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 יקרים! -בתפקיד הורים  - אנשים

הנשים והגברים שאתם. אתם,  –לא ילדיכם ולא ההורות שלכם  –כמה רגעים מזמנכם והפעם אתם 

שבימים האחרונים ניצבים מתחת לתפקיד ההורי, לא במיטבכם באופן אישי ואיכשהו נושאים בנטל 

 ההורי הכבד מתמיד, מה שלומכם? 

בין אם אתם מצטערים מהשגרה שהשתבשה, או דווקא שמחים בשינוי, ״מתחרפנים״ ומתוסכלים 

מן ביחד, שותפים יחד בהתמודדות עם בן/בת הזוג או מהדחיסות המשפחתית, או דווקא נהנים מהז

דווקא חשים מאוכזבים מהריחוק שנוצר דווקא כשאתם זקוקים האחד לשני, מודאגים מהמצב הבריאותי 

 / כלכלי או בוחרים להתעלם מהחדשות ולהתמקד בהווה?  

 בין כך ובין כך, התקבלתם ל"מועדון ההורים במשבר )הקורונה(".

 פסיכולוגיה של ההורה בשגרה ובחרום: כמה מילים על ה

באופן טבעי, אך לא ממש מודע, הורים מחזיקים מתח פנימי מתמשך בין היותם בני אדם בעלי רגשות 

תפקיד אחראי, הדורש לעתים קרובות לדחות סיפוקים  -וצרכים אנושיים לבין היותם בתפקיד הורי 

ם של הילדים התלויים בהם. זהו תפקיד שלא ולהניח את הצרכים האישיים בצד על מנת להתרכז בצרכי

תמיד מתחשב באדם הנושא אותו על כתפיו ובליבו. במצבי חיים מאתגרים, המתח הפנימי הזה מגיע 

לשיאו, ולפעמים אפילו חשים קושי לשאת בנטל. הקושי כעת גובר יותר מתמיד לנוכח העובדה שכל 

 לל, לקבל גיבוי מהגורמים אליהם הורגלו. הנטל נופל על כתפי ההורים, עם יכולת מועטה, אם בכ

 איך נחזק את היכולת להתמודד בשעה מורכבת זו? 

מחקרים מלמדים שהמקור העמוק ביותר לסיפוק בחיים נובע ממערכות יחסים קרובות ומתחושת היותנו 

ערכות יחסים קרובות ביותר בהורות יש פוטנציאל לממשמעותיים. עם כל האתגרים שבדבר, 

. נכון, זה קשה, לעתים מאוד קשה, אך אין להורים את היכולת לפרוש ובזמנים אדירה שמעותולמ

כאלה בהם ילדים זקוקים להורים זמינים פיזית ורגשית, חשוב עוד יותר לתת את הדעת לדברים 

 מחזקים בכלל ואת התפקוד ההורי בפרט. 

 זקת את העצמי:שבתורה מח –שבתורם מחזקים את ההורות  –כמה רעיונות לחיזוק עצמי 

 :להפוגה אישיתלהגדיר מראש ולפנות באסרטיביות זמנים מתאימים  .1

  עם קפה ומאפה!  –מרפסת זוגית או אישית 

 .ספר מענג 

 .סדרה כיפית 

  .אוכל מפנק 

 

: מומלץ לפנות בתוך הדחיסות המשפחתית בבית, זמנים )כולל השקעה במשמעות אישית .2

 דברים שמזמן רציתי לעשות ולא הספקתי, כגון:ליליים( למשמעות אישית, כלומר, לעשות 

 .כתיבה 

 .צפייה בסדרה תיעודית, שלא הגעתי אליה בזמנים של שגרה לוחצת 

 .ספורט מותאם מצב 

 .עיצוב אלבומי תמונות 

 .בישול/אפייה מאתגרת ושאר מיומנויות 

  .סידור מסמכים ומגירות 
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 -במעגלים רחבים יותר: משפחה רחבה, חברים במשבר  כם: דאגה ליקרים ללחזק זה מחזק .3

 וחיזוקם. 

 

 . לא לאוזני הילדים –לשפוך, לבכות, לקטר, לפחד!  – תמכותוה שיתוף .4

  עם בן/בת הזוג אם פנוי )לא להתאכזב אם הוא עם יכולת הכלה לכל העולם חוץ

 מאליך, שמשקפת דאגות קרובות מידי(. 

 .אחות ליבי או חברה טובה 

 .קולגות 

 .פורומים באינטרנט 

 .השירות הפסיכולוגי חינוכי 

 

 זה יופי של כלי. מומלץ לשקול את המשפטים הבאים: דיבור עצמי .5

  ."סיפוק"העשייה ההורית גובה ממני כוחות בהתחלה אך היא תחזק אותי בהמשך. 

  הילדים שלי מתבוננים בי, יש לי הזדמנות לתת להם שיעור לחיים בהתמודדות עם"

 . מתנהמשברים". 

  זה בסדר להרגיש רע בפנים ולשדר שמחה בחוץ, לא השתגעתי, זו לא הצגה ואל"

 .בריאותדאגה אני לא אקרוס, ואפילו יש סיכוי שהשמחה תחלחל פנימה". 

  עם ילדים תמיד עובדים פיזית ורגשית קשה, יותר קל כשניגשים באופן פרואקטיבי"

יבי ונגרר )כשהמריבות והבכי ויוזם )לפני המריבות והבכי( מאשר באופן ריאקט

 . פרקטיקהבעיצומם(". 

  כהזדמנות להשקעה בילדיי.  –"אני הולכ/ת לנצל את המצב הלא נעים שנכפה עלי

 . עוצמהנצא מהמשבר מחוזקי קשר וגדולים". 

 

כלפי עצמכם. קשה להתמיד ולתפקד באופן מיטבי בצורה רציפה. גם הורים הם בני  סלחנות .6

אנוש, עם רגשות אנושיים וקשיים אנושיים. במידה ולא עמדתם במה שתכננתם, ציפיתם 

 מעצמכם, או רציתם, זכרו שמחר הוא יום חדש ואפשר להתחיל בו מההתחלה. 

 

 הורים אנושיים ויקרים, חיבוק גדול ומחזק!

 כם ושלכם תמיד ובעיקר בתקופה מאתגרת זו, את

 ורית שומרוןירות הפסיכולוגי חינוכי מועצה אזצוות הש

 

 

 03-9066407,  03-9066485  למעוניינים להתייעץ, לשתף ולהיתמך ניתן להתקשר לקו החם שלנו:

 

 

 

 על הרעיונות -תודה לירדנה גנץ
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