מתבגרים בתקופת הקורונה -איגרת להורים

עם החזרה ללימודים ,השירות הפסיכולוגי רוצה לשתף אתכם במספר מחשבות ותובנות לגבי
מתבגרים בתקופה זו.
שימור משימות התפתחותיות
אחת המשימות החשובות והמרכזיות של גיל ההתבגרות היא פיתוח נפרדות מההורים והדמויות
המבוגרות המשמעותיות .בנוסף לנפרדות ,מופיעה תחושה של עצמאות וזהות חדשה ומגובשת
ונבדלת מההורים ,מהמשפחה ומהזהות הילדית שהיתה קודם.
בימים כתיקונם ,המתבגר מתרגל את הזהות החדשה שלו בקרב קבוצת השווים בבית הספר
ומחוצה לו .בתקופה זו ,שנכפה על המתבגרים שלנו בידוד פיזי חלקי מהקבוצה החברתית שלהם,
שתי המשימות הללו של גיל ההתבגרות עומדות בפני אתגר משמעותי.
כדי לאפשר למתבגר ,בכל זאת ,לשמר את הרצף החברתי ואת ההתערות החברתית ,נמליץ לאפשר
לו לעשות זאת דרך המסכים (בשונה מהשגרה) .המתבגרים יוצרים קשר באמצעות שיחות ועידה
באינסטגרם ,התכתבויות ושיחות בוואטסאפ וע"י משחקים וירטואליים משותפים.
דרך נוספת לעזור למתבגרים לגבש את הזהות החדשה שלהם ,השונה מהזהות הילדית אותה הם
רוצים לזנוח ,היא ללהק אותם ל"מחנה הגדולים" .תוך כדי כך ,הם יכולים לעזור לנו לטפל
באחים הקטנים ולהיות עסוקים איתנו יחד בנושאים המעניינים אותנו .כמו לראות חדשות יחד,
לחשוב על המצב ביחד ולדסקס תרחישים אפשריים .כך שני הצדדים ייתרמו במידה ניכרת,
החשיבה של המתבגרים היא יצירתית וכיף לשמוע אותם רואים את העבר ,ההווה והעתיד.
החזרת השליטה בתקופת חוסר וודאות
אין ספק שתקופה זו מאופיינת באובדן שליטה וחוסר וודאות שמשפיע על כולם .אפשר להקל על
המתבגרים ולנסות להחזיר מעט שליטה לעולמם .אנחנו יכולים לעשות את זה בכך שנחשוב יחד
איתם על סדר יומם ,נשתף אותם בקביעת סדר יומם ,בשעות הקימה שלהם -הכוונה היא לייצר
פשרה שתהיה נכונה עבור כולם .בתוך כך ,נדון איתם על הדרך המתאימה להם בביצוע מטלות
ביה"ס ,על עיסוקים שפחות נראים לנו ,על שעות מסכים וניתן להם איזושהי תחושה שהם
שולטים בנעשה בעולמם.
חששות אופייניים
קיימים מספר חששות שעולים בקרב המתבגרים ,גם אם הם לא תמיד מדברים עליהם .למשל
קיים חשש מהעתיד .לקראת העלייה לתיכון ,חטיבת הביניים ,יש מתבגרים שמסיימים עכשיו
תיכון ומתגייסים  ,מתחילים במיונים לצבא ,פרידה מהמסגרת ,עוזבים חוגים שהשתתפו בהם,
אולי חווים קטיעה מתנועת הנוער.

חשש נוסף הוא מהמראה החיצוני ,הדימוי הגופני אל מול מצלמות המחשב ובשל עטיית המסכות.
יש גם דאגה משימור של קשרים חברתיים -איך להמשיך להיות בקשר עם החברים שלי ,קשרים
רומנטיים שנקטעו ,חברויות חדשות ,איך לשמר את הסטטוס החברתי בכתה ,בשכבה ,ובבית
הספר.
כדי לרכך מעט את החששות ,ההורים צריכים לבדוק עם עצמם היכן הם נמצאים ומה יכול לעזור
להם להכיל יותר טוב את הילדים .צריך לנסות ולשמור כמה שיותר על השגרה שהיתה לפני
תקופת הקורונה ,לצד נסיון לייצר שגרה חדשה לתקופה זו .למשל ,לייצר זמן לספורט ,זמן
ללימודים ,זמן למפגשים מקוונים עם חברים .אם הילד שלכם לא ממש מתחבר לקשרים
חברתיים דרך האפליקציות השונות ,זה הזמן לעודד אותו כן להתנסות בכך .זאת ,לצד עידוד
בפגישות פנים מול פנים ,ככל שמתאפשר.
סובלנות
אפשרו לילד גם זמן של פרטיות בחדר ,של שהות שלו עם עצמו לבד .תתעניינו במחשבות וברגשות
של הילד ,בררו איתו ממה הוא חושש וכיצד אתם יכולים לסייע לו .נסו לבחור את המאבקים
שלכם .זו תקופה לא פשוטה ,יתכן עם ריבים בבית ,יכול להיות שיש יותר ווכחנות ,צעקות ,אולי
הילד הולך לישון מאוד מאוחר ,אל תכנסו עם הילד למאבקים על כל דבר .נסו להבין שיש
התנהגויות שטבעי שהן מועצמות בתקופה זו.
הכלה
המתבגרים מאופיינים בחשיב ה קיצונית של שחור ולבן .של "העולם כולו ייחרב" אל מול "לי זה לא
יקרה" .הסבר שלכם ומיתון הרגש שלהם יכול מאוד לעזור .נסו להסביר להם למה חשוב לשמור על
הכללים .אולי דרך דיבור על ערכים ,כמו ערבות הדדית .תפיסות עולם וערכים הם משהו שמאוד מדבר
למתבגרים .אפשר גם לדבר על הדאגה למבוגרים מאיתנו ,לסבא וסבתא ,ליקרים לנו ולהמשכיות הקיום
האנושי.
אנו מאחלים בהצלחה לכל תלמיד והוריי המועצה.
בכל שאלה ,ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי במספר  09-7409075וכן לפסיכולוג בית הספר.

