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אמא ,תעבירי
את הסבון
האם כדאי שהורים וילדים
יתרחצו יחד באמבטיה? האם
עדיף שאבא יתקלח עם הבן
ואמא עם הבת ,ועד איזה גיל?
המומחיות עונות
| מאת יפעת מנהרדט תדהר
חוסך זמן ,חוסך מים ומקנה זמן איכות .אבל האם רחצה משותפת
עם הילדים היא דבר מומלץ? האם זה נורמלי וטבעי? ואם כן ,עד
איזה גיל?
לדברי ליאת מנדלבאום ,פסיכולוגית קלינית ,מומחית לילדים ונוער ,אין
כאן שאלה של מומלץ או לא" .עד גיל מסוים ,רחצה משותפת בהחלט אפ־
שרית" ,היא אומרת" .הכל תלוי ברקע התרבותי־חברתי של אותה משפחה.
בפתיחות ,בעולם הערכים שלה ,ביחס שלה לעירום וכו''" .ליאת קרן ,פסיכו־
תרפיסטית לילדים ונוער ,מסכימה עם הדברים" :מה שייחשב כחוויה מפנקת
ונעימה במשפחה אחת ,עשוי לגרום תחושות של מבוכה ואי נוחות במשפחה
אחרת" .לדעת קרן ,רחצה משותפת מומלצת בעיקר בחודשים הראשונים לחיי
הילד" ,כשהכל חדש ומרגש בעבורו ,אך לעתים גם מאיים" ,היא מסבירה" .יש
תינוקות שאוהבים מים ואחרים שמפחדים וצורחים .במקרה של האחרונים,
כשהם אחוזים בזרועות האוהבות של ההורה ,רחצה משותפת תנסוך בהם ביט־
חון ותעביר את המסר שהאמבטיה היא מקום נעים ובטוח".
† האם עדיף שאמא תתרחץ עם בת ואבא עם בן?
קרן" :עד סביבות גיל שנתיים ,כל עוד הרחצה המשותפת היא מקור לחום
ושמחה לשני הצדדים ,אין חשיבות מיוחדת למין של ההורה והילד .בין גיל
שנתיים לשלוש מתפתחת מודעות להבדלים בין המינים ,ומשלב זה מומלץ
כי רחצה משותפת ,אם בכלל תמשיך להתקיים ,תהיה עם הורה בן אותו מין".
† באיזה גיל כדאי להפסיק לגמרי עם הרחצה המשותפת?
מנדלבאום" :בדרך כלל בין גיל שלוש לחמש ,על אף שאין קן אדום חד
משמעי .ילדים שונים זה מזה .יש ילדים שעסוקים במיניות ,שמרבים לאונן,
שבגן אוהבים לשחק ברופא ואחות .עם ילדים כאלה ,גם בגיל שנתיים וחצי
כדאי להפסיק .ויש ילדים שגם בגיל שבע עדיין יכולים להיות מאוד תמימים
ואדישים לנושא המיניות ,ואפשר להגיד שלא ייגרם שום נזק אם הם יתקלחו
עם ההורים עד הגיל הזה".
† למה הורים וילדים בני אותו מין לא יכולים להמשיך להתקלח יחד עד
גיל מאוחר יותר?
מנדלבאום" :אצל בנים ,בעיקר אם רוצים להסתמך על המודל הפסיכו־
סקסואלי של פרויד ,העסק מורכב במיוחד .בשלב האדיפלי ,הילד חש תחרות
עם אביו על אהבתה של האם .ההשוואה בין איברי המין של האב והבן ,יכולה
לגרום לילד לתחושות נחיתות וחוסר ביטחון .אצל אמהות ובנות זה פחות
בעייתי ,אבל האיברים הגדולים והשיעור ,עלולים לגרום לתחושות מבוכה

זה

או רתיעה .חשוב לזכור שאצלנו בעולם המערבי ,איברי מין נושאים איתם
קונוטציות תרבותיות נוספות .בשבטים באפריקה ,בהם נשים הולכות עם חזה
חשוף ,הם לא מקבלים את אותה משמעות .בחברה שלנו ,האיברים האינטימיים
נחשבים מחוץ לתחום מבחינת מגע ומבחינת מבט".
קרן" :ילדים בגילאי ארבע־חמש עדיין זקוקים לעזרת ההורה בסיבון הגב
וחפיפה ,אך פרט לכך הם יכולים להסתדר בעצמם .ההפרדה גם תוכל לתרום
להם לתחושת הישג ועצמאיות".
† מה עושים אם במהלך הרחצה המשותפת הבן שואל את אמו מדוע יש
לה שיער בפיפי ,או הבת נוגעת באיבר המין של אביה?
קרן" :רצוי שההורים יגיבו באופן רגוע' :לשיער הזה קוראים ערווה והוא
מופיע כשמתבגרים' .או 'זה הפין של אבא ,זה איבר פרטי ,ואסור לך לגעת'.
השיחות הללו חשובות ותורמות ,אך עם זאת גם מהוות סימן שהגיע הזמן
לקדם את נושא הפרטיות".
מנדלבאום :צריך להגיב למצבים כאלה בלי דרמה ,אבל זה צריך לאותת
לנו שזו צריכה להיות המקלחת המשותפת האחרונה .שאלות כאלה יכולות
להביך את ההורים ,וברגע שאחד הצדדים מרגיש מבוכה ,זה השלב בו הרחצה
המשותפת צריכה להסתיים .לא משנה עד כמה אנחנו יכולים לנאום שאנחנו
מתירנים ועירום זה דבר יפה .אם אנחנו מרגישים אי נוחות ,הילד יקלוט את
זה ,יקשר עירום למשהו שהוא לא בסדר  -ובסוף שכרנו ייצא בהפסדנו"8 .

מתי כדאי להפסיק
רחצה משותפת?
 כאשר אחד הצדדים חש מבוכה או אי נוחות עם העירום המשותף.
 כאשר הילד מבקש להפסיק.
 כאשר מתחיל להתעורר ספק אצל ההורים.
 כאשר הרחצה המשותפת מעוררת גריה מינית או משמשת מקור
לפנטזיה (במקרה כזה מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי).
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