מדריך ההורים שי אור פיתח מודל חדש ומהפכני שגורס כי ילדים לא צריכים
לשמוע מה מותר ומה אסור  -הם פשוט זקוקים למישהו שיקשיב להם.
בשיחה עם רחלי מלק–בודה הוא מסביר לרגל צאת ספרו החדש מדוע שיטת
הגבולות אינה מתאימה לימינו ,כיצד הצליח לגייס את שלושת ילדיו לנקות
את הבית ואיך כל זה קשור לדונלד טראמפ
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יור של יד קטנה נתמכת ביד גדולה ומחוספסת
מעטר את כריכת ספרו החדש של שי אור.
"בלי גבולות" ,אומרת הכותרת" ,ממאבק
כוחות למפגש בין רצונות" .וכך ,עוד לפני
שעלה בידיכם לצלול לתוך הטקסט עצמו,
אור כבר ינפץ את הפרדיגמה המקובלת אצל
רוב ההורים בנוגע לאבהות או אמהות ראויה,
ויטען :ילדים לא צריכים גבולות.
נשמע קצת יומרני לומר דבר כזה.
"זה לא בטעות" ,טוען אור" ,אני עושה את זה לגמרי
במודע .אנחנו חיים בעידן של התנפצויות ,וצריך בהירות
בשביל לעשות שינויים .אני לא פוליטיקאי ולא פילוסוף
וכל מה שכתבתי הוא מתוך עבודה בחדר טיפולים עם אנשים
והילדים שלהם .משם נוצרה הגישה הזאת".
הייתה זאת הילדות בקיבוץ ,שעליה הוא מספר כבר
בתחילת ספרו ,שגרמה לו להתבונן לראשונה על חייו כילד
ולתהות האם זה האופן שבו הוא רוצה לגדל את ילדיו.
"גדלתי בקיבוץ בית זרע של השומר הצעיר" ,הוא מספר,
"הקיבוצים הם קבוצות דתיות מבחינת הכללים והחוקים
התבנּות הוא
שמתקיימים בחיים שלך ,אין עליהם שאלהִ .
לא רק שאחרי ארוחת הצהריים צריך לשטוף את הרצפה או
שחייבים להירדם לבד בלילה ,אלא במובן שהקולקטיב הוא
הדבר הכי נכון בעולם .עד גיל  12הייתי בטוח שרוב האנשים
בארץ הם קיבוצניקים .הייתי בשוק כשהבנתי שאנחנו רק
 3.5אחוז מהאוכלוסייה .פעם אחרי פעם הלכתי ראש בקיר
עם המחשבות הלא משתלבות שלי ,כי הייתי בתוך תנועה
של מצד אחד להטיל ספק מטורף במה שמלמדים אותי ,ואז
להתהפך ולהיות האידיאולוג הכי שמרן של הקיבוץ .העניין
הזה של מבוגרים ,שבלי להסביר ובלי למחול ,פשוט אומרים
לך מה מתאים ומה נכון לעשות בכל גיל  -זאת הילדות
שלי .והאבא והאמא בקיבוץ הם בני ברית שמשתתפים בעסקה
הזאת".
אור ,56 ,כלל לא האמין שיום אחד יעסוק בהדרכת הורים.
הוא גם סולד מהשימוש במילים "מטפל" ומעדיף לקרוא
לתפיסת העולם שלו "גישה" ולא "שיטה" " -אחרת אני חותר
נגד עצמי ,כי שיטה זה כללים והוראות וכל מה שאני מנסה
להתרחק ממנו".
הוא מתגורר בפרדס־חנה ,נשוי לאורית ואב לשלוש
בנות  -נעם בת ה־ ,21אלי בת ה־ ,15וסיתה בת ה־ .9את
דרכו התחיל בכלל כמוזיקאי ,ונהג להלחין שירים מאחורי
הקלעים" :בגיל  25התעוררתי להכרה שאני מנותק מעצמי
ומהרגשות שלי .התחלתי להבין מה באמת עבר עליי בילדות
וגם לבקש עזרה ,כלומר לפנות לטיפול פסיכולוגי .הייתי
מוזיקאי מדוכא וחסר תקנה ומתוך הכאב הגדול הזה החלטתי
לעשות הפסקה של שבע שנים .זה היה מבהיל בהתחלה ,כי לא
היה שום דבר אחר בזהות שלי ,אבל הרגשתי הקלה מטורפת,
ולתוך הריק הזה פשוט נכנסו דברים אחרים".
