
 

 זמן איכות משפחתי

 מאת: אורית יוסף

 

אנו מרגישים שאין לנו זמן איכות עם היקרים  ות" הפך מזמן למצרך בחיינו:המושג "זמן איכ

את הדעת על החוסר בזמן  ופחות את הדעת לנו, הילדים/בני הזוג שלנו. אנו נותנים יותר 

 .בעשיה מהי איכות

. אני יוצאת מהבית לפני שהילדים קמים. חוזרת "אני מרגישה שאני רודפת אחרי הזמן

כשהילדים כבר יצאו לחוגים בכוחות עצמם ומגיעים הביתה בסביבות  00:11הביתה בשעה 

רצות סביב אנחנו מרגישות שאנחנו . אני שומעת את אותו הדבר מהחברות שלי, 00:11

 . 8, 33, 31לשלושה ילדים בגילאים  אומרת בנשימה עצורה אמאהזנב של עצמנו" 

 ומוצאים זמן איכות"? איך מתמודדים עם הצרכים השונים, מטלות היומיום"

שונים, צרכים עבודה, מטלות הבית,  -ים מורכבים בפנינו אתגר יםמציב אין ספק שהחיים

ה כמות הזמן שהוקצתה למטלות אלו בהחלט הינה קטנילדים, זוגיות, הורים מבוגרים ועוד. 

 ושמה אותנו ב"מינוס" בבנק הזמן שלנו. מכמות המטלות 

. ילדים קשרמה שילדים הכי רוצים )וגם מבוגרים( זה  -בכל זה??  הבשורה הטובה מהי

ה טובה, שיחבקו אותם. הם ישמחו רוצים שיתייחסו אליהם, שיאהבו אותם, שיגידו להם מיל

ולכן גם חצי שעה, גם עשר  ותנו. יות, אך יותר מכל הם רוצים אלקנ ,אותם לדיסנישניקח 

. אנחנו לא צריכים מרבית דל, כל עוד הקדשנו תשומת לבדקות יעשו לעיתים את ההב

 אתנולהתייחס אל מטלות הבית כמשימה של "אדם אחד" אלא לצרף את הילדים להיות 

במהלך הבישול במטבח, קיפול הכביסה, סידור חדר ועוד. ילדים יכולים לעזור, ואם לא 

מחים להשמיע ולנו כיף מספיק שישבו על המיטה ויספרו לנו את חוויות היום תוך כדי. הם ש

 . מצאנו זמן ביחד לשמוע. הנה

כון הליכה משותפת. הדבר נחליף במידת האפשר זמן הסעות בנסו לה –הליכה משותפת 

, לחוגים ולחברים. נכון שזה "גוזל זמן" מעיסוקים אחרים, אך )למי שיכול( בבוקר לביה"ס

 מרוויחים זמן איכות עם הילדים וגם בריאות. 

בזמן ילד. לעיתים אפשר לעשות זאת כל עם לבד זמן איכות  חפשו  –זמן ביחד, זמן לבד 

לא ממש משנה מה אנחנו  . לילדאיסוף דוארות בסופר, תוך כדי הליכה לקנישהאחר בחוג, ב

 מבלים זמן זה ביחד. ש העיקר עושים אתו



גוזל הזמן הראשי בחיים המשותפים שלנו הוא הסלולרי. אנו מתפתים להציץ,  – ניידיםהניחו 

עושים זאת תוך כדי שיחה עם הילד. אף אחד מאתנו לא אוהב רבות לבדוק, להגיב. לעיתים 

 שעושים לו את זה, כולל הילד.

ישנה חשיבות גדולה להתפתחות השפה של הילד כתוצאה מהקראת  – משותפתיאה קר

 . הדבר משפיע על מיומנויות מילוליות גבוהות. , בגיל התאים כמובןספרים

צורת ההתנהלות שלנו מול  אנו מונעים מרגשות אשם ואלו בד"כ משפיעים על –רגשות אשם 

קונים, מנסים לפצות במקום פשוט להיות... מלכתחילה הילד רצה זמן . אנו מתנצלים והילד

 או מתנה אחרת לא יפצו על הזמן האבוד הזה.אתנו, משחק מחשב 

 ,לעשות אתכםורוצה אוהב הוא מה את הילד הגדירו זמן איכות עם הילד. תשאלו   -הגדרות 

  ונסו להכניס דבר אחד או שניים לסדר יומכם המשותף. 

תפת. מפגש זמן משפחה ביחד. זו יכולה להיות ארוחת הערב המשואפשרו  – זמן משפחה

היינו רוצים את נימוסי השולחן של ילדינו.  "איך"נינוח עם הרבה מקום לתת דוגמא אישית ל

  הרבה הקשבה וסובלנות. ועם בלי הרבה הערות, 

זה ביחד. אפשר להגיד להם שאנו מעריכים זמן חשוב שהילדים ירגישו  –הזמן של הילד 

 זה ביחד, נהניתי מאוד". המשפט כמו "תודה שזכיתי לזמן 

כשילדים זוכים לזמן אתנו, הם צריכים לריב פחות על "תשומת לב"  –בין אחים  ריבותמ

 קשר נלחמים עליו פחות. הזוכים למאתנו. ילדים 

מנו היטב. הוא לא ה"גולם זמן הוא דבר קיים בחיינו, המצאנו אותו כדי לנהל את עצ, לסיכום

שקם על יוצרו" אלא נועד לעזור לנו. החליטו כיצד אתם מיישמים את מטלות היום תוך כדי 

שיחה עם הילדים, הקשבה, זמן השתטות וזמן לחיבוקים.  כדי שיתוף בני המשפחה, תוך

 תבלו זמן זה בשבילכם, לפחות כמו בשבילם. 

 

  

 


