
 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 ...הילדים בחופש מהלימודים ואנחנו כבר רוצים חופש מהילדים
... מאיזון, אווירת החופש לעיתים משפיעה ומוציאה את כל המשפחה בכלל ואותנו בפרט

 ... שלא לדבר על שלווה
 ,בהם גם אם לילדים יש איזושהי מסגרת, על מנת לשמור על שפיות בחודשי הקיץ

 הטיפים לשמירה על שפיות בהורות במהלך החופש הגדול 10הנה לך רשימת 
יכולה להקל ולאפשר חצייה בטוחה ומוצלחת של חודשי  ( כולם או חלקם)הפנמת הטיפים 

 עד לחזרה לשגרה המיוחלת , הקיץ החמים
 ,  שיגרה בעיתותהטיפים כמובן מתאימים לשימוש גם *   
 ...מקבלים משמעות רבה יותר בעת שבירתהאך                
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !   מפתחמילת  –תכנון 
התבוננו ביומן ותראו מה אתם יכולים להכניס לשם מראש  , עצרו לרגע

 ...(.או ספונטניות)יומי ומה מחכה לתכנון 

בילויים  , חופשה משפחתית, ביקור אצל סבא וסבתא, קייטנות :לדוגמא
 .משותפים ואפילו ימי ניקיון וסדר

לשבץ מה שידוע ורצוי , כדאי להדפיס את הלוח החודשי של יולי ואוגוסט
 (.  למשל על המקרר)ולתלות במקום בולט בבית 

 .  רצוי לעשות זאת עם הילדים
 

/  אישיות למחויבויות , לתקציבבתוכו גם התייחסות התכנון צריך לכלול **
 .מקצועיות/ משפחתיות 
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !לא מילה גסה –שיתוף 
מצעיר ועד  , מצאו את הדרך הנכונה לכם ושתפו את כל בני הבית

אפשרו לכל אחד להביע את דעתו ולהעלות את . בתוכניות, מבוגר
 .רצונותיו ובקשותיו והתייחסו בכבוד לכל מה שעולה

השיחה יכולה להתקיים במפגש משפחתי בסלון או במהלך פיקניק 
הקפידו לרשום את הרעיונות שעולים ולהתייחס עניינית תוך . משותף

 .  שיתוף בשיקול הדעת המוביל את ההחלטה
 

.  הצעירים שבחבורה ניתן להוסיף איורים או מדבקות שימחישו את המתוכנןעבור **
 .נרצה שגם הם ירגישו ויהיו חלק מהעניין
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !אי אפשר בלעדיה –תקשורת 
 .  שימו את הקלפים על השולחן

 ,  המחויבויות, על מסגרת התקציב שהוגדרהספרו 
 .הדעתהמתקבלות על האפשרויות 

 .הסברים ענייניים ומותאמים לגיל הילדיםספקו 
להעביר " על הדרך"וגם , זו הזדמנות לתקשר את הנסיבות והאילוצים

 .שתוכניות הן רק תוכניות ועשויות להשתנות... שיעור על גמישות

 
 ...  כיווני-תקשורת היא עניין דו**

 .הקשיבו גם אתם לטיעוני הילדים בטרם תקבלו החלטות סופיות
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !לא רק רוחנית –הכלה וקבלה 

/ והכילו תסכולים שיעלו כנגד בקשות שלא מתקבלות אמפטיים היו 

 .תוכניות שמשתנות

קבלו  לכן , שבירת השגרה והיציאה מהמסגרת מערערת את כולם

תוך הבנה שזו רק  , למצב החדש" ההסתגלות"בהבנה את תקופת 

 (ואז צריך להסתגל מחדש )... והיא חולפתתקופה 
 

 ...חיבוק וגישה חיובית תמיד עוזרים, חיוך**
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !לא מתקיים בלי גבולות –חופש 
 .מוחלטחופש בלי גבולות יוצר כאוס 

 .חופשמרחבים גדולים יותר של אפשרו 
 ...שגם אנחנו היינו ילדיםזכרו 

 ...מלרבוץ שעות מול הטלוויזיה או המחשב" חופש"יותר ולרובנו מה 

 
 .להגדיר את הגבולות וכמובן לאכוף אותםאל תהססו  –יחד עם זאת 

 ...  אין לנו חופש מהתפקיד שלנו כהורים
 ...  משחקיםבמה הם , מה הם רואים –מעורבים היו 