אור התחיל להעביר סדנאות מוזיקה לקבוצות" .תוך כדי
העבודה עם האנשים ראיתי שהתרגילים שפיתחתי להם
עוזרים לביטחון העצמי שלהם ,אפילו בלי קשר למוזיקה .ואז
החלפתי את הכותרת מעבודה על מוזיקה להקשבה לעצמנו".
כשבתו הראשונה עמדה להיוולד התחיל להתעניין גם
בנושא ההורות" :במהלך העבודה עם האנשים אתה מגיע גם
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למקור ,לקשיים שאנשים סחבו מהילדות
שלהם .התחלתי לחשוב מה אעשה כשאהיה
אבא לילדה שלי .אני מדמה את זה למצב
שילד נולד כמו בור פתוח ,ואז מגלגלים
את האבן וסותמים לו את הפתח .כשהוא
הופך לאדם בוגר הוא מנסה לגלגל את
האבן בחזרה .ואמרתי 'מה ,תיוולד לי ילדה
ואעשה לה את המסע הזה בעצמי? אולי
בעצם אני לא אעשה את זה?' .כך התחילה
החקירה שלי את ההורות".
את הניסיון החינוכי הראשון רכש
כאשר נקרא לנהל בית ספר שהקים יחד
עם קבוצת הורים" .התחלנו לעבוד עם
העיקרון שכאשר לילד יש קושי זה תוצאה
של משהו שקורה בינו לבין ההורים או
המורים שלו ,וצריך לחקור מה מקור
הקושי .כשעזבתי את הניהול המשכתי
לעבוד עם הורים ואת כל החשיבה הזאת
אספתי לספר הראשון שלי' ,הורות
כמעשה ניסים' .בריפוי אי אפשר לעשות
פרובוקציות ואי אפשר לתת לאנשים
כלי שהם לא יכולים להשתמש בו .הורים
לפעמים נבהלים כשהם שומעים את זה ,כי
אתה למעשה לוקח להם את הצעצוע .הרי
מה התפקיד של הורים? להציב גבולות
לילדים שלהם .פתאום אתה שולל מהם
את הנחת היסוד הזאת".
וגם את תחושת השליטה שמתלווה
אליה.
"נכון .הצבת הגבולות היא באמת שריד
של תקופות ישנות יותר ,שבהן ילדים היו
רכוש של הוריהם .האיכות של ההורות
נמדדה לפי כמה הילד מצטרף טוב לעבודת
השדה או לעסק של ההורים .השליטה הייתה
חלק בסיסי בעסקת ההורות .מי שעיצב את
הערכים התרבותיים וגם את ההורות היו
גברים ,אבל לא סתם גברים  -גברים שלא
גידלו ילדים ולא פגשו תינוקות .הגברים
האלה הביאו להורות עקרונות מהתחומים
שבהם כן שלטו ,כמו הצבא ,אילוף חיות
המחמד ,פנימיות ובתי משוגעים שאליהם
הגיעו אוכלוסיות שמבחינתם היו נחותות
ויש לשלוט בהן".
עד כדי כך?
"יש בספר שלי ציטטות מאבות החינוך
הגרמני במאה ה־ 19שאומרים שעד גיל
שנתיים תיטע בילד את הפחד מחשיבה
עצמאית ובהמשך תקטוף את הפירות כל
החיים שלך .אבל הקונספט הזה הוא שריד
מתקופות עתיקות וקשה מאוד להשתמש
בו היום .אם אתה גר בבית דתי ,לפני
מאה שנה לא היית רואה מישהו בסביבתך
שנוהג אחרת .אבל היום ,אם הילד שלך
הולך לבית ספר רגיל ומשעמם לו ,ואתה
אומר לו 'ככה זה' ,הוא יגיד לך 'אבל הבן
דוד שלי לומד בבית הספר הדמוקרטי ,אז
למה בעצם?'"
