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  שיעורי ביתהכנת 

  

היא . הגיעו להדרכת הורים, ארבעיםזוג כבני , מיטל ואלון

, הוא .אישה יפה. ערה הערמוני ארוךשֹ, לבושה ברישול אופנתי

הם מתיישבים על . לבושו מוקפד, גבר גבוה ממושקף ושקט

. מציעה שיספרו קצת על עצמם שלושתנו מחייכים ואני, הספה

מנהלת בחברת   מיטל–  ומקצועםאחרי שמתברר לי גילם

  אני מבקשת שיספרו , תקשורת ואלון מנהל בחברת הייטק

  ויותם  9בן  נדב, 11 רועי בן: לזוג שלושה בנים. על הילדים

  .3בן 

אני מרגישה ". אומרת מיטל, "אני לא יודעת ממה להתחיל"

מוקדם  אני יוצאת בבוקר. שיש בבית אווירה של כאוס מוחלט

 רועי ונדב. לעבודה כדי לחזור בארבע לאסוף את יותם מהגן

אוכל ואוכלים  מחממים, מגיעים מבית הספר בכוחות עצמם

 אחר כך הם אמורים להכין שיעורים או להתכונן. צהרייםארוחת 

  ."ניםלמבח

  .אני שואלת" ?ואיך זה מתנהל"

 ואל ימתחילים הטלפונים אלישתיים בצהריים בערך משעה "

 אנחנו , מבקשים עזרה בשיעוריםרועי ונדב". מספר אלון, "טלמי

  לעתים קרובות אנחנו אבל  – מנסים לעזור כמיטב יכולתנו
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 לרועי אני אומר. או שהם לא מבינים אותנו, לא מבינים אותם

תמשיך בינתיים .  אעזור לך הביתהכשאגיע, עזוב את החשבון'

 הוא מצהיר .ועם נדב זה בכלל אבוד. ' האחריםמקצועותב

  . שהוא לא מבין כלום

 , דוחלפעמים מרוכזים בכתיבת, לפעמים אנחנו בישיבות עבודה"

את  אנחנו מפנים. והטלפונים זורמים. ולעתים בפגישה עם לקוח

. אליהם  לפעמים שנינו לא יכולים להתפנות,הילדים אחד לשני

 אנחנו . כאן לכן אנחנו? כשאנחנו בעבודהאיך מנהלים את זה

  ". אבל זה יוצא לא טוב,ם להיות בשבילםרוצי

ארבע כשאני מגיעה הביתה בסביבות , ואז: "ממשיכהמיטל ו

 חיכה נדב, מתברר שרועי הכין שיעורים באופן חלקי בלבד, וחצי

כי  – והבית הפוך לגמרי, יגיע ולא נגע בכלוםמאיתנו שמישהו 

על . במקום לנסות להכין שיעורים הם שיחקו ואכלו חטיפים

 הכיור ,חפצים זרוקים,  ריקותעטיפות, פה המון פירוריםהרצ

ועכשיו .  והרצפה רטובה ממשהו שנשפך כליםבמטבח מלא

  ". מבאס מאוד.צריך להכין שיעורים

  .אני שואלת" ?כך כל יום"

כשיש . איכשהו נסבלעוד כשיש מעט שיעורים המצב , כן"

  הכי כיף להגיע הביתה... אני מאבדת את זה לגמרי,מבחנים

  ".בידיעה שהיום אין שיעורי בית

 ,אלוןאומר , " אנחנו ממש מאושריםהם יוצאים לטיולכש"

  .ושניהם מחייכים
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  תוכנית פעולה
 משהו לעתים קרובות מתקשרים הילדים לדווח שאינם מבינים

הרי שאין בעיה לתת , אם מדובר בנושא פשוט. בשיעורי הבית

 נדרש  והילד,אבל הרבה פעמים האירוע מתמשך. מענה בטלפון

 הורים ,לעזרה שזקוק יותר מילד אחדיש אם . לסיוע שוב ושוב

תמיד  וגם לא – מבזבזים זמן עבודה ם את עצמעשויים למצוא

  .גדול התסכול . לילדיםמצליחים לסייע

 תוצגה שיח ב.שיחה עם הילדיםתוכנית הפעולה מתחילה ב

 ההורים. רטפוןאהסמ  לפתרון יעיל באמצעות והצעהבעיהה

. מאודכאשר אנחנו בעבודה אנחנו עסוקים ": למשל, בירויס

 ועם זאת חשוב לנו,  בשיעורי הביתאנחנו רוצים לעזור לכם

 שנוכל כדיבעבודה ולא להתעכב לסיים את כל המטלות שלנו 

 בקושי כאשר אתם נתקלים, לכן. תכםילחזור הביתה ולהיות א

ו לעזרה בצורה שתאפשר לנ  כדאי שתפנו אלינו,בשיעורים

  ".שאפשר טובהכי לעזור לכם הכי מהר ו

  ?אפשר לעשותמה 
 להורה שולח ומחוברת הלימוד שלו את השאלה הילד מצלם .1

 הילד ממשיך ,עד לתגובת ההורה, בינתיים. WhatsApp- ב

   . הבאלתרגיל

 ושולח לילד הנחיה לפתרון,  מפנה לעצמו כמה דקותההורה .2

 . קולי או בכתבWhatsApp- ב השאלה
שלח י הוא יצלם אותם ושיעוריום להכין את סיייכשהילד  .3

 .מילה טובה וההורה ישלח לו ,WhatsApp- בלהורה 
   ולעבור על השיחות יחדפעם בשבוע אפשר לשבת  .4

  . התיעוד יאפשר לתת משוב ודגשים להמשך.WhatsApp- ב
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 ? מהלך כזהמהן התוצאות של
הילד לומד באופן הדרגתי להיות עצמאי בנושא שיעורי  .1

 בשאלה שהוא לא מבין אלא" נתקע" שהוא לא מאחר, הבית

  .מתקדם בעצמו עד הגעת המענה מההורה

 מותאםהילד מקבל מענה ,  פיזית שההורה אינו נוכחאף .2

 מסגרת את ההורה ואת אילוצי, ושלוקח בחשבון את צרכי

 ועם , כך הילד מקבל התייחסות אישית מותאמת.המציאות

 שהבקשה רגיעהזאת לומד דחיית סיפוקים מתוך הידיעה המ

 .שלו תקבל מענה
הורים משדרים חוסר סבלנות לפניות לעתים קרובות  .3

 כבר אעזור לך: "ואומרים להם ,החוזרות ונשנות של הילדים

. ביחסים במשפחה שמתבטאים עומס ולחץ כך נוצרים". בבית

 הרי –אם יצליח ההורה לתת מענה קצר ויעיל בעת עבודתו 

 שיעורי הבית יןיענ, וי יותר הביתה הוא כבר יהיה פנכשישוב

  אחרות וכך יוכלו ההורה והילד לבחור בפעילויותהוסדר 

 . או יתפנו לעיסוקים אחריםמחזקות קשר
 תחושתיש  – יורד מפלס הלחץ אצל ההורה ואצל הילדכש .4

 . ואווירה טובה במשפחהרווחה נפשית לכולם
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