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  הקדמה

  

. Appleחברת   הראשון שלרטפוןאהסמ נמכר 2007 ביוני 29- ב

 להכ מאז. ים מיליון מכשירשבעהבאותה שנה מכרה החברה 

 הטכנולוגיה החדשה שינתה תעשיות שלמות. השתנה

 אנחנובו ש האופן את שינתה, ויותר מכך, קצהה קצה אלהמ

 מתקשרים אנחנו כיצדובכלל זה , השני עם אחד מתקשרים

 או שאבד העולם על לבכות במקום. משפחתנו בני עם

 האישיים לצרכינו אותה לרתום כדאי, בטכנולוגיה להיאבק

   .והמשפחתיים

זמנית עם -  לתקשר בו, לכאורה,הטכנולוגיה מאפשרת לנו

  יכולים להיות לנו אלפי חברים. הרבה יותר אנשים מבעבר

  חבריםואנחנו יכולים להיות, Twitter- ועוקבים ב Facebook- ב

  . WhatsApp קבוצות בעשרות

. אבל יש פער גדול בין תקשורת טכנית לבין תקשורת רגשית

,  משפחתנוקל מאוד לפתח דפוסי תקשורת טכניים גם מול בני

 –  בכל ערוץ שהוא–תקשורת רגשית . אבל מכך צריך להישמר

 להיות גם תקשורת סלולרית יכולה. היא מיומנות שאפשר לפתח

  .  ספר זהכפי שינסה להדגים, רגשית

________  

__________________________________
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 אינם פשוטים כלל נוכחיתלנו התקופה ההאתגרים שמציבה 

 מספיק  לא,תא משפחתי תומך ומתפקדכיום על מנת ליצור . וכלל

 מחליט עלאם פעם הורה היה . נדה חינוכית'שתהיה לך אג

כי ומיישם אותה הלכה למעשה ורואה מסוימת דרך חינוך 

משאבי זמן המשפחה הצטמצמו היות ו ,הרי שהיום –טוב 

 מתקשים הורים להפעיל דרכי חינוך באופן פן משמעותיבאו

נוכית שאפשר לחפש דרך חיעולה הצורך , כיום. עקבי ורציף

דרך חינוכית ותקשורת משפחתית  ,ליישמה הלכה למעשה

  .שמתגברות על הצמצום במשאבי הזמן

התקשורת חיזוק לו לקיום  רעיונות מעשייםיציעספר ה

הספר מציע לגייס . עבודה בכשההורים – המשפחתית גם מרחוק

 לטובת המשפחה במטרה את הטכנולוגיות העומדות לרשותנו

  . העומדות לפתחנו כהוריםלטפל כראוי במשימות 

בעבודתי כמדריכת הורים וכפסיכותרפיסטית נוכחתי לא אחת 

משאבי . תקופתנובבעיה שרוב המשפחות מתמודדות איתה ב

הרבות הן בשל השעות  – מצומצמים  של המשפחההזמן

והן כי תפקידינו כהורים , שאדם צריך להשקיע בעבודה

 עומדת ,אולם. תובעים אף הם השקעת זמן לא מבוטלת

לרשותנו הטכנולוגיה שיכולה לעזור לנו להתגבר על אתגר 

  . הזמן המצומצם

 בטכנולוגיה  להיעזרלקליניקה שליאני מייעצת להורים המגיעים 

מדויק יותר  מענה ליצירת רצף בתקשורת עם ילדיהם ומתן

הטכנולוגיה מאפשרת  .מבחינת האתגרים שמציבה המשפחה

 כאלו  כולל,דיאלוג רציף במגוון רחב של אפשרויותיום יצירת כ

רקם מ דרך שיכולה ליצור אני מציעה.  בעברשלא היכרנו

חובק בתוכו הבנה חדשה של מרקם זה  ,הדוקתקשורתי 

. ורגישיאלוג חכם  יחד עם ד,נוושל ילדיההורים הצרכים שלנו 

__________________________________
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 יתרמו לבניית את חיזוק התא המשפחתי ואלה יאפשרו