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אם הילד שלך נאבק
בך ,אתה יכול להיות
גאה .שי אור
 //צילום :אריק סולטן

"תפיסת החינוך של בתי הספר היום נולדה במהפכה
התעשייתית בבריטניה .מה שעניין אותם זה איך לייצר
כורי פחם שאפשר להכניס במשך שנים למחילה בלי
שיתלוננו .לא בטוח שאם הילדה שלי תדע לפתור בעיות
פיזיקליות ,יהיה לה מה לעשות עם זה בעוד עשור"
קפטן פנטסטיק
את הספר בחר אור לפתוח בהתייחסות
אקטואלית לזכייתו של טראמפ בבחירות.
"לא מוגזם בעיניי לומר שהכתרת טראמפ
לאיש החזק בעולם היא כמו הכרזה רשמית
על כך ששימוש לרעה בכוח הופך מנושא
כאוב שמטפלים בו ,לדת הרשמית של
התרבות שלנו" ,הוא כותב" ,לכן אני מבקש
ממך עכשיו ,אולי אפילו מתחנן ,לשקול
בכובד ראש את האפשרות שהדרך היחידה
להעלים את הדת הזאת מעולמנו היא
לשנות את האופן שבו הורים משתמשים
בכוחם מול ילדיהם ...ואולי הילדה שלך
או הנכד שלי שלא נושלו מכוחם בילדותם,
יום אחד ,כשיהיו נשיאה או ראש ממשלה,
יגחכו במבוכה למול קטעי וידאו מהבחירות
האחרונות בארצות־הברית ויגידו' :מה? כל

הבלגן הזה רק כדי לשלוט? כמה משעמם'.
"בכוונה פתחתי בקטע הזה כדי לעורר
את הקוראים לעניין שמדובר באשליה",
מסביר אור" ,אם מישהו לפני מאה שנה
היה כותב ספר בשם 'נשים הן שוות' או
ששחורים ולבנים זהים ,היו אומרים לו
'מה אתה רוצה?' .בתוך ההורות יש קרב
מאסף על ההתפתחות של האנושות.
אנשים שמאוד מפותחים באזורים אחרים
כמו תפיסה רוחנית ,חופש הביטוי ,מבנה
הזוגיות והיחס לגוף ,בוחרים למחזר בהורות
בדיוק את אותן התפיסות של הקדומות של
ההורים והסבים שלהם".
השיחה בינינו מזכירה כמה מוטיבים
מהסרט קפטן פנטסטיק  -שעוסק באב
שבוחר לגדל את ילדיו ביער ,בסביבה
סטרילית נטולת השפעות של חינוך

מערבי ,והם אכן מתפתחים באופן מרשים
מבחינה אינטלקטואלית ורגשית .אולם
ברגע שהם נדרשים להתחבר בחזרה
למציאות הרגילה מתגלים הקשיים וחלק
מהילדים קמים נגד האב בטענה שלא הכין
אותם לעולם שבחוץ.
אתה מאמין שילד שחונך בגישה שלך
יצליח להתמודד עם המציאות מחוץ
לחממה ,שבה יהיו מורים ובוסים שלא
יקשיבו לו ולא ינהלו איתו דו־שיח?
"דווקא מבחינה עובדתית ,יותר אנשים
מאבדים את העבודה שלהם כי הם לא
יודעים לא לציית .מי שמציית למרּות
מחליפים אותו ברובוט .ככל שאדם יותר
בוטח בעמוד השדרה שלו ,במצפן הפנימי
ובדמיון שלו  -כך יש יותר מקומות עבודה
מתגמלים שנפתחים בפניו .זה בדיוק
האבסורד בתפיסת החינוך של בתי הספר
כיום  -היא נולדה במהפכה התעשייתית
בבריטניה .מה שעניין אותם זה איך לייצר
כורי פחם שאפשר להכניס במשך שנים
למחילה בלי שיתלוננו .אם הילדה שלי
תעשה בגרות עם ציונים גבוהים ותדע
לפתור בעיות פיזיקליות ,ממש לא בטוח
שיהיה לה מה לעשות עם זה בעוד 10־15
שנה .אבל אם אני לא אנשל אותה מהכוח
שלה ואאפשר לה להאמין בעצמה ובמצפן
הפנימי שלה ,הדברים ייראו אחרת".
באיזה אופן?
