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  – "חזרה ללימודים ב צעדים קטנים"
 נוכל אנחנו ההורים ללוות את ילדינו צעד צעד כיצד 

  –תלמידים החווים קושי חברתי  לצות להורימנחות תחום הורים בעמותת רקפת במקבץ הצעות והמ 
 ודיםללימ הקרבה החזרה לקראת 

ילדים ומתבגרים רבים לא רוצים  שהחופש הגדול  יסתיים, ולא בגלל שכל כך כיף ונעים בחופש,  
 אלא בשל הקושי החברתי שהם חווים והחרדה מפני החזרה למסגרת ביה"ס. 

רבים מהילדים והמתבגרים האלו חווים חרדה חברתית. חרדה חברתית מוגדרת ע"י ארגון  
. ילדים מסיטואציות חברתיות רציונלי,   אינומידתי ו מתמשך שהוא אינוהבריאות העולמי כחשש 

, "אני לא "צוי אני לא רמוטעות לגבי עצמם וסביבתם )" ונוער החווים קושי חברתי הנעוץ בתפיסות
להתעצם במיוחד כשמדובר  יםיכול אלו ות . חשש(, "אני לעולם לא אוכל להשתלב בין כולם"שווה"

 בהתחלה חדשה, הכוללת לרוב מפגש עם אנשים חדשים, סביבה חדשה והרבה חוסר ודאות.

מלהגיע לביה"ס   נע ככל יכולםהעדיפו הילדים להימבשנה שחלפה פני החופש הגדול גם ליתכן, כי 
אותם דפוסים בשל  ם,לולה להיות מאתגרת במיוחד עבורע לביה"ס  כעת עם סיום החופשהחזרה

 חברתי שהחופש איפשר להם.  יחוקרוה של הימנעות

ההורים פעמים רבות חסרי אונים מול ההימנעות הזו, לא יודעים איך לשכנע את ילדיהם לחזור  
למסגרת הלימודית, להתחיל את שנת הלימודים ולחזור לשגרה כתלמידים. אך עם זאת, חשוב 

 פקיד ההורים משמעותי ביותר כדי לאפשר לילד חזרה מוצלחת לביה"ס. להבין שת

נכון, אי אפשר וגם לא צריך להכריח, אבל יש כמה מסרים שחשוב שההורים יעבירו, תוך שמירה על 
 שיח פתוח ומכבד עם הילד/מתבגר. 

 לא להקטין את הקושי 

ד עם זאת להעביר את לכבד את החשש והקושי של הילד, לא להקטין או להעלים אותו אבל יח
המסר שיחד נמצא את הדרך ונעזור לך כדי שתצליח להתמודד. חשובה פה האמונה האמיתית  

 ביכולת של הילד להתגבר ולהתמודד למרות הפחד והחרדה החברתית.

 שמירה על הסטטוס 

"תלמיד" עבר ילדיהם המעדיפים להימנע מלהגיע -תפקידם של ההורים הוא לשמור על סטטוס ה
ספר. כלומר, לשמור על ההבנה של ילדם שגם אם הוא או היא לא נוכחים פיזית בין כותלי לבית ה 

 הכיתה הם עדיין בגדר תלמידים.

ככאלה, עליהם להתעורר בזמן, להכין את מטלות ביה"ס, להתעדכן לגבי שיעורי הבית, ללכת לישון  
 בשעה סבירה ומותאמת לגיל וכיוב'. 

 שיתוף פעולה עם הצוות המקצועי

וד בטרם החזרה לספסל הלימודים, מומלץ ליצור קשר ולשתף את הצוות החינוכי, לשתף בקושי ע
 המתחולל אצל הילד או הילדה ולא להתבייש לבקש את עזרתם בכל דרך אפשרית. 
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לדוגמא: שיחה טלפונית עם הילד.ה, מפגש חשיבה מקדים בביה"ס כדי למצוא רעיונות להקלה על  
המורה ואולי אפילו עם אחד התלמידים איתו הייתה לילד.ה   הילד.ה, שמירה על קשר עם
 אינטרקציה חיובית קודמת.  

