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ברשת וראינו מה הוא לבש היום ומה הוא אכל 
לארוחת בוקר, אנחנו יודעים מה קורה בחיים שלו. 
אבל יש הבדל גדול בין לראות מישהו ולהסתכל 
לו בעיניים ובין מפגש וירטואלי. יש משפחות 
שמצליחות לשמור על יחסים קרובים, אבל זה 

דורש מההורים עבודה מאומצת. 
־אנחנו חיים במרוץ, בחברה שדו

רשת מאיתנו לענות מהר ולהיות 
זמינים כל הזמן, וזה משפיע על 
קצב החיים. כשחיים בקצב מהיר, 

־גם המפגש עם הילדים חפוז. המ
שימה שלנו היא לקחת שנייה כדי 
לנשום. לעצור ולהיות שם בשבילם 

וגם בשביל עצמי. 
"הדבר הכי חשוב בחיים של 

־מתבגרת הוא היכולת לקבל הח
לטה לבד. לא מה שההורים רוצים, 

לא מה שהחברות מעדיפות - מה שהכי טוב לה. 
הידיעה הזו דורשת עצירה: לקחת רגע, להקשיב 

לעצמי ולהבין איך אני מתקדמת משם. 

"אם אנחנו מצליחים לעשות את העצירה הזו 
עם הילדים ולתת להם תחושה שאנחנו מקשיבים 
להם, אנחנו מעניקים להם מודל לחיקוי - משהו 

שיוכלו לעשות בעצמם".

האחות הגדולה 
־המשימה הראשונה של כץ במ

ערכת החינוך האמריקאית הייתה 
לשמש מחנכת לכיתה ז'. בעקבות 
פנייה של כמה תלמידות בבית 
הספר, החלה ללמד סמינר על גיל 

־ההתבגרות. "הכנתי תוכנית לימו
דים מסודרת", היא נזכרת, "אבל 
היא נזנחה בתוך זמן קצר ונותרו 

רק הקווים הכלליים שלה. 
־"הנערות כל הזמן הציפו נו

שאים שהציקו להן: איך להתמודד עם הערות 
מעליבות ברחוב, איך להתנהג מול בנים, מול 
חברות, שאלות על סקס. הצעתי מסגרת פתוחה, 

נגישה ולא שיפוטית והן באו. הספר מתבסס על 
הסדנה". 

מי קהל היעד של הספר? †
"נערות. הוא מדבר אליהן בגובה העיניים, 
יוצר שיחה נגישה, מעין אחות גדולה שמקשיבה 
לך ונותנת לך רעיונות. גם כל הורה שיקרא את 
הספר יזכה - הוא ייכנס לראשה של המתבגרת 

ויבין מה עובר עליה".
דיברנו הרבה על רשתות חברתיות. הרעיון  †

של ספר קשיח הוא קצת מיושן לדור הזה, לא?
"הספר מבקש: עצרי, שבי עם עצמך וקראי 
לבד, התחברי לעצמך. את תקבלי את ההחלטות 
הכי נכונות, אם תאטי את הקצב, תעצרי לנשום, 

תהיי עם עצמך ותמצאי את הקול שלך".
מה את מציעה לאמא למתבגרת שנתקלת  †

בעיקר בנהימות ובשתיקות?
"זכרי תמיד שעמוק בלבה הבת שלך אוהבת 
אותך. אל תהיי ביקורתית מדי כלפי עצמך כאמא. 
אתן רק צריכות למצוא יחד את הדרך לחזור 
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בווטסאפ - יצא לאור ספרה של 
 American Girls:"  העיתונאית ננסי ג'ו סיילס
 "Social Media and the Secret Lives of Teenagers
)"נערות אמריקאיות: הרשת החברתית והחיים 
הסודיים של בני הנוער"(. סיילס - עיתונאית 
מגזין "וניטי פייר" וכותבת ידועה על תרבות 
הנוער בארצות־הברית - ערכה עשרות ראיונות 
עם מתבגרות וחזרה עם מסקנות שהחרידו כל 
מי שניצבה אי פעם מול דלת סגורה של ילדה 
בת 15 שצרחה עליה מהעבר השני: "אמא, אני 

שונאת אותך!". 
נוספים שסיילס  ומחקרים  הספר  פי  על 
מצטטת, הדימוי העצמי של נערות כיום תלוי 
בתגובות השליליות והחיוביות שהן מקבלות 
במדיה החברתית. הן משתמשות במיניות שלהן 
בגיל צעיר כמדד לערך עצמי, ויש עיכוב ניכר 
בפיתוח הכישורים החברתיים שלהן. שהות מול 
מסכים, תגובות פוגעניות שנכתבות כלאחר יד, 
איומים בהתאבדות, קללות וחרמות - כל אלה 
מתרחשים בחיי המתבגרות על בסיס יומי, הרחק 
מעיני המבוגרים בחייהן. נערות חוות ירידה חדה 
בכישורי האמפתיה והיכולת לזהות הבעות פנים 
ורגשות במפגש פנים מול פנים, אם הוא בכלל 
מתרחש. כשאת נערה מתבגרת, מבולבלת, עם 
מעט שוני חברתי )ומי מאיתנו לא הייתה קצת 
שונה בגיל ההתבגרות?( סיטואציות יומיומיות 
הופכות להיות קשות מנשוא, מדכאות ובמקרים 

חריגים גם אובדניות. 

