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 תגובות ילדים לגירושין

 

 תינוקות וילדים קטנים

 תגובות:

 .)אובדן של הצלחות התפתחותיות )חזרה לבקבוק/זחילה, התעוררות בלילה 

 .מגיבים מאד לסביבתם 

 .עלולים להתרגז כאשר אין דואגים לצרכיהם או כאשר לוחות הזמנים הטיפוליים הם בלתי צפויים 

 בים להיפרד ממנו.מפגינים פחד בכך שנדבקים להורה ומסר 

 .מראים רגשות עזים של תסכול וכעס באמצעות נשיכות, מכות, השלכת צעצועים 

 ( עלול לא לתקשר עם מטפליםcaregivers.בוגרים ) 

 .חוסר עניין בחקירת סביבתם 

 

 מה לעשות:

 .לוודא שהשגרה היומיומית היא עקבית בצורה סבירה 

 .לשמור בתחילה את סידורי השמרטפות כפי שהיו 

 שמור על זמני העברה והחזרה עקביים מגן הילדים.ל 

 ) לאפשר לילד לקחת איתו שניים שלושה חפצים מוכרים למקום בו הוא מבלה את היום )גן ילדים 

 .לזכור שפרידות ארוכות מההורה הראשוני עלולות להיות מאד מלחיצות עבור הילד 

 .להפחית עוינות בין הורים 

 

 טרום בית ספר

 תגובות:

 ל הצלחות התפתחותיות )חזרה לבקבוק, הרטבה, שפת תינוקות וכו'(.אובדן ש 

 .בלבול לגבי הסיבה לגירושין וכיצד הם ישפיעו על חייו 

 .אמונה שהם אשמים בגירושין 

 .פחדים מדחייה ונטישה 

 .חרדת היפרדות 

 .עלול להפגין כעס ותוקפנות כלפי ילדים אחרים או אחים 

 .התקפי זעם עלולים לגבור 

 ני לגבי חפצים אישיים.יותר רכוש 
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 .עלול לבכות לעיתים תכופות 

 .קשיי שינה 

 .אובדן עניין בפעילויות מהנות 

 .עלול להיראות פחות שמח, עייף ומתנתק 

 

 מה לעשות:

 .לחזור ולהבהיר לילדיכם שתמיד ישגיחו עליהם ושהוריהם עדיין אוהבים אותם 

 .לתת לילדך אפשרות לשתף בפחדיו ודאגותיו 

 לות זמן משמעותי אחד על אחד עם כל הורה ככל האפשר.לאפשר לילד לב 

 .לשמור בתחילה על סידורי שמרטפות כפי שהיו 

 .)'לספק תחושת עקביות מרגיעה )פעילויות יומיומיות, שגרת שינה, משמעת וכו 

 .להפחית את מספר השינויים השליליים והחיוביים 

 .למזער עוינות בין הורית 

 

 (8-6גיל בית ספר יסודי )

 תגובות:

 .עיסוק ברגשות של עצב, אובדן, דחייה ואשמה 

 .עלול לבכות בקלות, להתנהג בעצבנות ולהיות מתוח 

 .קשיים בריכוז, דעתו מוסחת בקלות 

 .ירידה ברמת הלימודים 

 .תלונות על כאבי ראש, בטן או תלונות פיזיות אחרות 

 דורשות התערבות הורית(.ניסיונות לאחד את ההורים מחדש )לעיתים על ידי פיתוח בעיות ה 

 .עלול לקבל על עצמו את תפקיד ההורה החסר כדי להרגיע או לתמוך בהורה הראשוני 

 .רגש אחריות חזק לטפל בהוריהם 

 

 

 מה לעשות:

 .אפשרו לילדכם לאהוב את שני הוריו מבלי ללחוץ עליהם לצדד בהורה אחד נגד השני 

 ילד.הימנעו מלהעביר ביקורת על ההורה השני בנוכחות ה 

 .הבטיחו לילדכם אתם עדיין אוהבים אותו ותמיד תטפלו בו 
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 .הודיעו להם כי יוכלו עדיין לרות ולבקר את ההורה שאינו מתגורר בבית המשפחה 

