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לרופא.תורלוקובעהואלחוגים,אותורושמתהיא

דגנילאספקתלודואגהואלישון,אותומשכיבההיא

מפריעלאזהאבלגרושים.גםוהםאה,עליו.האהוביםהבוקר

ישאםהמשותף.בבנםוהאהבההמרץמרבאתלהשקיעלהם

ביטוילידיבאיםהםואחרים,כספייםנושאיםסביבדעותחילוקי

חלילה.ייבהלשלאהפעוט,שלראייתומטווחהרחק

מבקשתהזוהאידילית־עד־בלתי־אפשריתהתמונהאת

ביטולבאמצעותזאת,בארצנו.לנורמהלהפוךשניטועדת

הורית׳׳אחריותוקביעתההורים,לאחדהניתנתהמשמורת

כיאומריםהוועדהשלהמלצותיהמצדדיבמקומה.משותפת

שבההאלפיים,שנותשלהמציאותאתיותרתואםמההסדר

משאיריםולאהילדים,בגידולמלאחלקנוטליםהחדשיםהאבות

רואהאני״כרופאשבבית.הקטנהלאישהבלעדיבאופןזאת

קריירהאנשיכוללבילד,שמטפליםאלוהםינקותשמגילאבות

בעצמוחיימי,מוטיד״רמספרכך״,לשםעבודהימישמפסידים

קטןוילדמנשאעםלמרפאהמגיעים״הםלשניים.ואבגרוש

מאמהות".טוביםפחותלאהםגמור,בסדרהםבתוכו.

הגירושין,לאחרהסכסוךהמשךשלפתולוגיים״במקרים

השליטהאתלהמשיךדרךרקהיאהמשותפתלמשמורתהדרישה

עציוןגליעו״דהאחרמהעבראומרתגרושתו״,בחייהגברשל

כשבפועליפה,לדברשיודעיםגבריםמאודהרבה״ישמ׳נעמ״ת׳.

כליעודמבחינתםהיאשהמשמורתאובססיבייםבאנשיםמדובר

הפרידה״.עםהשלימולאהםכישלהם,בנשיםלשלוט

הכפשהיוצרתתחרות

גירושיןבהליכיהמצוייםכאלהאוגרושיםהוריםכאשרכיום,

ילדיהםשלהמשמורתעללהסכמהלהגיעמצליחיםאינם

המלצותלתתהסעדפקידתמתבקשתראייה,הסדריעלאו

הםההוריםשניישראל,במדינתהחוקפי״עלכאלה.להסדרים

שטיינמץ,סימונהמסבירהילדיהם״,שלהטבעייםהאפוטרופוסים

סמכותלשניהםישכך״מתוךדין.לסדריהראשיתהסעדפקידת

בריאות,חינוך,אומההוויהילדים,עלבהחלטותחלקלקחת

אוהחינוךלמערכתלהיכנסצריךהילדכאשרוגידול.מגורים

שניבהסכמתרקלהתקייםיכולהדברונפשי,רפואיטיפוללקבל

לילדיםראייהוהסדרימשמורתהמושגבחוקקבועכיוםההורים.

אםאלאהאם,שלתהיההילדיםחזקתזה,לגילמתחתגילמעל

בכלמשמורתלבקשיכולהאבלגדלם.יכולהאינהשהיאהוכחכן

לבקשה״.להיעתראםיחליטהמשפטוביתשלב,

להגיעמצליחיםאינםהוריםכאשרשטיינמץ,אומרתבפועל,

לפקידתיגיעותמידהדבריםראייה,והסדרימשמורתעללהסכמה

מצוייםשההוריםהעובדה״עצםהילד.שללגילוקשרבליהסעד,

קשות,למריבותנחשפיםהםבילדים.פגיעהמשמעותהבסכסוך,

שיהיוהורהכלמצדלדרישותההורים,שלההדדיותלהכפשות

הילדיםטובתאתרואיםשבאמתהוריםלכן,לו.רק׳נאמנים׳

ולפשרות״.להסכמותלהגיעצריכיםשהםיודעיםעיניהם,לנגד

הכלליםאתלבחוןכדי2005בשנתמונתהשניטועדת

הגירושיןבתקופתההוריתבאחריותולשיתוףלחלוקההקיימים

לשינויאפשרותלבדוקהוועדההתבקשההשארביןולאחריה.

באופןיקבלואמהותכישקובעבחוקסעיףהרך״,הגיל״חזקת

שנים.להםמלאולאשעדייןילדיםעלמשמורתאוטומטי

שניט,דןפרופ׳והסוציולוגהמשפטןעמדהוועדהבראש

באוניברסיטתסוציאליתלעבודההספרביתראשבעברשהיה

משפטיים,יועציםשופטים,בהחבריםהיולצדותל־אביב.