"מכירה את זה שתינוקת יושבת
בעריסה ופתאום נכנס זר לחדר והיא
מתחילה לבכות ואין לאף אחד מושג
למה? יש לה מצפן .היא מרגישה דברים
שלנו קשה להרגיש .המצפן הזה אומר שמה
שטוב לי אני מקרבת אליי ומה שלא ,אני
דוחה .איך אנחנו מקלקלים אותו? כשאנחנו
אומרים לה 'את חושבת ששוקולד זה טוב,
אני יודע ששוקולד זה רע' .זה ניצול לרעה
של כוח .אבל אם אנחנו מכבדים את המצפן
ושואלים למה היא רוצה שוקולד ,ולא
מנסים לגרום לה לא לרצות ,היא ממשיכה
להאמין במצפן שלה וכשהיא תצא לעולם
התעסוקה היא תהיה מאוד משוכללת.
"הילדה האמצעית שלי רוצה ללמוד
מוזיקה .לא תהיה לה שום בעיה להיכנס
וללמוד אצל מורה שהיא מעריכה את
יכולותיו ולהיכנע למרות שלו במשך
שנתיים ,כי מבחינתה זו לא כניעה  -היא
בחרה בו .יודעת מה הילדים האלה לא יהיו?
יש סיכוי שהם לא יהיו צרכנים נלהבים
של סמארטפונים או של מה שמכתיבים
ברוני האופנה .כי המצפן הפנימי שלהם
יאמר  -רגע ,כל הנשים רוצות ללבוש את
זה ,אני גם רוצה?"
אתה לא מרגיש שאתה נותן לילדים
יותר מדי קרדיט? אתה באמת משוכנע

שהם תמיד יודעים מה טוב להם?
"אם היינו מקיימים את השיחה הזאת
לפני  150שנה את צודקת .הייתי צריך
למחוק את הספר כי הוא לא היה מתאים.
הייתי מפריע לאנשים להשתלב בתרבות
שבה הדבר היחיד שכדאי לתת לילד הוא
כלים להשתלבות בקיים .אבל אנחנו חיים
בעידן שבו הדבר היחיד שכדאי לתת לילד
זה כלים לפרוח בתוך החדש".
אז מה בעצם תפקיד ההורה בתוך
הגישה שלך?
"חלק מהותי בגישה הזו הוא שאי
אפשר להנהיג את ילדינו כשאנחנו רק
מתעסקים במה לעשות .מנהיג אמיתי
מתעסק קודם במי להיות ורק אחר כך
במה לעשות .אני מדבר על מנהיגות
כמקור השראה ,ובשביל שאהיה מקור
השראה אני צריך להתלהב ממה שאני
מקור ההשראה שלו .הורה יכול להיות
שומר הסף של דברים שקלט מהוריו
שאסור והוא כמו פקיד ממלא אותם.
לימדו אותו ששוקולד זה אסור והוא
ממשיך את העיקרון הזה הלאה .אבל
הוא יכול גם לשאול מה יותר חשוב לי
 הפחדים והעקרונות שלי או השליחותשלקחתי על עצמי לתמוך בהיווצרות של
אדם שלם? שני הדברים האלה בהרבה
מקרים לא הולכים יחד".
ואתה לא חושב שיש דברים שהם רע
מוחלט ,כמו סמים למשל?
"מאיפה הבאת את זה שסמים זה רע
מוחלט? רוב האנשים שאני פוגש ומזועזעים
מכך שהילד שלהם אולי עושה סמים עם
החברים שלו עשו בדיוק אותו הדבר בגיל
שלו ,והם שכחו את כל הגורמים העמוקים
שגרמו להם לעשות את זה .הבן־אדם הוא
יצור מורכב .הוא לא נולד רע ולא נולד
מכור לסמים ולשוקולד ,ואם הוא הגיע
למצב שהוא פוגע בעצמו ,אני בתור הורה
נמצא בצומת שבו אני צריך להחליט
לעצמי מה חשוב לי יותר  -לתת לו בית,
ומנהיגות  -שזה אומר להקשיב גם לעצמי
וגם לו כדי להבין את המקור העמוק של
ההתנהגות שלו ,או להיות מאבטח ,פקיד
שממשיך לדקלם  -תעשה ככה ותעשה
ככה .אם הוא ילד אינטליגנטי ,למה שהוא
יקשיב לי? אז הוא לא יעשן סמים כשאדע
על זה ,וזו הזוועה הכי גדולה .הצד הזה ,שבו
אני מעדיף את השליחות של להיות מרחב
צמיחה לבן אדם שלם ולא להיות שומר
הסף מאפשר לשאול את השאלות  -למה
הוא עושה סמים? למה כל כך קשה לי?
