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המונח "משפחה חדשה" נכנס לשיח הציבורי בישראל בשנים האחרונות. לאט לאט מתרגלים 

ועדיין בתחום ההתמודדות עם שאלות של ילדים אנו מגמגמים בחוסר נוחות  ,לדבר אחרת

 .מסוים

הילד חוזר מהגן עם שאלות על  .אין אבא בתמונה. ?באהוא מניין  ?"מה אני אומרת לילד שלי

למה לילדים אחרים יש ולו אין. הוא גם סיפר לי שאמרו לו שהוא מסכן... אני כל כך  ,אבא

זה. אני ממש מתוסכלת שכן התגברתי על כל כך המבולבלת כשמגיעים לשאלות בנושא 

 .4מספרת אמא לילדון בן " השאלה הזוהרבה קשיים בדרך ועדיין מגמגמת נוכח 

אנו עומדים פעמים רבות חסרי בטחון, נוכח שאלות ילדינו. חשוב אולי תחילה להבין מדוע 

ילדים שואלים שאלות כדי שנוכל להתמודד היטב. ילדים שואלים כדי שהורים יענו. הם 

ר סקרנים וחקרנים וחשוב להם לדעת. חשוב לגרות את האינטליגנציה שלהם בדרך זו. כאש

חוסמים את השאלות אנו מאבדים את הרצון לחקור. עוד חשוב לקחת בחשבון את גילו של 

. 5-6שלוש לבין שאלות של ילד בן -הילד. יש הבדל עצום בין שאלות של פעוט בן שנתיים

תר בעוד הצעירים שואלים פעמים רבות )שאלות "למה"( כדי לייצר היקשרות, הבוגרים יו

 ים. מגלים עניין בנושאים שונ

זה שהיא נשמעת ברורה לא אומר שזה כלומר, השאלה, בדיוק לא תמיד אנחנו יודעים מהי 

מה שהילד רוצה לדעת. צריך לבדוק מדוע הילד שואל לפני שנכנסים להרצאות. לעיתים 

אולי הילד מחפש נושא שיחה. עלינו להבין מה השאלות משרתות.  ,שיח-שאלות הן פתח לדו

לפעמים השאלות תופסות אותנו או שמדובר בשאלה של 'כן/לא'.  עומקכנס ליהאם צריך לה

בבטן הרכה. אנחנו צריכים להרגיש טוב עם האג'נדה שלנו כדי שנוכל לענות בביטחון. כדאי 

 לשאול את עצמנו: "מה השאלה עושה לי?"

 ?, למשל בנושא הורות יחידניתשל ילדים תמה חשוב בנושא שאלו

פעמים רבות כדי לגונן על הילד מציידים  – מוכנות מראשלא לצייד את הילד בתשובות 

אותו במספר תשובות בנושא. המשימה האמיתית היא להיות מוכנים לשאלות, להקשיב, 

 להכיל כדי שיוכל להתמודד. 

חשוב לא להציג את האב כדמות שנעלמה/נטשה. תשובה צריכה להיות ברורה  – מי זה אבא

 רים לגבי החסר.כדי שהילד לא ימלא לעצמו את החו



חשוב שהמסרים יועברו בהתאם ל"גובה הילד". הסבר שונה יינתן בגילאים  – גובה העיניים

 שונים. 

 להדגיש אתשת החסר אלא דגחשוב שלא תשמע נימת התנצלות, גמגום וה – אופן האמירה

 ה"יש". 

ספרים מאוד עוזרים להעביר מסרים לילדים. חשוב לקרוא את הספר קודם  –ספרות 

קראתו לילד כדי לראות שהוא אכן מתאים לכם מבחינת הערכים, האמונה והדרך בה התוכן ה

 מועבר.

סיפרה לי אחת הנשים שעברה הזרעה כי הלכה עם ילדתה  - להכיר את המקום ממנו הגיע

כנס להריון. היא יושעזר לה לה למרפאה, שם הכירה הילדה את הרופא שטיפל באמא שלה

  ילדים כמותה ואף את שלה. זה עשה לה המון סדר בראש. ראתה אלבומי תמונות שלה

יתכן מאוד שבגילאים שונים ובדרכים שונות, תעלה  – תמודדות עם זהות בגילאים שוניםה

תחושת החוסר. הילד יכול להגיע עם שאלות בהן הוא תוהה לגבי חלקים בזהותו שאינם 

 ה לדעת. ולברר מה הילד רוצ ,ברורים לו. חשוב לא להתעלם מהשאלות

כמו בבית המשפט האמריקאי, תאמרו את האמת, רק  – לומר את האמת ורק את האמת

את האמת אך לא תמיד צריך לספר את כל האמת. אם אין צורך להאריך בפרטים אז אפשר 

 לשמור לגילאים בוגרים יותר. 

פעמים רבות קשה לנו המבוגרים להתמודד עם המצב יותר מהילדים בשל החשש , לסיכום

ת תשאיר ללא תשובות ואמת מחורר ,שלא לפגוע בהם. חשוב להבין ששקרים פוגעים יותר

ואז הילד ימלא את החלל בדמיונו. חשוב ביותר זה לסמוך על חכמתם ועל חוסנם של ילדיכם: 

 הם יבינו ואז יוכלו להתמודד. 

 