  .המצוינות האישית של כל אחד מבני המשפחה

________  

עלינו לתת מענה לדרישות שבו אנו חיים הישגי הבעולם 

מהרגע ,  מצד אחד:צמתיו קונפליקט עיםחוואנחנו . מורכבות

 ;יםבי כהור לתפקד באופן מיטאנחנו נדרשים ינונולדים ילדש

  בעבודהלהוכיח את עצמנו אנחנו מרגישים חובה, אחרמצד 

שוק ה יתנֵאוזאת ב, כדי שנוכל לפרנס את משפחתנו המתרחבת

מוצאים את עצמנו בהשתדלות מתמדת אנחנו . תחרותייםה

במאמצים  כמו גם, אישיים בעבודה ובלימודיםלהגיע להישגים 

  . את ילדינו להגיע להישגיםלעודד

כדי גם  –  לעבודנדרשיםשני ההורים פחות כיום ברוב המש

בדרך זו או אחרת נמצאים  וגם כי כולנו לכלכל את המשפחה

 והדרישות רק ,המצוינות וההצלחה, ההגשמה העצמיתבמרוץ 

   .עולות וגוברות

מודעת  הרעיון הזה נובע מבחירה בין אם ,יש לנו משפחה הישגית

 שבוחרים לצאת מעטים האנשים. ובין אם מבחירה לא מודעת

ברוב המשפחות שני . מהמרוץ וששאפתנות היא מהם והלאה

, להתקדם לתפקיד הבא ההורים מוצאים את עצמם חייבים

תהליכים ותקציבים ,  אנשיםלנהל יותר, לקחת יותר אחריות

 שנים יהיה חמשלא ברור אם בעוד . בתנאי שוק תחרותיים

שני . ומהרהרבה חייבים להרוויח על כן  ו, מקום עבודההםל

 משכורת יחידה כבר אינה כי ,בעבודה להתקדם נדרשיםבני הזוג 

   .ה כדי לקיים משפחה ברמת חיים סבירהקימספ

 יסודיבבית הספר החייבים להצטיין הם מצדם ? םהילדיו

המשיך שם ל ,תיכון טובלהתקבל ל ובחטיבת הביניים כדי

__________________________________
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להגיע אחר כך  , להגיע ליחידה צבאית מעולהכדילהצטיין 

 רובנו. ..התקבל לעבודה ושם להצטיין כדי ל,לאוניברסיטה

הולכות רק  והדרישות ,במרוץ המצוינות וההצלחהנמצאים 

  . זהו אתגר שחשוב שניתן עליו את דעתנו.וגוברות

עלינו להיות שם . יש לנו משפחה ,במקביל למצוינות האישית

כמו  ,הקשיםהמאתגרים וברגעים שלנו  בני הזוג בור ילדינו ועבורע

וכאן יש ניגוד .  לאורך היוםמשמחים והמרגשיםברגעים הגם 

, בעבודה  כשאנחנוהמשפחה אם נהיה בשביל : מסויםאינטרסים

 ; את הקריירה בהדרגהמזניחים למצוא את עצמנו עלוליםאנחנו 

להיות עם ואם נהיה בשביל העבודה בשעות שאנחנו אמורים 

 את  בהדרגהיחיםמזנ למצוא את עצמנו עלוליםאנחנו  – המשפחה

  .  באיזושהי מטוטלתמרגישיםרובנו ,  ואכן.התא המשפחתי

________  

אשר  ,שפיתחתי" נקודת איזונ"הבסיס לספר זה הוא מודל 

 קריירה לצד מספקים וזוגיות משפחה חיי לאפשר יכול יישומו

המודל מציע כלים . ארוכות עבודה שעות הדורשת מאתגרת

גיות והאפליקציות הקיימות יישומיים לשימוש בשלל הטכנולו

 תנוומעורב במטרה לקרב אותנו לבני משפחתנו ולהגביר את, כיום

 שימוש תוך עדכניים יצירת דפוסי תקשורת דרך, כך. בחייהם

 שלרבים  הקונפליקטניתן להתמודד בצורה יעילה עם, בטכנולוגיה

  ?האם להשקיע במשפחה או בעבודה: אין מענה אליו

כלים תנו ידע וידורשת מאה, המדובר במשימה לא פשוט

 המתכון"באופן כללי ניתן לפרוט את , עם זאת. תקשורתל

  : יישומיים מרכזיים עקרונותלארבעה "משפחה מאושרתל

 בני של ילדינו ושל, לשמור על הערך העצמי שלנו: 1עיקרון 

  .זוגנו

__________________________________
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 וללא ים ללא פחד, תקשורת פתוחהלאפשר: 2עיקרון 