"עד היום ,בכל מאבק או קושי ,נהגנו
לשאול שתי שאלות :מה נכון ומה לעשות.
השיחה הייתה ברמה השטחית .אני מציע
שאלה חדשה  -מה הילד באמת מבקש
מאיתנו דרך הקושי הזה? מהי הסיבה
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"החלטנו שבכל יום חמישי נקיים בבית את 'חג הניקיון'.
הילדה הקטנה הייתה אז רק בת ארבע אבל היא ישר
נדלקה והכינה טבלה וכתבה על מה כל אחד על אחראי.
כל ההתייחסות לניקיון בבית השתנתה והיה לנו ברור
שכשמסיימים לנקות ,יוצאים לאכול יחד בחוץ"
העמוקה שבגללה הוא עושה את זה? זה
כבר יוצר טוויסט בעלילה".
בספרו החדש מונה אור שבע בקשות,
שאותן הוא מכנה "מזונות יסוד"" .ישנן
שבע תחושות שאנחנו וילדינו לא אמורים
להיאבק כדי לזכות בהן" ,כותב אור" ,אלא
אמורים לחוש שהן זמינות לנו ומותרות לנו
כמו חלקיקי החמצן בשאיפת האוויר הבאה:
תחושת בית ,הנאה ,ייחודיותִ ,קרבה ,חופש
ביטוי ,חופש מחשבה ,חופש הוויה".
אתה מאמין שהגישה שלך יכולה
להתאים לכל ילד?
"אענה לך בהתחכמות .אם תמצאי לי
בן אדם ,כולל ילד ,שהעיקרון שלפיו אני
מבקש שמי שבאמת אוהב אותי יקשיב לי
לא תופס לגביו  -אזרוק את הכול לפח .כי
זה העיקרון היחידי שלי .אין לי שום מושג
מה אומר ילד שעושה סמים או מה באמת
מרגיש ילד שמרביץ לאחותו הקטנה .אצל
כל ילד הסיפור הוא אחר .אבל הנקודה

הארכימדית שהגישה מתבססת עליה היא
שבן אדם שלא ויתר על היותו אהוב ,מבקש
שמי שאוהב אותו יקשיב לו באמת .הקשיים
של הילדים הם בסך הכול דרך לאותת לנו
שלא הקשבנו להם באמת".
אז המצב האולטימטיבי הוא שילדים
בכלל לא יצטרכו למרוד?
"לא .זה ילדותי ומנותק לחשוב על זה.
אחת הדרכים היעילות של ילדים לאותת
להורים ,זה הבלגן שהם עושים להם .אם
הילד שלך נאבק בך ,תהיי גאה .זה אומר
שהוא עדיין בטוח באהבה שלך .אפשר לקרוא
לזה מרד אבל זה בעצם איתות שאומר 'הי,
אני רוצה משהו ,אבל זה לא השוקולד שאני
נלחם עליו .זה משהו אחר לגמרי".
בתור ל–H&M
אחת הטענות הבסיסיות של אור
היא שצריך להחליף את החשיבה על
תפקיד ההורות ,במיוחד לאור השינויים

שמתקיימים במאה ה־.21
"המון תפיסות על בני אדם נבעו
מהתבוננות על אנשים בני ארבע ומעלה
שגברים פגשו והתחילו לתבנת אותם .אבל
ללמוד על טבע האדם מאדם מבוגר זה כמו
לדעת מה הטעם של תפוח מתפוח רקוב.
ילד הוא אדם שעדיין מאמין שהוא ראוי
לאהבה ,ולכן אפשר ללמוד דרכו על טבע
האדם הרבה יותר מאשר ממבוגרים ,שלא
תמיד מרגישים ראויים ולכן לא אומרים
את הצרכים העמוקים שלהם".
בספר מדבר אור על עיקרון הנתינה.
הוא טוען שהריבים הבלתי פתירים הם אלו
שנותנים לנו אפשרות להתמקם במקום
המעניק שלנו כהורים.
