
 
 אתגר החופש הגדול

 
מאת: חיים עמית, . מנהיגות הורית במשפחה בחופש הגדול -הכן ילדך לקיץ סוכם מתוך המאמר: 

 . פסיכולוג חינוכי, מטפל משפחתי מוסמך, יועץ ארגוני

 .גדי רוזן מאמן משפחתי זוגי ואישי מנחה קבוצות הורים וילדים מטעם מכון אדלרומתוך מאמר של 
 

מתקרב ובא . זהו זמן הטומן בחובו הזדמנויות רבות :לחופש, מפגש ובילויי משותף עם החופש הגדול 

מתמודדים עם חופש ארוך , עם חוסר כיצד  הילדים והפחתת לחץ אך מנגד יש צורך גם בהערכות שונה.

הצורך להעסיק ילדים  ? כיצד מתמודדים עםלעיתים גם עם חוסר הגבולות שעלולה להוביל גם המסגרת 

מונעים ושומרים על הילדים הגדולים מפני היגררות להתנהגויות מסוכנות והרסניות כמו ? כיצד ריםצעי

 . עישון, אלכוהול, סמים, מסיבות מאוחרות בלילה או סתם רביצה משמינה

לחופש הגדול  התיחסות .סדר יום הוא משהו המגן על הילד נותן לו שקט ובטחון ויוצר בו רגיעה פנימית 

באופן מאוזן ותכנון מראש יאשפר התמודדות עם הסכנות בצד ניצול האפשרויות החיוביות המאפשרות 

 צמיחה משפחתית ואישית. 

 מיומנויות מנהיגות?  7חיים עמית מציע 

משמעותה העיקרית של חשיבה אסטרטגית בהורות היא תכנון מוקדם של -חשיבה אסטרטגית  .1

מצבים עתידיים, על ההורים להתייחס לשני האפיונים האובייקטיבים התמודדות משפחתית עם 

של החופש הגדול: העדר מסגרת לימודית קבועה והזמן החופשי הרב שמתפנה לילדים. על 

ההורים לחשוב מראש כיצד הם יכולים להבנות עבור ילדיהם את החופש הגדול.במסגרת התכנון 

ם רבות הורים באים עם רעיונות שנראים להם חשוב לעשות תיאום ציפיות עם הילדים. פעמי

מצוינים, אך ילדיהם פוסלים אותם על הסף. התוכנית תכלול בילויים אישיים ומשפחתיים, בתוך 

הבית ומחוצה לו, וגם קביעה מראש של מטלות ברורות ומוסכמות, כמו מי אחראי על חימום או 

שתוכנית החופש הגדול תשתנה בהתאם הכנת ארוחת צהרים, , קיפול כביסה וכיוצא בזה. כמובן 

לגילאי הילדים. אם מדובר בילדים קטנים, הם זקוקים למסגרת ברורה וקבועה כמו קייטנה או 

חוג. אם מדובר בילדים גדולים יותר הם זקוקים למספר עוגנים משמעותיים ולהנחיות כלליות 

וחר בלילה וכיוצא לסדר יום כמו עבודה בחלק מהזמן, קביעת שעת קימה בבוקר, חזרה מא

באלה. כמו כן, ככל שהילדים קטנים יותר, התוכנית צריכה להיות מפורטת עד רמה שבועית ואף 

יומית. כדאי להכין לוח שנה גדול ובו לסמן בכול יום מימי חופשת הקיץ את התוכנית לאותו 

רים,(, היום. סדר היום אמור ליצור שעות קבועות לפעילויות )ארוחת בוקר,קריאת בוקר, חב

כדאי שהיום יתחיל בפעילויות שהן חובה.  בהמשך היום, רצוי שיהיה ה"צ'ופר": חברים, סרט, 

בריכה וכו'. העובדה שהיום יתחיל בחובות תאפשר להורים למנוע מן הילד את ה"צ'ופר", אם 

הוא לא יתנהג כראוי או לא יסיים את חובותיו. כמובן שאפשר וכדאי להשאיר שעה או שעתיים 

ם שבהם הילד קובע מה הוא עושה: "זמן חופשי", תלוי לפי גיל הילד. חשוב בכל בוקר, ביו

 להזכיר לילד מה התוכנית שלו לאותו יום. 



