הכל נשאר במשפחה

יר ֵשם?
ְל ֵאילּו חּוגִ ים ְל ֵה ָ

ֲא ֵחרים ַּבחיים  -לא כּ דאי ְל ַהגזים .גם דבר טוֹ ב יכוֹ ל
להיוֹ ת רע ִאם ַמגזימים ַּב ַּכמוּת.

סתייֵ ם,
תבים :יֵ ש ָלנ ּו ְשלוֹ ָשה יְ ָל ִדיםֵּ .בן ֶּבן ַּ ,16בת ַּבת  13ו ֵּבן ֶּבן ַ .7החוֹ ֶפש ַהגָ דוֹ ל עוֹ ֵמד ְל ִה ַ
ָשאוּל ְו ָר ֵחל ּכוֹ ִ

קרנים ,שרוֹ צים ללמוֹ ד וּלנסוֹ ת
יש ילדים ַס ָ

ילת כּ ֹל
יל ִדיםִ ,ל ְבנֵ י נוֹ ַערִ ,ל ְמבוּגָ ִריםִּ .ב ְת ִח ַ
קטים ַעל חוּגִ ים ַר ִּבים ִל ָ
ספ ִ
תמ ֵלאת ִּב ּפרוֹ ּ ֶ
וְ ֵת ַיבת ַהדוֹ ַאר ֶש ָלנ ּו ִמ ַ

הכּ וֹ ל .זה נפלא .יש ילדים ַּב ֲע ֵלי ֵעינַ יים גדוֹ לוֹ ת והם

דעים ְל ַה ִ
תלבּ ִטים (לֹא יוֹ ִ
ָשנָ ה ֲאנַ חנ ּו ִמ ַ
חליט) ֵמ ָח ָדש ַּב ְש ֵא ָלהְ :ל ֵאיל ּו חוּגִ ים ו ְּלכַ ָמה חוּגִ ים ִלרשוֹ ם ֶאת ַהיְ ָל ִדים.

מאס להם .יש ילדים
אחרי חוֹ דש נִ ָ
רוֹ צים הכּ וֹ ל ,אבל ֵ

צלחנ ּו ְל ַשכנֵ ַע אוֹ תוֹ ָל ֶלכֶ ת
ּרסל וְ ִה ַ
ַה ֵּבן ַהגָ דוֹ ל ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ָא ַהב חוּגִ יםָ .ר ַשמנ ּו אוֹ תוֹ ֶּב ָע ָבר ְלחוּג ַּכדו ַ
תמיד ְּבשוּם ָד ָברַ .ה ַּבת אוֹ ֶה ֶבת ַהכּ וֹ לִ .היא רוֹ ָצה ָל ֶלכֶ ת ְלכֹל ַהחוּגִ ים ָּב ִעיר.
ִל ְתנו ַּעת נוֹ ַערֲ ,א ָבל הוּא לֹא ִה ִ
ְּבכֹל יוֹ ם ִהיא בּ וֹ ֶח ֶרת חוּג ַא ֵחרַ .ה ֵּבן ַה ָק ָטן לֹא יוֹ ֵד ַע ַמה ִלבחוֹ ר.

שרוֹ צים ְמ ַעט; יש ילדים שלא רוֹ צים חוּגים בּ כלל.
כּ דאי לבדוֹ ק יחד עם הילד ְלכמה חוּגים לרשוֹ ם
אוֹ תוֹ .הדבר תלוּי ַּבצרכים ו ָּברצוֹ ן ו ַּביְ כוֹ לוֹ ת של

חליט ְלכַ ָמה חוּגִ ים ִלרשוֹ ם אוֹ ָתם וְ גַ ם ִלבחוֹ ר ֶאת ַהחוּגִ יםֲ .אנַ חנ ּו רוֹ ִצים ִלבחוֹ ר חוּגִ ים ֶש ָּב ֶהם
ָק ֶשה ָלנ ּו ְל ַה ִ
פריע ּו
תמיד ַּבחוּגִ ים וְ ֶש ַהחוּגִ ים לֹא יַ ִ
ַהיְ ָל ִדים גַ ם יֵ ָיהנ ּו וְ גַ ם יְ ַקבּ ל ּו ַה ֲע ָש ָרהָ .חשוּב ָלנ ּו גַ ם ֶש ֵהם יוּכל ּו ְל ַה ִ
עתךְ ,לכַ ָמה חוּגִ ים ְּכ ַדאי ִלרשוֹ ם כּ ֹל יֶ ֶלד?
ַל ִלימו ִּדיםַ .מה ַד ֵ