בשנתורווחה.משפחהלענייניומומחיםהרבניהדיןמביתדיין

ב־המשפטים.לשרשהוגשבינייםדו״חהוועדהפרסמה2008

לשרוהגישההאחרונה,בפעםהוועדההתכנסה2010בנובמבר

ישיבות,חמישיםבתוםאלו,בימיםהמלצותיה.אתהמשפטים

הסופי.הדו״חאתמכינההיא

שנמצאיםלהוריםגורלהרותלהיותעשויותהוועדההמלצות

הגיל״חזקתאתלבטלהיאהמרכזיתההמלצהגירושין.בהליכי

ששניהיאילדכלשלזכותוכיבחוקלקבועובמקומההרך״

הרך״,הגיל״חזקתבמקוםולרווחתו.לשלומואחראיםיהיוהוריו

הורית״.״אחריותשליותרעדכניתהגדרההוועדהמציעה

תזכירהקבוע:ההליךיתקייםההמלצותאתהשריאמץאם

מיכליוכלימיםשמונהובמשךהציבור,לתגובתיפורסםהחוק

אתיבדקוהוועדהנציגיאוהשריועציעליו.להגיבבכךשחפץ

הממשלהלאישורהחוקהצעתתובאמכןולאחרהציבור,תגובות

באופןתהפוךלאכברהאםהחוק,שיאושרלאחרלכנסת.ותוגש

הפיזיתהחזקהאתשמקבלזהמשמות"ל״הורהכמעט־אוטומטי

לשתףההוריםעליהיהזאתותחתבביתוומגדלםהילדיםעל

ללאלהסכמהלהגיעיצליחושלאבמידהילדיהם.בגידולפעולה

אחר.מתווךאובמגשרלהיעזרעליהםיוטלחיצוני,סיוע

אותןומאמצתהוועדה,שלמסקנותיהאתמכירהשטיינמץ

באחריותאלאב׳משמורת׳,עוסקלאבוועדה״השיחבחום.

יותר.׳הטובההורההיההילדיםאתשקיבלמיהיוםעדהורית׳.

יותרנכוןכאלה.במושגיםלדברלהפסיקהיהנכוןהבנתי,למיטב

שלבשיחכיבו,טובשהואמהאתהילדלמעןיעשההורהשכל

הובילההתחרותיותבהכפשה.עסוקיםהיוההוריםמשמורת

בילדים״.פגעישירשבאופןמההשני,הצדלהכפשת

פצעהואמפגשכל

המדוכהעלועדהישבההנהמדי:טובאוליטוב.נשמעזה

גירושיעלהמחיראתמשלמיםילדיםשבוהאיוםלמצבושמה

השניוההורהלילד,באחריותיישאאחדהורהעודלאהוריהם.

שמלוותוהמריבותמההכפשותרבותוולונטרי.באופןיתפקד

הילדיםשללשלומםהאחריותייעלמו.מכוערים,גירושיןהליכי

ההורים.שניעלתוטל

יתקבלכזהשחוקהמחשבההאידיליה,למרות

בדוי(,)שםאסנתשלבגווהצמרמורתמעבירה

״אחתכואב.גירושיןהליךשלבעיצומושנמצאת

לאשבעליהיאשלנולגירושיןהמרכזיותהסיבות

וכלפיכלפיישלוההתנהגותכלוכבעל.כאבתפקד

פגעלאאמנםהוארוח.וגסתקרההייתההילדים

ובעיקראותיוהשפילהעליבהואאבלפיזית,בנו

בציניות.נאמרותשהיוקטנות,השפלותמיןאותם.

בו,לגעתשובומנסיםהרוקאתבולעיםהיוהילדים

הזמןכלהםטובה.מילהאואוהבמבטממנולהשיג

רמסהואאבלאותם,שיאהבכדיאותולרצותניסו

והשפיל״.

שותףהיהלאמעולםבעלהאסנת,לדברי

רחוקות״לעתיםשלוש.ובתחמשבןהילדים,שנישלבגידולם

בעיהלוהייתהלאשטכניתלמרותלגן,בבוקראותםלקחהוא

הערבבשעותחזרהואמהעבודהבוקר.מדיזאתלעשות

בעיקרהואשבועבסופילישון.הלכוכברשהםאחריהמאוחרות,

כלכישפחות,כמהבושייתקלושעדיףחשבתילפעמיםישן.

התנכרהואשאליוהגדולאתבעיקראותם,פוצעהיהמפגש

מיוחד״.באופן

להתגרש.אסנתהחליטהיותר,זאתלשאתיכלהמשלא

שינההואקצרזמןכעבוראולםהתנגדות,הבעלהביעתחילה

עלמשותפתמשמורתתבעאךלגירושין,הסכיםאסטרטגיה:

כמהידעתילאואניהחיים,אתלישימרראמר״הואהילדים.

