הזה

הופך ל"חפירה" כלשונו. הדרך היחידה להשיג את תשומת ט שנאמר אינפורמטיבי. כל משפ

 .13מספר אב לנער בן -ת המכשיר" ליבו זה לאיים בענישה שאחרים א

רים ומבוגרים, והיא משפיעה היא חלק אינטגרלי של מציאות חיינו, צעיהמדיה הדיגיטלית 

תגר גדול יותר זו מעמידה אותנו ההורים בפני א תומעצבת במידה רבה את חיינו כולנו. מציאו

ינטרנט שהביא הדור השני של מהפכת רשת הא, 2.0השינוי הגדול חל בווב  .מאשר אי פעם

 2.00הווב הידע הכתוב נכתב על ידי מנהלי האתרים, שהרי לשינוי דרמתי. אם בתחילה, 

. חכמת ההמונים םלעלות תכני מאפשר לכל אדם להפוך לד"ר ויקיפדיה. כולם יכולים

חיובי, ומצד זהו מהלך ביר מידע ולחלוק חוויות. מצד אחד מאפשרת לדבר על כל נושא, להע

הצעירים של היום "אינם זקוקים" לידע ו-אין שליטה על מיהו הקורא, בקרת תכנים וכד'  ,שני

 שלנו המבוגרים, שהרי הכל בכף היד, ואם כתוב משמע הדבר נכון.  

המחשב צמצם לנו גבולות לכדי בין חברים, היום, כולם חברים.  חיברה ICQה בתחילת הדרך

, כך גם כך אצלנוהזמן והמרחק מתקצרים לכדי לחיצה על תווים.  יכפר גלובלי אחד. ממד

 ילדינו. ל

: הציפיות החברתיות הגבוהות מההורה. הישגים והסתגלות ות בעידן זה משתנהגם ההור

. ההורים מתפקדים כבעלי שולטים תיות ותובענותתחרוהם מדד להצלחת ההורה.  הילד



מהיר מאלץ למידה העידן טכנולוגי בערבוב. ה קריירה )גם אלו העובדים כשכירים( ומשפחה

פיצול קשב, אנו מקושרים לעבודה, לסביבה בלי הפרדה חווים ההורים בתנועה. גם 

תקשורת )הרשתות החברתיות(. זמן איכות ביחד הפך למצרך כמעט בלתי אפשרי. ה

 שיחה פנים אל פנים הופכת  כלבלי תהליך. הדיגיטלית מאפשרת את "השורה התחתונה" 

זה פרס אם לא לקחנו את להיות בחדר היה ללכת לחדר, היום  "עונש"אם פעם ל"חפירה". 

 הסלולרי/טלוויזיה/מחשב. 

יו. קודם( ולוקח סמכות על חישם המתבגר שלנו שם עצמו במרכז )אחרי שאנו שמנו אותו 

נותן שירות )ההורה ככספומט, נהג(. הוא מודע יותר  –מתייחס ליחסים אתנו כיחסי לקוח 

המרב. הגבולות לזכויותיו )פחות לחובותיו(. הוא יליד טכנולוגיה והוא יודע להפיק ממנה את 

עידן בו ישנה זמינות גדולה לפיתויים )אלכוהול, סמים, קניות, ב. עמומים המבוגריםבין בינו ל

בגלובליזציה )יש להם מתקיימים חיים המראה החיצוני הפך לערך, הפורנוגרפיה ועוד(, 

אמירה בהחלטות הכלכליות של הבית. מצב אפילו . למתבגרים יש בכל מקום ביקום(חברים 

 מפני פגיעות. המתבגר קשה מאוד לשרוד בלי יחסים המגנים עלנתון זה מ

. חשוב קרבה פיזיתמציאות זו מחייבת אותנו ההורים להעמיק את הקשר עם המתבגר ע"י 

לפנות זמן לתקשורת ישירה. חשוב שזו תהיה נדיבה ברצון להיות נוכח בשבילו. תתפלאו 

הוא משמעותי לספק קרבה שמראה כמה חשוב . ף אם רק תנסו, ולא תתייאשוכמה ישת

ולא בהטפת מוסר. לתת תחושה שאנו רוצים להיות  וקד בדברים הטובים שבעבורנו, להתמ

 מאשר למענו.שם בשבילנו, לא פחות 

 

  

 

 


