החופש הגדול ,גרסת הריאליטי

"זה פשוט מייאש":
בשל החגים ־ יה 13
ימי לימודים בסנטחבו
חופש הגדול שאחרי החופש הגדול :לוח החגים הישראלי יזמן
 I 1השנה להורים "כאב ראש" גדול כבר בספטמבר הקרוב .מדובר
בחודש עם  13ימי לימוד בלבד ,שמגיע מייד אחרי חודשיים שלמים
של חופש גדול.
הלימודים יתחילו השנה ב־ 2בספטמבר ,מכיוון ש־ 1בספטמבר הוא
יום שבת  -אז יתחיל למעשה שבוע הלימודים המלא היחיד בחודש
)עד  7בספטמבר( .בשבוע לאחר מכן 9 ,בספטמבר הוא כבר ראש השנה
שבו יהיו לילדים שלושה ימי חופש  -ולאחר מכן הם יחזרו ללימודים
ביום רביעי.
שבוע הלימודים לאחר מכן יחל ביום ראשון 16 ,בספטמבר ,אך
ייקטע כבר ביום שלישי) (18.9בשל יום הכיפורים וחופש בן יומיים.
התלמידים יחזרו ללמוד ביום חמישי) ,(20.9אך בשבוע לאחר מכן כבר
תחל חופשת סוכות ,שתימשך שבוע
וחצי ,והתלמידים יחזרו ללמוד רק
71/י
ביום רביעי 3 ,באוקטובר.
עדי מזרחי ,אמא לשלושה ילדים,
ובהם אורי שעולה לכיתה ב׳ ורוני
שעולה לגן חובה ,מספרת על לוח
הזמנים הצפוף והכמעט בלתי אפ
שרי" :את הסידורים לחופש הגדול
התחלנו לארגן מחודש מאי  -כדי
לסדר איפה הילדים יהיו בכל יום.
בשבוע הראשון של הלימודים יהיו
ימי הסתגלות ,לא רק לגני הילדים
אלא גם למי שעולה לכיתה ב׳ ואז
כבר מגיעים חגי תשרי".
לדבריה" ,זה פשוט מייאש ,כי
מעבר לכך שבאוגוסט ההורים כבר מותשים ,גם הילדים עצמם לא
מצליחים לקיים שגרה".
עדי מציינת כי ניתן היה למצוא פתרונות אחרים" :בעולם מתוקן
היו חושבים קדימה ,חשיבה מחוץ לקופסה ,ומעבירים את החופש הג
דול שיחול בחלקו על חגי תשרי .יש נוקשות של המערכת שמקובעת
לתאריכים שלא תואמים את המצב התעסוקתי של ההורים ושל שום
זוג צעיר במעמד הביניים".
רונית ורדי ,מנחה פדגוגית ברשת מעונות היום "התחלה חכמה" ומ
סגרות הגיל הרך בחברה למתנ״סים הארצית ,אומרת כי "החזרה לשגרה
אחרי חופשה ארוכה מורכבת תמיד ,והשנה זו משימה מורכבת במיוחד
מאחר שהחודש הראשון של שנת הלימודים רווי חופשות ומציב אתגר
משמעותי להורים ,לילדים ולצוותי החינוך".
לדבריה" ,עיקר האתגרים צפויים בגילים רכים יותר שעלולים לחוות
קשיי הסתגלות שמתבטאים בבכי מרובה ,במצבי רוח ובקושי בהבנה של
סדר היום .ההמלצה הראשונית היא שלא להעביר את תחושת הקושי
לילדים  -אם כהורים נתייחס בחיוב ובשמחה לתקופת החגים ולמפגשים
המשפחתיים הכרוכים בכך ,נצליח להעביר לילדים את אותה תחושה".
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"את ההכנות לחומש התחלנו כבר במאי" ’7y .מזרחי וילדיה
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