תבעהוא״פתאוםאסנת.מספרתזה״,אתלעשותלויהיהקל

הואאותו,עניינולאפשוטשהילדיםמאבמשותפת.משמורת

להשתכנעממשאפשרהאוהבים.האבותזכויותללוחםהפך

לאכשהואלבונקרעואיךלילדים,שלוהאהבהעלמדברכשהוא

בודקיםלאאםהאלה,האמירותאחרשביללכתקלמאודאיתם.

גורמים.כמהעודלעומק

אותייחייבשהחוקהמחשבהממנו.להתנתקכדי״התגרשתי

צופהכבראניאותי.גומרתקשר,שלבסוגהזמןכלאיתולעמוד

ישתמש.הואמניפולציותובאילולי,לעשותעתידשהואמהאת

זאת״.לשאתשאוכלחושבתלאאני

והתנגדהשניטבוועדתחברהשהייתהעציון,גליעו״ד

הפעולהסגנוןאתהיטבמכירההיאכיאומרתהחוק,להצעת

רוציםובתמיםשבאמתהאבותלטענתה,אסנת.שמתארת

חד־ספרתי,נמוך,אחוזמהוויםילדיהםלגידולעצמםלהקדיש

הדורשיםהאבותשלקולםזאת,ובכלהגרושים.האבותמכלל

המשפטיםלשרתשגרםוהואהיטב,נשמעמשותפתמשמורת

צדקתאתלחקורשניטועדתאתלמנותלבני,ציפי2005בשנת

טענותיהם.

מפתה״,מאודהואמספריםכאלהשאבותהאישי״הסיפור

לגדלרקמבקשים?הכולבסךהםמה״לכאורה,עציון.אומרת
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ילדיםאלפיבעבורגורלהרותלהיותעשויותוהמלצותיהעבודתה,אתסיימהשניטועדת

להיותהגרושיםהאבותגםיזכוסוף־סוףכיטועניםהוועדהמצדדיהתגרשו.שהוריהם

להיטותהביעולאפעםאףאבותאותםכיטועניםהמתנגדיםלילדיהם.ממששלהווים

ההוריםביןלהיקרעממשיכיםהילדים?עםומההתפקיד.אתלמלאיתרה
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שרמתזוגותאצלקשות:נפגעההילדיםשרווחתגילו

המשפט,לבתישמגיעיםוזוגותגבוההביניהםהעוינות

הילדיםשלהנפשימצבםגבוההביניהםהעוינותרמת

מאוד״.רעהיהמשותפתבמשמורתשהוחזקו

הלפרין־קדרי,אומרתנוספות,ממדינותמחקרים

מעשיבאופןשינהלאהרךהגילחזקתביטולכימעידים

למשלכךהאמהות.אצלשהושהילדיםהזמןשיעוראת

להקמתלגרוםהצליחולוחמנייםאבותארגונישםבקנדה,

המצבלשינויהביאודברשלובסופוממלכתיתועדה

לטפלשהוסיפואלוהיוהאמהותמעשית,המשפטי.

המשמורתבגללמזונותפחותקיבלוהןאבלבילדים,

המשותפת־לכאורה.

חשובההגיאוגרפיהרקלא

מעורריםאכןשסיפוריהםאבותלמצואניתןמנגד

הגיל׳חזקתשלהרלוונטיותעלשניותומחשבותהזדהות

שיותרכמהלילדיהםלהעניקשמבקשיםאבותהרך׳.

מציבהנוכחיהחוקאךמעצמם,ולהקדישלוותרומוכנים

גבוהה.משוכהבפניהם

עלחווהילדים,ברפואתמומחהחיימי,מוטיד״ר

היוילדיושניהרך;הגילחזקתשלהשלכותיהאתבשרו

ביוםכרעםביפגע״זהמאשתו.כשהתגרשלגילמתחת

וטיפלתימעורבאבאשהייתי״למרותמשחזר.הואבהיר״,

עלהמשמורתאתלקבלדרשהאשתיומעבר,מעלבילדים

הילדים״.