זה יכול להישמע כמו אורח חיים מאוד
מעייף ומתיש.
"זה עובד הפוך .הנתינה היא בשתי
צורות  -הקשבה והובלה .ההקשבה היא
להבין לעומק מה הם רוצים .ההובלה היא
להקשיב לעומק מה אני רוצה ומה מדויק
לי .זה עוד סוג של נתינה ,בשונה מהצבת
גבולות שזו בעצם לקיחה .את נותנת להם
אפשרות להידלק על החזון שלך .אם נניח
את רוצה לסיים את ההשכבות וללכת
לעניינייך  -הנתינה שלך שם זו שמחה
מאוד גדולה ש'הי ,בתשע אני הולכת
לאיזשהו שקט שמרגש אותי שיהיה בחיים
שלי' .וכשאת מתחילה את הערב הם לא
פוגשים איזו שוטרת של 'תנו כבר לאכול'
ו'די כבר' ו'כל היום נתתי לכם ,עכשיו
תיתנו לי' ,אלא את האישה הזאת שברור
לה לאן היא מובילה אותם".
בוא תפשט לי את העניין :ילד לא רוצה
לישון בזמן ,איך אני מביאה אותו
להבנה הזאת?
"למה את רוצה שילך לישון?"
כי אני רוצה ערב שקט .זמן לעצמי.
"את מדברת בטון של מתלוננת .מנסה
לקבל את הזכויות שלך ממישהו שקטן
ממך במטר ולא יכול לתת לך כלום .זאת
התגובתיות .תעני לי כמנהיגה .תחשבי על
הרצל ,על קולומבוס .על אדם שהייתה לו
מטרה מרגשת והלך אחריה צעד אחרי צעד.
המעבר הוא ממה לעשות למי להיות .מ־
 Doingל־ .Beingמאיך להשכיב אותם
ולהיפטר מהם ל'הי ,אני מלכה בבית הזה,
והחופש הוא חלק מהחיים שלי ,והיום זה
הולך לקרות בשעה תשע' .כשאת עושה
את המעבר הזה בתוכך הם מרגישים את
זה .כשמבקשים את זה ממקום של מבוגר
אחראי ,שמרגיש ראוי לכך .וכשהוא בא
לדבר איתם הוא לא מאיים ולא מתחנן אלא
פשוט משתף אותם בחזון הזה .הדבר הכי
קשה ליישום הוא להיות אחת שלא מצפה
לקבל מהם כלום .כשאנחנו מצפים לקבל

מהם משהו הם מתמרדים נגד זה ונהיים
הרבה יותר נודניקים והרבה יותר חייבים
משהו פתאום .צריך להשתחרר מלהיות
במקום הזה של ההזדקקות".
אתה יכול לתת לי דוגמה מוחשית
לסיטואציה כזאת?
"אמא אחת סיפרה לי על בתה בת
השלוש שבשעה שמונה בערב הייתה חסרת
מנוחה .היא מצאה את עצמה אומרת לה
'נו כבר'' ,תפסיקי' ,ואז היא קלטה שהיא
במקום הזה ,של ההזדקקות .היא שאלה
את עצמה 'מה בעצם הילדה מנסה לומר
לי עכשיו? היא אומרת לי 'מעניין אותך
מה שאני עושה?' .הילדה הרגישה שהיא
לא מעניינת אותה ,שהיא הפכה להיות
חפץ שצריך להעביר אותו למיטה .האמא
התיישבה על יד הילדה והסתכלה עליה
משחקת בקוביות .אחרי שלוש קוביות היא
אמרה 'סיימתי' והלכה ביוזמתה למיטה".
הזכרת קודם את הבחירה של טראמפ
ככזו שמייצגת הלך רוח חברתי מסוים.
אולי הבחירה בו מבטאת דווקא צורך
אנושי במישהו שיבוא ויחתוך ויגיד
לנו מה לעשות .אולי בכל זאת קצת
התפזרנו?