המשפחהַּ ,כמו ָּבן.
ּ
הילד ,אך גם ְּב ַתקציב
טיבציָ ה שלוֹ
הרצוֹ ן והמוֹ ַ
ִאם ֵס ֶדר היוֹ ם של הילדָ ,
שפחתי ְמ ַאפשרים זאת  -אפשר לרשוֹ ם
המ ּ
והתקציב ִ
ַ
ספר
את הילד ְליוֹ תר ֵמחוּג אחד .רצוּי לא ְל ַהגזים ְּב ִמ ּ

הראשוֹ נים של שנת הלימוּדים ו ַּב ָשבוּעוֹ ת
ַּביָ מים ִ

ִלבדֹוק וְ ִלבחֹור ִעם ַהיֶ ֶלד

החוּגים .כּ דאי ְל ַהשאיר גם זמן ללמוֹ ד וּזמן ּפנוּי.

ההע ָש ָרה
פתחים גם חוּגֵ י ֲ
החגים נִ ָ
שאחרי ַ
ֵ
הראשוֹ נים

כריח ילד ללכת
חוּג ֵאיננ ּו חוֹ בה ,ולכֵ ן לא רצוּי ְל ַה ַ

ִאם בּ וֹ ֲחרים יוֹ תר מחוּג אחד ,כּ דאי "לטעוֹ ם"

ילדים .החוּגים ִמתקיימים ְּב ִמסגָ רוֹ ת שוֹ נוֹ תְּ :ב ִמס־
ִל ָ

ספיק דברים שהילד
ְלחוּגִ ,אם אינוֹ רוֹ צה בּ כך .יש ַמ ּ

ספוֹ רט וּמחוֹ ל ,אמנוּת וּמוּזיקה,
מתחוּמים שוֹ ניםּ :

המתנָ "סים אוֹ ַּב ִמסגָ רוֹ ת
גֶ ֶרת בּ תי־הספר ,העיריוֹ תַ ,

להכריח אוֹ תוֹ ְּבמקוֹ ם
ַ
ַחייָ ב לעשׂ וֹ ת ,אז אין טעם

שׂ פוֹ ת ,חוּג עיוּני.

הפרטיוֹ ת .יש היוֹ ם ֶה ֵצ ַע גדוֹ ל מאוֹ ד של חוּגים
ּ

שאין חוֹ בה אוֹ אין צוֹ רך .חשוּב שהילד יהיה שוּתף

לילדים בּ כל ִשכבוֹ ת הגיל ,בּ כל התחוּמים וּבמחירים

ַּבבּ חירה של החוּג .צריך ְל ַהתאים את החוּג ַלטעם

שוֹ נים מאוֹ ד זה מזה.

ול ְצ ָרכים שלוֹ.
של הילדָ ,ל ָרצוֹ ן שלוֹ ַ

ִמגווַ ן החוּגים עצוּם (גדוֹ ל מאוֹ ד) והבּ חירה ָק ָשה.
קריטריוֹ נים ַלבּ חירה
ֶ
לכֵ ן צריכים ִלקבּ וֹ ַע ֵמרֹאש
המ ָטרוֹ ת.
ולקבּ וֹ ע את ַ
יש כּ מה שאלוֹ ת שההוֹ רים והילדים צריכים
שמחליטים ִאם וּלכמה חוּגים
לבדוֹ ק ולבחוֹ ן  -לפני ַ
לרשוֹ ם את הילד.