 

גם אם הם שונים  , החופש הגדול, כללים שנכונים לתקופה הזו/חשוב להבהיר שאלו גבולות*
 ...(.כמו שאפשר לישון עד מאוחר)הכללים במהלך שנת הלימודים /לגמרי מהגבולות

לגביהם  , לא לשכוח עדיין לשמור על הקווים האדומים שנוגעים בעיקר בבטיחות ובבריאות**
 (בעיקר עבור ילדים צעירים)הכללים /אל לנו לפרוץ או לשנות את הגבולות
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !זה ממש לא רע –שגרה 
כזו שבעצם תיתן מסגרת ליום ותכניס קצת סדר  , צרו שגרה חדשה

 . והידועהליציאה ממסגרת השגרה המוכרת 
 :הזו צריכה לכלול את המרכיבים הבאיםהשגרה 

 האם ניתן לאפשר יקיצה טבעית או שיש מחויבויות אחרות -זמני ההשכמה? 
 חשוב במיוחד  , מועד קצר למפגש בו פורטים ומשתפים על מהלך היום הקרוב –זמן תיאום

זו גם הזדמנות לתקשר שינויים או להיות  . אצל ילדים צעירים להם יש קושי לעקוב אחרי היומן
 .פתוחים להצעות חדשות

 משתנההאם משהו בשגרת השינה ? האם שעת ההשכבה מתארכת –זמני הליכה לישון  ?
גם אם לא מתעקשים על  )לשמר את שגרת השינה , בעיקר עבור ילדים צעירים, היאההמלצה 

 .יותרבכדי שההסתגלות חזרה לשגרה אחרי הקיץ תהיה קלה ( השעה

 שלומהם חלונות הזמן בהם כל אחד חופשי לבחור ולתכנן את הפנאי  –החופש מסגרות? 

 כך יהיה קל יותר להשיג שיתוף  , תקשרו את התוכנית ואת הכללים –מיוחדים אירועים
ביקור אצל חברים שימשך   -כמו . במיוחד אם האירוע הזה מוציא עוד יותר מהשגרה. פעולה

 ....'וכומה עושים אם עייפים , מה מצופה מהילדים, מי יהיה שם: לתוך הלילה
 

  כאןבדיוק ... שלי הפייסבוקעוד על שגרה תוכלו לקרוא בעמוד **        
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !לכל אזרחי הבית –חובות וזכויות 
 .בביתבתקופת החופש הילדים יבלו יותר שעות 

 .נחוץ ומתבקשעל מרחב משפחתי מאורגן ונקי הוא לשמירה הפעולה שלהם שיתוף 
 !זה זמן מצוין להתחיל –עד כה הילדים עוד לא היו שותפים למשימות הבית אם 

 ,ערךדיירים חוקיים ושווי  –הסבירו לילדים שהם חלק בלתי נפרד מהבית 
 .חובותכך יש גם , ...(חברים, זמן טלוויזיה, בילויים)בדיוק כמו שיש להם זכויות לכן 
 .למשפחהעל השייכות מצביעים אלא , והחובות הם לא עונשבין השניים תלות אין 

 

אפשר עם  )של כל המשימות השוטפות של החיים המשותפים שלכם ערכו רשימה 
את הדרך  עימם ומצאו דונו  –הילדים רצוי יחד עם , (תמונות לטובת הצעירים

 .לכם לשתף פעולה ולחלק ביניכם את המשימותהמתאימה 
כל אחד יתרום את חלקו מתוך  יום בכל אחד יבחר אחריות שבועית או כל – לדוגמא

 ..(יום יש כביסות לקפל או קניות לערוךבכל לא )... יוםהמשימות של אותו רשימת 
 

  –הבריא אך בהחלט אפשר להיעזר בהגיון , בפרסים ולא בעונשיםמותנית  לאהעשייה הזו **
 .  קודם צריך לדאוג לאסוף ולהשאיר חדר מסודר, לצאת לחצררוצים אם 

 ".שיחקתםכשתסיימו לארגן את החדר בו לחצר לרדת בשמחה תוכלו : "אפשר לומר    
 ."תוכלו בשמחה לראות טלוויזיה, השולחןאחרי שנסיים לפנות ולנקות את מיד , בתום הארוחה": נוספתדוגמא     
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !שווה לכבד ולאמץ לעצמנו –פנאי 
תקופת החופש מהמסגרת הקבועה היא הזדמנות פז לילדים שלנו ללמוד עוד  

