
 שיחת "אנחנו מתגרשים"

 עשה ואל תעשה

 יחת: אם אתם הורים בתהליך של גירושין, קרוב לודאי שאחת מהחששות שלכם היא ש

 החלטנו להתגרש" -"יש לנו משהו לספר לכם ילדים

ההורים, הנמצאים בעיצומו של אחד ממשברי החיים הגדולים שלהם, חוששים מאוד מתגובת 

 הכאב, הפחד והנזק שמהפיכה כזאת גורמת בחיים שלהם.ילדיהם, ורוצים למזער את 

ועל כן שיחה משותפת עם הילדים  בשלב אחר בתהליךבדרך כלל כל אחד ואחד מההורים נמצא 

 קשה פי כמה וכמה. 

 הדרך המומלצת לנהל את השיחה הזו, היא ביחד. –ובכל זאת 

 שיקלו עליכם את השלב הזה: אני כותבת כאן כמה המלצות ל"עשה ואל תעשה"

 

  המסר: 

 צריך להיות מסר אחיד של שני ההורים. 

 ההחלטה היא החלטה משותפת לשנינו. 

אין לזה קשר לאהבה שלנו אתכם. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. תמיד נשאר שנינו הורים שלכם. 

 תמיד נהיה לצידכם בכל דבר ועניין. 

א מסתדרים יותר. הפסקנו לאהוב כמו שאנשים כי אנחנו ל -אפשר לומר  –לשאלה "למה"? 

 מבוגרים אוהבים.

 הורים יכולים להתגרש אחד מהשני, אבל לא מהילדים שלהם.

 תזמון:ה

. אם אפשר, ממש לקראת הפרידה בפועל, סמוך לעזיבת אחד ההורים את הבית. לא מוקדם מידי 1

 ולא מאוחר מידי. 

.לנהל את השיחה ביום בו תהיו פנויים עבור הילדים גם לאחריה. )שישי אחר"צ, שבת בבוקר(. 2

 ביום בו אין לחץ של זמן.

 חשוב שלאחר השיחה תהיו זמינים למי מהילדים שיצטרך תשומת לב נוספת.

 איך:

 עשו הכנה לשיחה. 

 דברו עם מומחה, איש מקצוע, או חבר שעבר את התהליך הזה בעצמו.

 יטו מי מבינכם מספר לילדים , כשהשני נמצא לידו.תחל

לשבת זה ליד זה, לשבת מול הילדים, ליד אחד מהם, הילדים באמצע ואתם  -תחשבו מה נכון לכם

 ליש שולחן האוכל?  ,בסלון ,לצידם



 כדאי לדעת:

.אם הילדים שלכם בהפרש גילאים גדול, כדאי בשלב ראשון לספר לגדולים , ושהם יהיו שותפים 1

 לשיחה עם הקטנים.

עה הזאת באופן שונה. חלקם מגיבים באופן לא צפוי. יש כאלו ילדים שונים מגיבים לידי .2

שבורחים לחדר, יש שבוכים מאוד, יש ששואלים שאלות רבות, כועסים, נצמדים להורה אחד 

היא רק ודוחים את השני, ויש כאלו שעל פניו מגיבים באדישות. את כולם זה מטלטל! התגובה הזו 

התגובה הראשונה לתהליך שכולכם עוברים. תתאזרו בסבלנות ותהיו רגישים לצרכים של כל אחד 

 ואחד מהם.

השיחה הזו היא שיחה ראשונה מבין רבות שתבאנה בהמשך. שיחות אחד על אחד ושיחות 

 בהרכבים שונים.  

 היועצת, הגננת. . רצוי ליידע את המסגרות השונות בהן לומדים הילדים. ליידע את המורה,3

  