וכמובן, כל הפעילות המקדמת הזו צריכה להיות  בשיתוף ותקשורת פתוחה עם הילד: לשאול 
 לדעתו, לחשוב יחד מה יעזור לו וכו'. 

 

 

 

 לייצר עבור הילד הזדמנויות להצלחות קטנות 

ימות תוך כדי עידוד. גם אם רק ניסה, גם אם הצליח ממש מעט, זה מה  להציב מטרות קטנות ויש
שיחזק אותו להמשיך, זה מה שיבנה בו תחושת מסוגלות והכרה ביכולת שלו. לדוגמא: אפשר 

להציע חזרה הדרגתית לבית הספר לשעה או שעתיים בימים הראשונים, או רק לחלק מהימים. 
יות, בלי לחץ וביקורת, אלא עם הרבה עידוד לאפשר לו להתנסות במרחב החברתי בהדרגת

זו המחוייבות שלך". המסר הזה חשוב עבור תחושת  -ותמיכה ועם מסר שאומר "אתה תלמיד 
 הערך והזהות שלו, שלא ירגיש תלוש ומנותק לגמרי.

מהלך המטרות הקטנות משדר לילד או הילדה המתמודדים עם הקושי ש"אנחנו ההורים פה 
שצריך ואפשר. אנחנו מאמינים בך שאתה מסוגל להתמודד, למרות שזה מאוד   לצידך, ונעזור במה

 קשה עבורך".

ככל שהתקשורת העוברת ביניכם לבין ילדיכם תהיה משוחררת מלחץ וביקורת, ככל שתאמינו יותר 
ביכולות שלו, בכוחות שלו להתמודד גם אם עבורו זה נראה בלתי אפשרי, תצליחו ללוות אותו 

 לחזרה ללימודים ולהתמודדות עם המרחב החברתי שממנו הוא מעדיף להימנע.  בצעדים קטנים,

 לדוגמא:.בנוסף לתמיכה מצדכם, אתם יכולים להנחות את ילדכם לבצע פעולות מקדמות עבורם

 נסו לראות את הדברים בפרופורציה 

זה נכון שהחזרה למסגרת הלימודית מאתגרת ומורכבת, אבל אם תביטו על עצמכם מ"מעוף 
  -פור" ותזכרו בהתקדמות שעשיתם עד תחילת החופש, תראו שלמרות הקושי הגדול עכשיו צי

 המגמה היא חיובית ואתם בדרך הנכונה. 

נסו להיזכר בימי שיא טובים משנת הלימודים הקודמת וכיצד הם גרמו לכם להרגיש בסיומם, אם  
 גם השנה.היו בעבר אירועים חברתיים שנהניתם מהם, אין סיבה שלא יהיו כאלה 

 

 זכרו שכולנו בני אדם 

כולם חווים את אותן המחשבות ואותן הרגשות בתקופות שונות בחיים. אפילו ההורים או המבוגרים 
 האחרים בחיינו… כל אחד מתמודד עם משהו. 

מחשבות שליליות ומורידות עוברות לכולנו בראש בתקופות שונות. זה לא אומר שהן נכונות, זה רק 
 אנושיות וזמניות. אומר שהן 

 

 הקטינו את חוסר הוודאות 

אחד הדברים שמוכיחים כמפחיתי חרדה זה להגדיל את הוודאות ככל הניתן, לכל אורך השנה אך 
 בפרט בסוף הקיץ.  

נסו לברר כמה שיותר פרטים לפני תחילת שנת הלימודים )בייחוד אם אתם נכנסים למסגרת חדשה  
ת מעבר דירה לעיר אחרת(. בדקו אם ניתן לארגן מפגש כמו חטיבה או תיכון או אפילו בעקבו
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מקדים של חברים, גם אם הקשר איתם לא הדוק, או לקבוע עם חבר ללכת יחד בימים הראשונים  
 לבית הספר.

 דרך הפעולות האקטיביות האלה תוכלו להרגיש יותר בשליטה ופחות חשש מהלא ידוע.

 

מנחות תחום הורים בעמותת  בירון  ות אפרת חנן, אתי יוגב ואורלי בהטיפים וההמלצות באדי
 . חרדה חברתיתמתמודדים עם קושי ו, המסייעת לילדים ונוער הרקפת