  .יםכעס

  . תקשורת רציפה עם בני המשפחהלשמור על: 3עיקרון 

  .לתמוך ולהעצים את בני המשפחה: 4עיקרון 

 לנכס לעצמנו כלים של עלינוכדי ליישם עקרונות אלה 

,  תפקידיםניהול, דיאלוג, עידוד,  הקשבהמיטיבה בהםתקשורת 

 במקום פתרון בעיות, אחריות אישית ומשפחתית, שיתוף פעולה

ידע חינוכי בגידול כן ו,  העצמה זוגית ומשפחתית,מריבות

  .ילדים

 ,המשימה המורכבת הזאת דורשת אימון, כמו כל דבר בחיים

 שלב ראשון נחוצה ההתנסות בכלים ובעקרונותב. תרגול ומיומנות

, בשלב מתקדם יותר. בבית עם ילדנוהאלה כאשר אנחנו 

 תקשורתה באמצעותנעביר את כל הידע והמיומנות שרכשנו 

, WhatsApp-בהודעות ,  מסרוניםחתכדוגמת שלי(אלקטרונית ה

, YouTube סרטוני, רטפוןאשימוש במצלמת הסמ, Skypeשיחות 

  ).ן טלפוותשיחוכמובן , FaceTimeתוכנות שיחות וידאו כמו 

 לשפה תהונדע לרתום או בתבונה טכנולוגיהאם נדע להשתמש ב

 בטכנולוגיה שפה שמשתמשת – במשפחה חדשה של תקשורת

רצף רגשי עם בני יצירת רגשית ולכפלטפורמה לתקשורת 

נצא  – המשפחה כשאינם נמצאים באותו המרחב הפיזי

  .נשכרים

 באופן  להתמודדהמאפשרתרטפון יכול להוות פלטפורמה אהסמ

 ילדינו  הרי.יומיומיותחינוכי ורגשי עם דילמות משפחתיות , יעיל

 באמצעות התקשורת. ממילא מחוברים למסכים מגיל צעיר מאוד

 במקוםעזרתנו אם נדע לרתום אותה ל. ורמת בעורקיהםהמסכים ז

ומהי . ההורותנוכל להצליח יותר במשימת  –להילחם בה 

 אווירה להכין את הילדים לחיים תוך יצירת? משימת ההורות

__________________________________
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עזרה ,  התעניינות, בין היתר,שכוללת רצף בתקשורת המכיל

  .העצמה ועידוד, הדדית

אישית -ןתקשורת בי לכלים חינוכיים ופסיכולוגיים הקשורים

כמו גם ,  בנוכחות פיזיתמים להיות מיושיםומשפחתית יכול

-התאמת התקשורת הטכנולוגית לעקרונות פסיכולוגיים. בהיעדרה

 , רגשית לתקשורת התרחבות הזמן המשפחתיחינוכיים תאפשר

 – להישגים משמעותייםלהגעה  ללכידות המשפחה ותסייעובכך 

יחסים הבמערכות הן , פחההן בפן האישי של כל חבר במש

  .באווירה המשפחתיתהן במשפחה ו

________  

שלי  הרעיונות המוצגים בספר נובעים קודם כל מהשימוש הפרטי

-  אני עושה שימוש ברעיונות אלה בתקשורת הבין.בטכנולוגיה

 שלי אני מציגה את הרעיונות  גם בקליניקה.אישית במשפחתי

 עם המטופלים י שלוהם מיושמים בהצלחה בתקשורת האלה

  . והמודרכים שלי כמו גם בתקשורת שלהם עם בני משפחתם

נהנים מאוד ) בעת כתיבת הספר(נכדיי בני השלוש והשנתיים 

חלק  זה(. רטפונים של הוריהםאלצפות בקטעי וידאו קצרים בסמ

 הם גם, "כיכובם"כשהם צופים בסרטונים ב. )מהחיים שלהם

 והתפתחות חות השפההתפת: נעשים מודעים יותר להתפתחותם

האפשרות לצפות בעצמנו מבחוץ מאפשרת . היכולות השונות

.  שלנוהאצה במודעות העצמית וביכולת להעריך את ההתקדמות

 בצורה ודאי לא, אפשרות זו לא הייתה קיימת בדורות הקודמים

  . הנגישה והנוחה שיש היום

  .ולא מעטים, רטפון גם יתרונותאיש לסמ, אם כך

ההורים  בהםשמצבים . בים מוכרים מחיי המשפחההספר מציג מצ

להשתתף ,  להםלעזור,  בילדיהםבעבודתם ורוצים לתמוךנמצאים 

__________________________________
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 פתרונות הספר מציג.  מרחוקגם לפקח עליהםכמו , בחוויותיהם

  . רטפוןא התקשורת בסמלמצבים נפוצים באמצעותיעילים 

 , אולם.רטפון לצרכים אלהא משתמשים בסמחלק מכם ודאי כבר

 עקרונות חודו של ספר זה הוא בכך שנעשתה בו התאמה שליי

  . רטפוןאסמבאמצעות החינוכיים לתקשורת -פסיכולוגים

")  ההדרכותסיפורים מחדר("בחלק הראשון : לספר שני חלקים

 ,הבעבוד יםמשפחה כאשר ההורהחיי מדילמה מוצגת בכל פרק 

 אריםהמתוהיומיומיים המצבים . הנעזר בטכנולוגיהופתרון אפשרי 

הממחישות של שיחות עם הורים  בדוגמאות מלווים בפרקים

 הממחישים  איורי קומיקסמלוויםהפרקים את . תקשורת כזו

  . בצורה גרפית את המצבים השונים

 להרחיב נועד") ארגז כלים ליחסים טובים (" השני של הספרוחלק

לתקשורת בעקרונות שיתרמו  ם הוריהידע התיאורטי שלאת 

  .)הורות וזוגיות (במשפחהמקרבת 
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