"אני חושב שללמוד על הצרכים
העמוקים של האדם מתחום הפוליטיקה זה
כמו ללמוד על הצרכים העמוקים של האישה
מתחום האופנה או על הצרכים העמוקים
של התזונה מתעשיית המזון .המרחב
הציבורי שלנו מנוהל על ידי סוחרים ,בגלל
זה טראמפ זכה בבחירות .הרווח הכספי הוא
הדבר היחידי שמעניין אותם ,והפוליטיקה
היא רווח שלטוני או מעמדי .אני לא יכול
ללמוד מהם מה האנושות מבקשת ולכן אני
שוב מסתכל על ילדים .אם טראמפ היה
מנסה להיבחר בגן חוהל'ה באסטרטגיות
שבהן זכה בבחירות ,הילדים היו מנפנפים
אותו בשנייה .אותו עיקרון פטריאכלי,
שהתחיל מהמהפכה החקלאית  -העיקרון
שאומר שאם יש לך כוח תשתמש בו כדי
לנצל את מי שמסביבך  -זה העיקרון
השולט בתרבות האנושית ,טראמפ לא
התחיל אותו .אבל כשטראמפ נבחר זה הפך
מהבעיה לנורמה הכי מקובלת .נעשתה לזה
מכבסה מוחלטת .וזה טוב ,כי זה מביא לנו
בפנים את העובדות.
"כל ההתייפייפות הזאת כאילו יש
מרחב דמוקרטי שדואג לחלשים .מה,
המקסיקנים לא חלשים? האריתראים לא
חלשים? הילדים שמערכת החינוך שמה
כמטרה שיעשו חמש יחידות במתמטיקה,
הם רוצים את זה? יש כאלה שכן ,אבל צריך
לשאול אותם מה הם רוצים .והם יודעים.
מה שאני מחדש פה הוא שבשונה ממה
שחושבים ,כאילו השימוש לרעה בכוח
הוא תוצאה של השפעות חיצוניות או של
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לגרום לילדים להאמין במצפן הפנימי שלהם .מתוך "קפטן פנטסטיק"
הפך לנורמה את ניצול
החלשים .טראמפ
 //צילוםAP :

"ילד שעומד עם הרצון שלו מול הרצון של אמו ,אלו לא
יחסים שווים אף פעם .כשהאם משתמשת במעמדה
כדי להשיג את המטרות שלה ,הילד הופך להיות כמו
חייל בצבא .הוא מקבל את המושג הראשון שלו על
שימוש לרעה בכוח"
חמדנות  -אני מציע שהמקור הראשוני
לשימוש לרעה בכוח זה הבית.
ילד שעומד עם הרצון שלו מול הרצון
של אמו ,האמא הרבה יותר חזקה ממנו .הוא
תלוי בה בהרבה רבדים של הקיום שלו .היא
יכולה בלעדיו ,הוא לא יכול בלעדיה .אלו
לא יחסים שווים אף פעם .כשהאם במצב
הזה משתמשת בכוח שלה כדי להשיג את
המטרות שלה ,זה ניצול לרעה של כוח.
ואז הילד הופך להיות כמו הפועל במפעל
או החייל בצבא ,ולומד לקבל את המושג
הראשון שלו על איך כדאי להשתמש בכוח
כשיש לך אותו .המנגנון הזה מוליד לנו
פס ייצור של שתי התנהגויות :הראשון
הוא הטראמפים למיניהם  -אלו שראו מה
עושים עם כוח ומשתמשים בחלשים כדי
להשיג את מה שהם רוצים .והשני ,אנשים
שהפנימו שמי שאוהב אותך זה מי שלוקח
ממך .אלו הצייתנים ,קוני הסמארטפונים
שיעמדו בתור כל הלילה כדי להשיג את
האייפון החדש ,או אלה שירוצו ל־H&M
ביום הראשון של פתיחת החנות .שתי
הצורות האלו מתחזקות בצורה נפלאה

תרבות של שימוש לרעה בכוח".
דברים שלמדתי מהרצל
את ספריו בחר אור להוציא באופן
עצמאי והם לא נמכרים ברשתות אלא רק
באתר שלו או בחנויות ספרים פרטיות.
"זה חלק מהעניין של ניצול לרעה של כוח
שאני לא מעוניין להשתתף בו" ,הוא טוען.
יחד עם אשתו אורית הוא מגיש גם תוכנית
בשם "המשפחה כמרחב פריחה" ברדיו
מהות החיים ,אך הדבר המפתיע ביותר היה
לגלות שלא מעט נשים דתיות משתתפות
בסדנאותיו ולומדות איך ליישם את הגישה.