הורים לא יכולים לצפות להתנהגויות חיוביות של ילדיהם, מבלי שיתנו להם דוגמה דוגמה אישית .2

להיות נוכחים בחיי ילדיהם, ממחישים אישית. הם אינם יכולים לחנך מרחוק, בהוראות. הם צריכים 

בהתנהגותם את הערכים ואת הנורמות שהם מצפים מילדיהם לנהוג על פיהם. הדברים נכונים במיוחד 

בחופש הגדול, שבו, כאמור, לילדים יש הרבה זמן פנוי ללא הוריהם. לכן, אם חשוב להורים שילדיהם 

טלוויזיה, עליהם לפנות זמן ולעשות יחד איתם חלק יפעלו בצורות חיוביות ולא רק ירבצו כל היום מול ה

מפעולות אלה, כמו ללכת איתם להצגות ילדים. כמו כן, ילדים זקוקים למעקב הורים ולפיקוח שלהם, גם 

 כשהם שעות רבות לבד בבית וגם כשהם יוצאים לבלות שעות ארוכות מחוץ לבית. 

ש הגדול הוא הבהרת חוקי התנהגות בסיסיים העיקרון המנחה לגבי הצבת גבולות בחופ הצבת גבולות.3

יחד עם הגמשת גבולות משתנים. ישנם כללי התנהגות בסיסיים )למשל, התחשבות, כבוד הדדי, ויתור, 

התאפקות( שנוטים להתרופף בחופשה כחלק מאווירת ההתפרקות האופיינית לה. לכן, חשוב שהורים 

ם, יחסים תקינים בין האחים וכיוצא בזה, חייבים יבהירו לילדיהם שערכים בסיסיים כמו כיבוד ההורי

להישמר גם בחופשת הקיץ. יחד עם זאת, חשוב לשמור על פרופורציות בהתייחסות לגבולות בחופשה: 

לא להתעקש על מה שלא חיוני, ולגלות הבנה לצורך של הילד להתפרק ולהקשר החברתי של החופשה. 

ני להתגמש בהם עקב השינויים המתחייבים בחופשה, כדאי לנסח חוקים חדשים באותם תחומים שהגיו

למשל שעת שינה. אמנם מסגרת היום והלילה צריכה להישמר, אך היא צריכה להיות מותאמת בחופשה 

לפי גיל הילדים ויהיו בה יותר חריגים מאשר בשגרה, בהסכמה מראש. או למשל, שעות צפייה במסכים: 

גרת, לא לאפשר צפייה ללא גבולות, אך להגדיל את שעות טלוויזיה, מחשב. גם כאן יש לשמור על מס

הצפייה או להגמישן )להרשות צפייה בשעות מאוחרות יותר, למשל(. כמו כן, מחקרים מראים שמרבית 

התאונות בהם מעורבים ילדים מתרחשות בסביבת הבית בזמן חופשה. לכן, כדאי לרענן מספר כללי 

 זהירות. 

ש להורים ולילדים יותר זמן בערבים לשוחח, כי יש פחות לחצים של בחופשה י-שורת דיאלוגיתקת.4

חובות היום יום )למשל שיעורים(, וכן אין לחץ של קימה בבוקר שלמחרת. חבל, לכן, לא לנצל זאת 

שיח -לשיפור התקשורת במשפחה. אחד המרכיבים המרכזיים בתקשורת דיאלוגית )שמשמעותה דו

מבוסס על הקשבה וניסיון להבנה(, הרלוונטיים במיוחד לחופשה, הוא משמעותי בין הורים לבין ילדים ה

פתירת בעיות על ידי הסכמים. אם המתבגרים ירגישו שהוריהם מתאמצים להבין אותם ומשתדלים לפתור 

את המחלוקת מתוך קבלה ולא מתוך מלחמה, יגדל הסיכוי לשיתוף פעולה שלהם. כדי לפתור בעיות 

(, שיקשיבו לילד "סגרו את הדיון מראש )"אין מה לדבר על זה. תשכחי מזה.בהסכמה חשוב שהורים לא י

)"בואי תסבירי לי יותר. איפה זה יהיה? מי יהיה שם?"(, שיסבירו בסבלנות את עצמם )"זה לא פשוט, 

כיוון שהמסיבה לא באזור שלנו ואני חוששת מנוכחות ילדים גדולים ומופרעים"(, שיחפשו ביחד פתרונות 

פתרון הזה, אלא נחפש עוד פתרונות, שאולי יאפשרו גם לך ליהנות מהמסיבה בציעה שלא נסתפק )"אני מ

וגם לי לאשר לך את זה "(, שיחליטו על פתרון ברור )"בסדר. אני מסכימה שתיסעי במונית, עם עוד שני 

 ילדים שאני מכירה"(, ויסכימו מה יקרה אם ההסכם לא יכובד. 