ֵּכיווָ ן שהחוּגים אינם חוֹ בה וכֵ יוון שהחוּגים עוֹ לים

ההוֹ רים צריכים ְלייָ ֵעץ ולעזוֹ ר ַּבבּ דיקה ו ַּבבּ חירה,

ההשׂ ָּכ ָלה
יל ָדיו את ַ
כּ ל הוֹ ֶרה רוֹ צה ְל ַה ֲעניק ִל ָ
ּלה ֲעשיר את עוֹ ָלמוֹ.
הטוֹ בה ְּביוֹ תר ו ַ
בּ ית־הספר ַמ ֲעניק ַלילדים השׂ כּ לה ְר ָח ָבה ִּבתחוּמים

כּ סף רב ,כּ דאי ְלשׂ וֹ ֵח ַח עם הילד לפנֵ י שרוֹ שמים
אוֹ תוֹ לחוּג .הילד ַחייָ ב ָל ַד ַעת ֵמרֹאש ָמ ֶהם הכּ ללים

אך אין טעם להכריח ילד ללכת לחוּג.
יש ילדים שאוֹ הבים חוּגים עיוּניים .אחרים

וּמהן החוֹ בוֹ ת ַּבחוּג שהוּא נִ רשם ֵאליוְּ .בחוּגים רבּ ים

אוֹ הבים חוּגֵ י אמנוּת וִ יצירה .רבּ ים אוֹ הבים חוּגֵ י

שקיע זמן ו ַּמ ֲא ָמץ רב .הוּא צריך
ַ
הילד צריך ְל ַה

תפרקוּת.
ספוֹ רט ,ואחרים  -חוּגים של ֵּכיף ִוה ּ ָ
ּ

תא ֵמן בּ בּ ית.
תחייֵ ב לבוֹ א ַלשיעוּרים וַ ֲאפיל ּו ְל ִה ַ
ְל ִה ַ

ְּכ ַדאי לייעץ לילד לבחוֹ ר חוּג שיַ תאים ִלתחו ֵּמי
העניין שלוֹ וגם חוּג ִּבתחוּם שיֵ ש בּ וֹ ֲחשיבוּת .למשל:
ִ

ִמי ָצ ִריך חּוגִ ים?

יֵ ש גַ ם חֹובֹות

חשוּב שהילד יֵ ַדע את הדברים לפני שהוּא נִ רשם
לחוּג.

לאנגלית חשוּב
ספוֹ רט ֲחשוּבים ַלבּ ריאוּת .חוּג ַ
חוּגֵ י ּ

שאינם ַמתמידים בּ חוּגים .אחרי הכּ יף
יש ילדים ֵ

פלאוֹ ת
מאוֹ ד ַל ַחיים .חוּגֵ י מוּזיקה יכוֹ לים ַל ֲעשׂ וֹ ת נִ ָ

מאס להם ֵמ ָה ִענייָ ן והם רוֹ צים
של ההתחלה ,נִ ָ

ַלנפש וגם לתרוֹ ם ִלתחוּמים נוֹ ספים כּ מוֹ  :ריכּ וּז,

הפרישה
שמעוּת ּ
לפרוֹ ש .חשוּב לבדוֹ ק ֵמרֹאש מה ַמ ָ

תמ ָדה ,קוֹ אוֹ רדינַ ציָ ה.
זיכרוֹ ןָ ,חריצוּתַ ,ה ָ
ָּ

התשלוּמים .חשוּב
של הילד ְּב ֶאמצע השנה מבּ חינת ַ

שוֹ נים ,אך בּ ית־הספר ֵאינוֹ יכוֹ ל ְל ַה ֲעשיר את

ספוֹ רט
גם גיל הילד חשוּב ִּבבחירת החוּג .למשלּ :

(הא ּ ֶ
הפן ַ
שגם הילד יֵ ַדע את ּ ַ
רש ָמה.
הה ָ
ספקט) הזה של ַ

הילדים בּ כל התחוּמיםְּ .ב ִמקרים רבּ ים ,מה שהילד

שאפשר ְל ַהתחיל ללמוֹ ד
חשוּב תמיד .יש תחוּמים ֶ

תמ ָדה
להסבּ יר ַלילד שחוּג ֵאינוֹ חוֹ בה ,אך ַה ָ
חשוּב ַ

הענייָ ן
לוֹ ֵמד ְּבבית־הספר ֵאינוֹ ְמ ַס ּ ֵפק את כּ ל ְתחו ֵּמי ִ

נתר כּ דאי ְל ַהתחיל ללמוֹ ד בּ גיל צעיר.
בּ כל גילְ ּ .פ ַס ֵ

היא ֵע ֶרך חשוּב.

