



חפץ מעבר 
מהו חפץ מעבר? 

חפץ מעבר הוא חפץ המלווה את התינוק במעבר שלו מתלות בהורים לעצמאות. הוא מעניק לתינוק ביטחון ונותן 
תמיכה נפשית שהתינוק צריך בשנים הראשונות לחייו בעיקר בתקופות של שינויים בשלבי ההתפתחות השנים. 
לרוב נזהה את חפץ המעבר כחיתול טטרה, בובה, סדין או שמיכה כלשהי . חפץ  רך ונעים, שהתינוק ו/או הילד 

יכולים ללטף ולהיצמד אליו.                         

                                   

חשיבות חפץ מעבר להתפתחות התינוק 

חפץ המעבר עוזר לתינוק להירגע כאשר הוא לחוץ, פוחד,עצוב ואפילו במצבים שהוא לבד ללא ההורים, כמו למשל 
בתקופת הסתגלות למסגרת חדשה. לא תמיד מדובר בחפץ מעבר טריוויאלי. לפעמים זו יכולה להיות אפילו קופסה 
ריקה, שהילד מצא והחליט שהוא לוקח אותה איתו לכל מקום. חפץ המעבר הופך להיות אהוב ומוכר על הילד, ולכן 

יש לו תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות של הילד ובמעבר שלו לעצמאות. גם אם מדובר בבובה שכבר אין לה עין 
וחסרה לה אוזן, או שמיכה מרופטת ובלויה או חיתול קרוע , התינוק ייקח אותה לכל מקום ויאהב אותה בצורה כזו, 

שאפילו יהיה לו קשה להיפרד ממנה לצורך כביסה בעת הצורך. 

חפץ מעבר בגן  

יש ילדים שחפץ מעבר מאוד מרגיע אותם בגן וחשוב לאפשר להם לקחת אותו איתם, בעיקר בזמן הפרידה מאמא 
או אבא בבוקר, וגם  כשהם מאוד עייפים ורוצים לישון שימו לב האם לילדכם יש חפץ שאיתו הוא נוהג ללכת לישון 

בבית. יש ילדים שנרדמים עם חיתול טטרה, עם דובי קטן, ויש את אלה שמסתובבים בבית עם מוצץ בפה ועוד מוצץ 
ביד, ואיתם הולכים לישון. חפצים אלה מסייעים לילדים להירדם בגן, וחשוב להיות מודעים לכך ולאפשר להם 

לקחת מהבית כל חפץ רלוונטי שיכול לעזור להם בגן. אם הילד לא ביקש את החפץ לפני שהלך לגן, כנראה שאינו 
זקוק לו שם. אם כן ביקש,הביאו אותו איתו לגן .  

כדאי לתאם את  עניין חפצי המעבר עם הגננת, שתאפשר לילד לבלות עם החפץ כמה שהוא צריך ורוצה, ושלא 
תיקח לו אותו ותניח בצד בתחילת היום. 

מתי והאם כדאי להתערב ולגמול את התינוק מחפץ מעבר? 

בסביבות גיל 4-5, יש לצפות מהילד להיפרד עצמאית מחפץ המעבר, מכיוון שהוא כבר לא צריך אותו על מנת 
להירגע או לייצג עבורו דמות מוכרת. למרות זאת, אם זה לא קורה מעצמו, אין מה לחשוש. עד גיל שש אמורה 
להתרחש פרידה טבעית מחפץ המעבר, ואם הילד מתעקש, זה בסדר שהילד יישאר איתו בזמן שינה או לאחר 

פרידה מההורים. יש ילדים שנוטים להישאר עם חפץ המעבר לאורך תקופות ארוכות וכשהוא ירגיש בטוח הוא יוותר 
עליו בעצמו. 
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