מצוינת להעצים, לחזק, ילדים על ידי שיתופם בתפקידים ובהתייעצויות חופשה היא הזדמנות -העצמה 

 ועל ידי הצבת אתגרים עבורם. 

 -כשילדים שותפים לתהליכים משפחתיים, הם מרגישים מועצמים  –שיתוף בתפקידים ובהתייעצויות 

צע שווים יותר, ראויים, מוערכים. לכן, מומלץ שתהליך החשיבה האסטרטגית לקראת החופשה יתב

בשיתוף כל בני המשפחה. ההורים והילדים יעלו את הבעיות האפשריות )שעמום, צפייה מרובה 

וכיו"ב( ויחשבו על דרכי פתרון מוסכמות )הגבלת כמות הממתקים, הגבלת  לא מבוקרתבטלוויזיה, אכילה 

נים להם שעות הצפייה וכיו"ב(. כמו כן, כשילדים מרגישים שהמבוגרים מתייעצים איתם באמת ואף נות

 תפקידים רציניים, הם מרגישים משמעותיים במשפחה. 

כשילדים מצליחים לעמוד באתגרים, הם מתחזקים. לכן, חשוב שהורים לא  -הצבת אתגרים 

יפלו למלכודת השעמום של הילדים )"משעמם לי. עשיתי כבר הכול"( ולא יתפשו את עצמם כאחראים 

ללמד את הילד להעסיק את עצמו. ילדים  הבלעדיים להעסקתם. להיפך, עליהם לנצל את החופשה כדי

יע להם רעיונות, ואפילו יתחילו את הפעילות יחד איתם. לאחר מכן, הם יוכלו קטנים צריכים שההורה יצ

 להמשיך באופן עצמאי. 

שותפות בין ההורים חשובה תמיד למנהיגותם במשפחה, במיוחד במצבים לא =שותפות הורית  

שגרתיים כמו החופש הגדול. כאשר המסגרת מתרופפת, מתגברת נטיית הילדים "לעשות מה בראש 

. אם ההורים לא מפגינים אחידות בעמדותיהם החינוכיות, סמכותם במשפחה מתערערת עוד יותר. שלהם"

הדברים בולטים במיוחד בגיל ההתבגרות של הילדים, כאשר אלה "מחפשים בנרות" סדקים בחזית 

 ההורית, ובדרך כלל גם מוצאים אותם. לכן, יותר מאשר בזמן לימודים, חשוב שיתוף הפעולה בין ההורים

הגיבוי והתמיכה ההדדיים, חלוקת התפקידים הנכונים ביניהם, ובמיוחד קבלת החלטות משותפת. על  –

ההורים להתייעץ ביניהם ולהחליט לגבי הסוגיות העיקריות בחופשה, לאחר מכן, עליהם להפגין חזית 

  אחידה ביישום החלטות אלה. 

הנסיבות המשפחתיות משתנות בצורה  החופש הגדול מחייב גמישות הורית רבה יותר, שכן- גמישות

דרמטית. זמנם הפנוי של הילדים רב, אין להם כמעט חובות, הם מתקשים להעסיק את עצמם, הפיתוי 

להתנהגויות סיכוניות גדול ועוד. לכן, ההורים צריכים לפעול בצורה שונה מהתנהגותם הרגילה. לא 

רו מהעבודה, יכעסו שהוראותיהם לא מספיק שילכו בבוקר לעבודה, יחלקו הוראות בטלפון, יחז

מתקיימות, יהיו קצת עם הילדים בערב וילכו לישון. עליהם לאמץ גישה יצירתית כדי לעזור לילדיהם 

.כמו כן, כדאי תלהתמודד עם השעמום הגדול, שעלול להביאם לרעיונות "יצירתיים" משלהם לפתרונו

לשם כך בקלילות, בהומור ובשמחה. זה נראה  שיגמרו אומר בנפשם ליהנות עם ילדיהם בחופשה, ויפעלו

פשוט, אך זה לא תמיד קל. פעמים רבות הורים ממשיכים להתנהל בכבדות, בנוקשות ובכפייתיות גם 

 במצבי חופשה הדורשים התנהגויות הפוכות.



 

 

 