 .מזערו את מספר השינויים השליליים והחיוביים 

 .הפחיתו עוינות בין הורית 

 

 (21-9עשרה ) –טרום 

 תגובות:

 .עלול להפגין עצב, בדידות, חוסר בטחון ורגשות חוסר אונים 

 .ינסה לבטל את הגירושין 

 .נוטה לחוש בודד ומפוחד, אך מכיוון שהם מבוישים בקלות, ינסו להתנהג באדישות 

 .מתלוננים על כאבי ראש, בטן או תחושות פיזיות אחרות 

 .עלולים לתפוס עמדה ולבחור באחד ההורים לעומת השני 

 לחוש ולהביע כעס רב. עלולים 

 ."יהיו בעלי רגש נאמנות חזק ועלולים לנסות להציל ולצדד בהורה ה"נפגע 

 .עלולים לקחת על עצמם תפקיד בוגר 

 .ירידה בלימודים 

 .פגיעה בחברויות 

 .עלול לעסוק בגניבות, שקרים או סירוב ללכת לבית הספר 

 ק בפעילות מינית.עלול להתחיל מוקדם מדי לצאת עם בני/בנות המין השני ולעסו 

 

 מה לעשות:

 .לדבר על הגירושין ועל השינויים שיתרחשו, אך להימנע מפרטים משפטיים 

 .לאפשר לילד להביע את פחדיו, דאגותיו ותלונותיו לכל הורה 

 .לקבל את כעסו של ילדך ולנסות לשנות את אותם דברים המדאיגים אותו ביותר 

 .לאפשר לילדך לאהוב את שני הוריו 

 ץ על הילד לתפוס צדדים.לא ללחו 

 .להפחית עוינות בין הורית 
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 מתבגרים

 תגובות:

  .פחות דברנים ומתרחקים באופן זמני כדי להתמודד עם רגשותיהם 

 .מפגינים התנהגות כעוסה ומתמרדת 

 .עלולים להפוך לפעילים מינית 

 .עלולים להשתמש בסמים ואלכוהול כדרך מילוט 

 .ירידה בלימודים 

 ת מוטרדים מרגש משפחתיות.עלולים להיו 

 .עלולים לקחת על עצמם תפקיד של מבוגר 

 

 מה לעשות:

 .לעודד תקשורת פתוחה וכנה, אך להימנע מפרטים משפטיים 

 .לעודד את ילדך לשאול שאלות ולומר את דאגותיו לגבי ההורה העוזב 

 .להימנע מלהסתמך על ילדך כמקור לתמיכה רגשית 

 .להפחית עוינות בין הורית 

 

 

 ידתמ

 .לעודד תקשורת פתוחה וכנה בין הורה לילד. אפשרו לילדכם להביע פחדים, דאגות ותלונות 

  לענות לשאלות ילדכם ביושר ובסבלנות מבלי למסור מידע בוגר שעלול לגרום לילד מתח מיותר. כאשר ילדך שואל

י שאלות. לפעמים לא אוכל שאלה שקשה לענות עליה בגלל אופייה האישי, ענו בכך שתאמרו:" זה בסדר שתשאל אות

לענות לך כי אני לא מרגיש בנוח לשתף אותך בזה באותו הזמן. בבקשה כבד את הפרטיות שלי ואני אעשה אותו הדבר 

 בשבילך".

 .הבטיחו לילד שתשגיחו עליו ותטפלו בו, שאתם עדיין אוהבים אותו, ושהגירושין לא היו באשמתו 

 הניתן שמרו על אותו בית, בית ספר, בית כנסת ושירותי שמרטפות. הפחיתו שינויים חיוביים ושליליים. ככל 

 .עזרו לילד לשמור על קשר עם משפחה מורחבת וחברים 

 .הכינו את ילדכם לשינויים לפני שאלה מתרחשים 

 .אפשרו לילדכם לאהוב את שני הוריו 

 לות וסדר יום ולוחות זמנים ספקו לילד בית יציב ובטוח בכך שתשמרו על עקביות במשמעת, שמירה על כללים וגבו

 עקביים.

 .ילדים בכל גיל יכולים להיות צייתנים ומשתפי פעולה יתר על המידה ואידיאליים. אין לראות בכך כתגובה חיובית 