הדת היא המרחב הכי מסגרתי שיש,
ואתה מדבר איתן על "בלי גבולות".
איך זה בעצם משתלב?
"אני יודע את הצרכים העמוקים שלי
שאני מנהיג בבית שלי ,והן יודעות איך
מנהיגים את הצרכים שלהן .אני חושב
שברמה העמוקה אין הבדל מהותי בין אמא
שחשוב לה שהילד שלה יתפלל לבין אמא
שחשוב לה שהילד ילמד לקרוא וילך לבית
הספר .כל אחד והפרה הקדושה שלו .אבל

אם הן רוצות להנהיג ,הן יצטרכו לעצור
ולברר למה זה חשוב להן ולוודא שהן באמת
מובילות את הילדים לדבר שמהותי עבורן
ולא שצריך לדפוק עליו כרטיס.
הרבה אנשים שיקראו את הספר שלי
עברו כבר בחיים שיחות עם האמונה שלהם
ושאלו את עצמם את מה הם מקדשים ,והם
יעברו את זה שוב עם הילדים שלהם .זה
רק יעמיק ויחזק את מה שהם מאמינים בו.
אבל כמו שהם לא רוצים להיות חסידים
שוטים של אף אחד ,ככה הם לא רוצים שגם
הילדים שלהם יהיו חסידים שוטים .גיליתי
שיש פתיחות מטורפת אצל אמהות דתיות
בכל מה שקשור לאיך לאהוב את הילדים
שלהן ,לא נותר לי אלא להשתאות מזה
ולחגוג את זה איתן".
אור מדבר הרבה על תפקידו של ההורה
כמנהיג בבית .כשאני שואלת אם הוא מצליח
ליישם את הגישה עם בנותיו ,הוא מספר על
מקרה אחד ,יומיומי ,אבל מאוד מייצג.
"היה לנו בבית הרבה בלגן סביב עניין
הניקיון' .למה אתן לא עוזרות' ו'אתן כבר
גדולות' ,המון מאבקים ותסכולים .ואז
הבנתי שאני לא מדויק שם .שאני מתוסכל.
שאני מצפה שיבינו כמה קשה לי .כל החיזור
הזה בעצם .אמרתי לעצמי 'רגע ,מה החזון
שלי?' הרי ניקיון אף פעם לא הדליק אותי.
הבנתי שבתוך הלכלוך הרגשתי לבד ,כמו
קורבן נטוש .ואז אמרתי מה ההפך מזה?
איך מגיעים מהגולה למולדת? מחזקים את
תחושת הביחד .החלטנו שכל יום חמישי
נקיים בבית את 'חג הניקיון' .הילדה
הקטנה הייתה אז רק בת ארבע אבל היא
ישר נדלקה והכינה טבלה גדולה וכתבה על
מה כל אחד אחראי ,וזה נמשך כמעט שנה.
כל ההתייחסות לניקיון בבית השתנתה ,גם
הזמן שלכלכו הלך וקטן ,והיה ברור לנו
שכשמסיימים לנקות יוצאים לאכול יחד
בחוץ .הצלחתי לייצר מנהיגות שבה הדבר
המבאס שהיה צריך לפתור אותו ,הפך
לעניין מגניב שמתאספים סביבו".
איך בעצם מזהים מה החזון שלך?
"מנהיגים צריכים לשאול את עצמם
לאן הם לוקחים את העם שלהם .כשאני
נוגע בחזון שמתחת למאבק אני מצטט את
הרצל מהספר שלו 'מדינת היהודים' .גם
הוא לקח על עצמו להוביל מישהו ממשבר
למקום חדש .אם הוא היה אומר 'קשה פה,
בואו נלך למקום אחר שיהיה פחות קשה',
אף אחד לא היה הולך אחריו .אבל הוא
פיזר בכל מקום את הספר עם החזון שלו
שאומר 'אנחנו לא הולכים ממקום מבאס
אחד למקום מבאס אחר ,אנחנו הולכים
למקום שיהיה אור לגויים .שיעלו אליו
לרגל ללמוד ארכיטקטורה וחקלאות' .הוא
הדליק אותם באופן שגרם להם להתאמץ
ולרצות לעשות מהפך".

