
חיזוק מוטיבציה בימי שגרת קורונה
כולנו חווים בתקופה הנוכחית את היציאה מהשגרה: מוסדות הלימוד סגורים, חלק גדול ממקומות העבודה 
אינם פעילים, ואפילו תפילות במניין בוטלו. כל הפעילויות הללו, שהיינו מורגלים לבנות לפיהן את סדר היום 
המשפחתי, נעלמו מחיינו. עם זאת, המטלות החשובות לחיי היום יום שלנו, עדיין עומדות בעינן: עדיין צריך 

ללמוד, להתפלל ולבצע את מטלות הבית. 

לא רק סדר היום השתנה. גם הגורמים המעודדים אותנו לפעול ולהצליח ככל יכולתנו, השתנו משמעותית: 
אין רב או מורה שישבחו את התלמיד על מאמציו בלימוד, לא נקבל משכורת גבוהה יותר אם נעבוד קשה 
יותר, ואפילו את המטעמים שנכין לסדר, יטעמו רק בני המשפחה הקרובה,  ולא נוכל לקצור מחמאות על 

התבשיל המוצלח. כל אלה היו חיזוקים שהתרגלנו לקבל עבור השקעתינו וכעת הם נמצאים בצמצום.

במאמר זה נחשוב על מספר דרכים ליצור מוטיבציה בקרב ילדינו, לביצוע משימות חשובות, כמו למידה או 
שימוש  היא  מוטיבציה,  להעלאת  אחת  מוכרת  דרך  מחייבת.  חיצונית  מסגרת  כשאין  גם  בבית,  עזרה 
בחיזוקים. חיזוקים אלה יכולים להיות מוחשיים, כמו ממתק או מאכל אהוב, ויכולים להיות בין אישיים, כמו 
זמן אישי עם אחד ההורים, או עיסוק בפעילות אהובה. אצל ילדים צעירים, אפילו הזכות לבחור איזה סיפור 

יוקרא לפני השינה, עשויה להיות חיזוק בעל ערך רב! 

כדי להפוך את מתן החיזוקים למשמעותי, כדאי לשתף את הילדים בבחירת המטלות שעליהן יקבלו חיזוק, 
ולדון עמם כמה "שווה" כל מטלה, ואלו חיזוקים הם ירצו לקבל בעבור הביצוע. כדי לשמר את רמת העניין 
וההתלהבות, אפשר לשנות מדי יום או שבוע את המטלות והחיזוקים. כדי להגביר עניין, אפשר ליצור עם 
יכול  הילדים לוח מדבקות, או אפילו "כסף משפחתי" שניתן להשתמש בו כדי לקנות חיזוקים. עיסוק זה 
להפוך למשחק בפני עצמו, ביצירת חנות לקניות, ותרגול של מיומנויות כמו פעולות חשבון או יצירת סדר 

עדיפויות לגבי הוצאות והכנסות. 

עם זאת, עיסוק בחיזוקים עלול להפוך את המשא ומתן על מילוי מטלות לשיח השם דגש על תועלת בלבד, 
בסגנון "מה יצא לי מזה". כדי לשמור על מוטיבציה לאורך זמן, חשוב שמילוי המטלות ייתן מענה גם לצרכים 
רגשיים אחרים. הערך העצמי של הילד, והחוויה שלו כמצליח וכתורם, הוא נקודה משמעותית שיש לתת 
עליה את הדעת, ולכן צריך לבחון את המטלות ולשאול את עצמנו, כיצד אנו מאזנים בין מטלות שבהן הילד 
מרגיש מצליח או נהנה במיוחד, ובין מטלות הכרחיות אך פחות מהנות. ניתן לקיים דיון עם כל ילד: במה אני 
ילדה שנהנית  למשל,  בו?  להשקיע  יודע שצריך  אבל  אוהב  פחות  אני  מה  לעשות?  אני מעדיף  מה  טוב? 
שדורשות  משימות  שיעדיף  אחיה,  לעומת  בשמחה,  זו  מטלה  למלא  עשויה  הקטנים,  אחיה  את  להפעיל 

שימוש במים וסבון ומאפשרות תנועה במרחב. 

ולסיום, בל נשכח גורם חשוב ביותר למוטיבציה: ערכים. כאשר אנו פועלים למען דבר שחשוב לנו, אנחנו 
עושים זאת בשמחה רבה יותר. חשוב להעביר את המסר שגם בעתות משבר, אנחנו עדיין יכולים לתרום 
ולעשות דברים חשובים: אנחנו יכולים ללמוד תורה, לעזור לזולת, ואפילו לחשוב יחד למי אפשר להתקשר 
כדי לשמח אותו בימים אלה. בעזרת ה', ההרגלים שנקנו בעמל רב בימים קשים אלה, ישמשו אותנו גם בימי 

השגרה העתידים לחזור. 

בברכת והסירותי מחלה מקרבך,

תמיד כאן בשבילכם, השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית
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