הפוֹ ֶטנציַ אל שלוֹ
קרנוּת שלוֵֹ ,אינוֹ ְמנַ ֵצל את כּ ל ּ
והס ָ
ַ

גם ָמחוֹ ל כּ דאי להתחיל בּ גיל צעיר .כּ ך גם לימוּד

ֵואינוֹ ַמ ֲעניק ַה ֲעשרה ִּבתחוּמים חשוּבים .בּ ית־הספר

שׂ פוֹ ת.

ההוֹ צאה על חוּגים לא קטנה ,וּכשיֵ ש יוֹ תר מילד
אחד  -צריך ְל ַח ֵלק את העוּגה ְּבאוֹ ֶפן חכם .וּכדאי

גם אינוֹ ְמ ַמ ֵלא את כּ ל הזמן של הילד .לכן האחריוּת

יטב את החוּג .לבדוֹ ק מה בּ דיוּק
כּ דאי לבחוֹ ר ֵה ֵ

על ַה ֲע ָש ַרת עוֹ ָלמוֹ של הילד היא על ההוֹ רים .אחת

המדריך ,מי הילדים ,מהן השעוֹ ת וּמה
עוֹ שׂ ים בּ וֹ ,מי ַ

הפנוּי של
הדרכים ְל ַה ֲע ָש ַרת עוֹ למוֹ וּלבילוּי זמנוֹ ּ

ָ
שמדו ָּּבר
העלוּת (כּ מה עוֹ לה) .ההוֹ רים חייבים ִלבדוֹ ק ְ

הילד היא :חוּגים.

ְּב ַמדריך ְמיו ָּמן וּמנו ֶּסה.

תמיד לזכּ וֹ ר שגם בּ שנה הבּ אה יהי ּו חוּגים .לא
מוּכרחים ַל ֲעשׂ וֹ ת הכּ וֹ ל השנה.
דֹותן
ֲענָ ת ָ

ַלבּ יקוּר בּ חוּג יתרוֹ נוֹ ת רבּ ים :חוּג הוּא זמן של ֵּכיף
הפנוּי;
וַ ֲחווָ יוֹ ת ולימ ּוד .זה ּו ניצוּל נִ פלא של הזמן ּ ָ

ַּכ ָמה חּוגִ ים?

שפ ָחה״
שאר ַּב ִמ ּ ָ
״הכּ ֹל נִ ָ
כת ִבים ַל ָמדוֹ ר ַ
ִמ ָ

פשר ִמפגש עם חברים מו ָּּכרים וחדשים,
החוּג ְמ ַא ֵ

תחרים
דמה שההוֹ רים של היוֹ ם ִמ ָ
לפעמים נִ ֶ

״ש ַער
פשר ִלכתוֹ ב ְל ִפי ַה ְּכתוֹ ֶבתֲ :ענָ ת דוֹ ָתןַ ,
ֶא ָ

מהמ ַתח של ִמסגרת בּ ית־הספר
ֶ
ּרקן
ויָ כוֹ ל ָל ֵתת ּפו ָ

שלח את הילד ְליוֹ תר חוּגים .יש היוֹ ם חוּגים
מי יִ ַ

״כתב ּו
ל־א ִביב .אוֹ ַל ָמדוֹ ר ִּ
תחיל״ַ ,ה ַמסגֵ ר ֵ ,9ת ָ
ַל ַמ ִ

והלימוּדים.

ְלתינוֹ קוֹ ת בּ ני יוֹ ם ...גם ְּב ִענייַ ן החוּגים ,כּ מוֹ ִּבתחוּמים
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