 .שלהםכמו מה הם אוהבים ונעים להם לעשות בשעות הפנאי , דברים על עצמם
 .עד אפס מקום ז"הלולעורר שיח בעניין ולהיזהר לא למלא להם את רצוי 

 

 ...גם הזדמנות עבורנו לבדוק מה אנחנו עושים עם הפנאי שלנוזו 
 ... אבל אם נתבונן באמת, לנו בכללאנחנו אומרים שאין לרוב 

 הם דרכים לניצול של שעות בהייה בטלוויזיה בערב או קפה במרפסת גם 
 .שלנוהפנאי ( או דקות)

 .להתבונן מה אנחנו אוהבים לעשות בפנאי שלנו ולשתף את הילדים כמודלשווה 
 

 .."  סדרת הטלוויזיה הזו ילדותית מדיי:"כמו . הימנעו מהעברת ביקורת על הבחירות של ילדיכם**
 ..."עדיף שתתרגל חשבון. תפסיק לבזבז זמן על המשחק הטיפשי הזה"או  
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !להאריך את אורך הרוח –נשימה עמוקה 

 ".סדרות חינוך"אינה עיתוי מתאים להתחלת יציאה משגרה 
 .וצליחת תקופת הביניים הזו" מערכת"הלהיות על ייצוב המיקוד שלנו צריך 

   

 ילדינושל מדי לחייהם יותר " נרד"ניקח נשימות עמוקות ולא , **נשחררעוד כל 
 ,...(רבים/רובצים/עכשיו הם יותר מול העיניים והרבה יותר משתעממיםכי )

 בדרךלהכיל את הבלבול שלהם סבלנות וגמישות יותר למצוא בתוכנו נוכל כך 
 .בידיעה שזו תקופה חולפת, ...(שוב גבולותבודקים , שמותר הכלחושבים )

 

אם יורידו את הזבל אחרי : לדוגמא... לחשוב לרגע האם חייב להתעקש, לשחרר משמע**
 לא יקרה באמת אסון ... שתסתיים התוכנית בטלוויזיה ולא ממש ברגע זה

 .כמובן שלא מדובר על שחרור כל רסן
 (5עוד על כך בטיפ מספר ... )הגבולות חשובים במיוחד בזמן החופש
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !הפרדת כוחות –התנתקות 
 ,"ביחד"שבה יש המון , הזוחשוב מאוד במיוחד בתקופה 

 .ומהילדיםבהם אתם מתנתקים מהבית לתכנן גם זמנים 

 (.או עם חבריםלבד )לחוד או ( כזוג)זמן ביחד קחו פסק 
 (אם צריך, כמו העלות של הבייביסיטר)במסגרת התקציב קחו זאת בחשבון 

 (.בילוי מועדף אחראו ...)גייסו את הסבתא לפעם בשבוע וצאו לראות שקיעהאו 

 ".לנקות את הראש"מאפשרת לשני הצדדים , בין ההורים לילדים, ההפרדה הזו
 תמיד כיף להיפגש מחדש ולחלוק חוויות 

עליהם וסמכו אחראיים להתאמן בלהיות אפשרו להם , הילדים מספיק גדוליםאם 
  .הזמן הזהשיסתדרו בלעדיכם לפרק 

 

 .הגדירו את הכללים בהעדרכם, גם אם יש מבוגר אחראי, בפעם הראשונה**
 ...טלפון לחירום ומתי להשתמש בו' מס, ...(מלבד טלוויזיה)לא להפעיל מוצרי חשמל : כמו         
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 לשמירה עלטיפים 
 שפיות בהורות

 ...שהקיץ לא יהפוך לסיוט
 

 !תיהנו–והכי חשוב 

 ...הזמן טס במבט לאחור... הילדים גדלים
 !לא חוזרת -כל דקה שעוברת : כמו שאומרים

 ...ומדובר בחופש... הכל עניין של גישה, בסופו של דבר
 אז לפחות שנהנה ממנו 

 

 חופשה נעימה ומלכדת  

 ,באהבה גדולה

 .אפרת
 

 גם במהלך החופש , שיתופים/אני פה לשאלות**
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