
הורות לילדים בגיל הרך בתקופת קורונה
טבעי,  באופן  כהורים.  של  הרגשי  מהמצב  מושפעים  מאד  הרך  בגיל  ילדים  ובמיוחד  הגילאים  בכל  ילדים 
הקורונה וההנחיות להישאר בבית עלולים ליצור אצלנו לחץ, אשר עלול להקשות עלינו. אם אנחנו מוצאים 
את עצמינו לחוצים, מתוחים, לפעמים חשים חוסר אונים, עייפות או עצבנות - חשוב שנדע שזו תגובה מאוד 

נורמלית לאור המצב.

כולנו עלולים לחוות חרדה בתקופה הזו, וזאת כיוון שהקורונה והשפעותיה גורמות לחוויה בסיסית של חוסר 
הזרות  עלינו.  נכפים  וזרים  חדשים  דברים  עכשיו,  וודאיים  אינם   - וודאים  שהיו  דברים  במציאות.  שליטה 
חיים  הוודאות מעורר לעיתים אסוציאציות לאירועי  רב. חוסר  ידוע מעוררות מתח  והתחושה של הבלתי 

אחרים, שבהם חווינו חוסר שליטה ולעיתים אף חוסר אונים, ודבר זה מגביר עוד יותר את החרדה.

פעמים רבות הלחץ עלול לגרום לנו לחשיבה במונחים של שחור לבן, כך שאנו עלולים לתפוס את עצמנו 
באופן שלילי, ואת הסביבה שלנו כחיובית הרבה יותר מאיתנו. כך נוצרים פירושים מוטעים לגבי התפיסה 
שלנו את עצמינו ואת המציאות. פירושים אלו עלולים להגביר עוד יותר את החרדה. כך למשל, אנו נוטים 
לאמץ משפטים שגויים, כגון: "בכל הבתים יש גבולות ברורים שנשמרים, רק אצלינו קשה להעמיד גבולות" 
או "אנחנו חייבים לפתור עכשיו את כל הבעיות". לפעמים אנחנו אומרים לעצמינו משפט שגוי כמו "הזמן 

הזה הוא מדד אמיתי לאיכות משפחתית", או: "זו אשמתנו שהילדים רבים ביניהם".

סיר הלחץ שאנו נמצאים בו כיום קשור כנראה לחוסר השליטה במציאות, כמו גם לפער בין הרצוי למצוי, 
ושנדע שאין  לחוצים  לא אשמתנו שאנו  שזו  שנזכור  כפי שאנחנו. חשוב  עצמינו  את  לקבל  ולקושי שלנו 
משפחות מושלמות, זה קורה לכולנו. זו תקופת משבר שיכולה לעורר גלים רגשיים שונים, ועכשיו זה לא 

הזמן הכי טוב להסיק מסקנות מרחיקות לכת על עצמינו ועל תפקודינו כהורים. 

אם נצליח לקבל את הלחץ שלנו כדבר טבעי למצב הנוכחי, נוכל להבין שגם התגובות של ילדינו, הכוללות: 
מתח, עצבים ותסכול, הן נורמליות למצב הלא נורמלי הנוכחי. כל ילד עשוי להגיב באופן שונה למצב הלא 
נורמלי שבו אנו נתונים. ילד אחד עשוי להיות מסוגר יותר וילד אחר עלול להתפרץ בכעס.  אנו ננסה לקבל 
את השונות בין בני הבית ולקבל ולתת לגיטמציה רבה ככל האפשר גם לרגשות שליליים שקיימים בנו וגם 
בילדים. כדי שגם הילדים יוכלו לקבל בהבנה רגשות אלו הקיימים בתוכם, והם מאד מובנים לאור המצב. נזכור 
גם שלמרות הלחץ והחששות שנלווים לתקופה זו, לילדים יש חוסן טבעי ורובם יעברו בשלום את התקופה 

הנוכחית.

לכן  בעבר.  שעשינו  טובים  ודברים  הצלחות  לשכוח  לנו  גורם  שהוא  לחץ  של  טיבו  נוספת:  חשובה  נקודה 
ברמה  אדם  כבני  אלו  בימים  לעשות  הצלחנו  כן  מה  במיוחד  לעצמנו  להזכיר  נשתדל  אלו  בימים  במיוחד 
האישית, ובכלל כהורים. נחזק את עצמינו על כל הישג קטן, כי החיים הם כמו הים, הם עשויים מאדוות 

קטנות של שמחות.
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