אין רגע דל
"בניגוד לדור ההורים שלהן, כל עולמן של 
הנערות היום מתרחש און־ליין", מסבירה נעמי 

41(, מחברת הספר החדש "ביוטיפול - נע־ )כץ 
רות, עוצמה, יופי" )הוצאת אגם(. "כשאני הייתי 
נערה, הייתי הולכת לבית הספר, מתמודדת עם 
מה שקורה שם ואז חוזרת הביתה - למקום שקט 
שבו הייתה לי מנוחה מכל ההתרחשות היומיומית. 
לא הצלחתי להתנתק מכל המצבים החברתיים 
שהשתתפתי בהם, אבל לפחות הייתה לי הפוגה. 
לנערות כיום אין אפילו את זה. הן חיות את זה 
24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, מחוברות 
כל הזמן. הדינמיקה החברתית לא נפסקת לעולם 

- ויש לזה מחיר". 

כץ, ילידת ניו־יורק שעלתה לישראל לפני 
כעשור - אם לשלוש בנות מנישואיו הקודמים של 
בעלה )22, 18, 15( - יודעת על מה היא מדברת. 
20 שנות הוראה העבירה סדנאות התבג־ ־במשך כ

רות לנערות. הספר, שיצא קודם באנגלית, מבוסס 
על ניסיונה עם מתבגרות וכולל שיחות שערכה 
עם בנות בגיל הרלוונטי, עצות דידקטיות למדי 
על השתלבות חברתית, סקס, אלכוהול ומראה 

חיצוני. מעין "מ־12 עד 16" לדור האינטרנט.
מה הסכנה הגדולה ביותר שאורבת כיום  †

למתבגרות? 
"הנטייה לבלבל בין החיים האמיתיים לחיים 

־הווירטואליים. באופן טבעי אנחנו נוטים להש
וות את עצמנו לאחרים. זה נותן לנו מוטיבציה 
להשתפר, להתבגר. ברשתות החברתיות הנטייה 
הזו מוגברת. את רוצה להשתייך וכל הזמן צריכה 
להתאים את עצמך למודל בלתי אפשרי לחיקוי. 
את לא סתם מנסה להיות רזה ולהדביק תמונה של 
דוגמנית על המקרר כדי לא לאכול יותר מדי. 
הנערות היום מנסות לחקות את מה שהן רואות 
אחד לאחד. הן אוספות 'חלקים': הרגליים של 

־ההיא, השפתיים של האחרת, השיער של הש
לישית - ומנסות להרכיב מהם פרופיל מושלם 

־שלא קיים. הן מנהלות את כל חייהן ברשת ומ
תבלבלות. קחי את קים קרדשיאן, שכולן עוקבות 
אחריה. היא מפורסמת למרות שלא עשתה כלום. 
אולי אם גם אני לא אעשה כלום אהיה מפורסמת? 

־או כל פרצופי הסלפי והתנוחות המיניות שמ
גיעים מהרשתות החברתיות? גם כשאני הייתי 
נערה קיבלתי מסר שאני יכולה להשיג כוח דרך 
המיניות שלי, אבל היום הלחץ הרבה יותר חמור".

איך השתנו יחסי הורים־ילדים בעקבות  †
המדיה החברתית?

"הרבה מחקרים מעידים שמתבגרים היום 
בודדים מאי פעם בעקבות החשיפה לרשתות 
החברתיות. יש תפיסה שאם עקבנו אחרי מישהו 

 לו הייתי 
קים קרדשיאן

 כץ: "כל עולמן 
של הנערות מתרחש 
און־ליין. הדינמיקה 

 החברתית לא 
 נפסקת לעולם, 
ויש לזה מחיר"

נעמי כץ, אשת חינוך, מודאגת מהקשר הסימביוטי בין נערות 
לרשתות החברתיות וממליצה להן לעשות את הדבר הכי לא צפוי: 

לקרוא את ספרה "ביוטיפול - נערות, עוצמה, יופי"
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נעמי כץ: "הנערות של היום מנסות 
להרכיב פרופיל מושלם שלא קיים"
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