
הורים כבני אדם
הורות היא משימה מורכבת, אשר דורשת כישורים ומיומנויות רבות: לנהל ולארגן, להפעיל ולתכנן, לשים 

גבולות ולפרגן...

בתקופת הקורונה ההורות יכולה להיות משימה מורכבת עוד יותר: להיות ההורה וגם המורה, להיות מפנק אך 
גם מדרבן, לשמור ולהיזהר, אבל בלי להלחיץ.

כהורים, אנחנו מוצאים את עצמנו מתמרנים בין הדאגה לילדים, לקרובים המבוגרים, שרק יעברו בשלום את 
התקופה הזו. במקביל, עלינו להמשיך ולדאוג לפרנסה, וגם הפסח לא נכנס מאליו ללא עבודה בבית.

עומס המטלות והדאגות עלול לתת את אותותיו בתפקוד שלנו. קשה מאד, כמעט בלתי אפשרי, למלא כל כך 
הרבה משימות בו זמנית. המחיר לעומס הרגשי והמעשי עלול להתבטא בשחיקה, עצבנות, עייפות ותחושות 

עצב וחוסר אונים. 

לכן חשוב שנתבונן בעומס הזה, וננסה לשמור על עצמנו מפני השפעותיו השליליות. 
ראשית, נשים לב: מה קיווינו לעשות היום?... מה הספקנו?... מה תכנננו ולא הספקנו?... מה חשוב לנו והצלחנו 
לפנות לו מקום?... ואלו דברים היו חשובים לנו ולא הצלחנו לעמוד בהם?... או עמדנו בהם באופן שונה ממה 

שחשבנו?...
כעת, נשים לב מהם המחשבות והרגשות שעולים בנו לנוכח ההתבוננות הזו?

יכול  האם אנחנו מרוצים?... האם אנחנו חשים מאוכזבים, או מתחרטים על פעולות/החלטות שביצענו?... 
להיות שנשים לב לכמה רגשות או מחשבות הסותרים זה את זה...

ננסה לשים לב למחשבותינו ורגשותינו, מבלי לשאול את עצמנו מה "צריך" או "נכון" להרגיש. פשוט לשים 
לב ולהתבונן...

לאחר מכן, ננסה להתבונן בעצמנו מבעד לעיניים של אדם אחר שהיה מביט בנו. אדם שמכיר אותנו, שמעריך 
יכול  לו על היום שלנו? מה הוא היה  לו היינו מספרים  בנו בעין טובה. מה הוא היה אומר  אותנו ומתבונן 

להוסיף לנו לגבי ההתבוננות שלנו לגבי עצמנו? 

גם לשגות לפעמים, או  לנו  לנו שעשינו את מירב המאמצים, שמותר  סביר להניח, שאדם כזה היה אומר 
לקחת הפסקה למנוחה. סביר להניח, שגם אנחנו היינו מתבוננים כך באדם אחר שהיה מבקש את עצתנו. 

לעתים, אנחנו המבקרים הגדולים ביותר של עצמנו. לעתים אנחנו נוטים לשפוט את עצמנו בחומרה, יותר 
ממה שהיינו נוטים לעשות למען אדם אחר. עם זאת, לעתים הביקורת הפנימית הזו מחלישה אותנו יותר 
מאשר מחזקת. לכן, מומלץ לנסות להתבונן בעצמנו מדי פעם דרך עיניו של אדם אחר, שיכול לגלות אהדה 
ותמיכה כלפינו, גם בזמנים שבהם לא עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו, או לא הצלחנו לנהוג בהתאם לציפיות 

שלנו מעצמנו.

גם בתוך התקופה העמוסה והלחוצה הזו, חשוב לזכור שמעט תשומת לב ועין טובה ביחס לעצמנו, חיונית 
לבריאות הנפש שלנו, ולא פחות מכך, לבריאות ילדינו.

בברכת והסירותי מחלה מקרבך,

תמיד כאן בשבילכם, השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית

אגף חינוך
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