אז?עדשלדהמעורבותהתבטאהאיך

טיפלתיהלידה,בחופשתאשתיעם״התחלקתי

הרחצה.עלאחראיתמידוהייתיאותםחיתלתיבילדים,

ולאמלאה,במשרההוריםלשניהורגלושליהילדים

ידעתיהגירושין.אחרילהשתנותצריךשזהחשבתי

משמורתקיימתמאיתנויותרמתקדמותשבמדינות

הנושא,עלחומרלחפשהתחלתיהילדים.עלמשותפת

החומריםאתבתחום״.ניסיוןהרבהאיןשבארץוראיתי

אחריםאבותלמעןופרסםתרגםהאנגלית,בשפהשמצא

דומה.מצוקהשסובלים

משותפת״,למשמורתהתנגדהלאאשתי״בהתחלה

לדרושלהיעץשלההדיןעורך״אבלחיימי,ממשיך

משמורתבעודכספי,רווחבצדהישכימלאה,משמורת

ענייןמבחינתימלאים.מזונותלהתספקלאמשותפת

אסורכימהמשמורת,נפרדלהיותצריךהיההמזונות

מוכןשאניאמרתימההחלטה.חלקיהווההכספישהנושא

במשמורת.אותםיברכושלאאבלמלאים,מזונותלשלם

התפתחותםזהשחשובמהבכסף,לקנותצריךלאילדים

לשמחתישמעבירים.בביתמזנוןעודלאזההנפשית.

שבתחילהלמרותהסעד,פקידתוגםהשתכנעהשופט

התנגדה״.היא

ההתנגדות?נבעהממה

להיותצריכיםשילדיםהמסורתית,בצורהחשבה״היא

יותרישנםהאחרונותשבשניםראתההיאאזאבלאמא.עם

הבאתיהנישואין.במהלךבילדיםשמטפליםאבותויותר

משותפתשמשמורתשמוכיחיםמהעולםמחקריםלה

חד־משמעי״.באופןלילדיםיותרטובה

הפסיכולוגיתמאתמאמרעלהיתרביןמסתמךחיימי

עלשמצביעיםמחקריםאוסףובוקלי,ג׳ואןהאמריקנית

הילדיםמשותפת.ממשמורתילדיםשהפיקוהתועלת

ההורים,שניעםבקשרלהיותיכלוחיימי,מסבירהללו,

משמורתכיהוכחעודשונים.בתיםבשנישחיולמרות

גבוהיםוחברתייםלימודייםלהישגיםמביאהמשותפת

שנשלחוילדיםבקרבגבוההאלימותרמתלעומתיותר,

בלבד.אחדהורהשללמשמורת

ההוריםביןתמידיהיבוךמהייבתמשותפתמשמורת

לאהזהההיפוךאולימריבות.להציתויבולההגרושים,

לילדים?בריאבדבל

במצבגםהריהזויה.אפילונכונה,לאאמונה״זאת

להובילשעשוייםמפגשיםוישראייההסדריישהקיים

ולכןנחותהבעמדהנמצאאחדשצדגםמהלחיכוכים,

מקופח.מרגיש

להיותילדים,מבלבלמאודשזהשאומרתטענה״יש

צריךילדשטות;זאתהשני.בביתופעםהזהבביתפעם

ואמאשאבאיידעאםיקבלהואואותהרגשית,יציבות

צריכיםלאוילדיםהתדיינויות,מאודלהרבהיגרוםלחוק

שלמחדשלחלוקהיהפוךזההללו.הטלטלותכלאת

ילד״.לושקוראיםהרכוש

האחרוןהנזיקוחקלף

למעמדרקמןמרכזראשהלפרין־קדרי,רותפרופ׳גם

הצעתכיאומרתבבר־אילן,למשפטיםבפקולטההאישה

כסגניתעליה.מקובלתאינההוועדהשניסחההחוק

ומומחיתנשיםנגדאפליהלביעורהאו״םבוועדתנשיאה

תבוטלאםשייווצרוהקשייםאתצופההיאמשפחה,לדיני

מלאיאנשיםשניתהיהלדבריה,התוצאה,הרך.הגילחזקת

חיצוניגורםבאיןהילד,שללראשומעלמתקוטטיםכעסים

העיקרי.המטפלהואמהםמיהתהליךבתחילתשיחליט

בהתנגדותהסתפקולארקמןומרכזהלפרין־קדרי

חלופית,הצעהניסחואףאלאהחוק,להצעתנחרצת

אורבךאוריהח״כיםבידיהכנסתשולחןעלשהונחה

לשנותצריךשלאהיאשלנו״העמדהזוארץ.ואורית

אם״גםהלפרין־קדרי.אומרתהקיים״,המצבאת

האם,אתשמעדיפהמגדריתלחזקהמקוםיותראין

משמורתזירתאתשמשאירהשניט,ועדתשלהעמדה

לטעמיהיאחזקה,שלברורההנחיהללאהילדים

ביותר״.הקשההעמדה

מרוע?

וזניחתטרמינולוגיהשינויעלמדברתשניט״ועדת

אבלמשמורן׳,שאינוו׳הורהמשמורן׳׳הורהשלתגיות

מסויםהורהשלזיהוייהיהשלאהיאההשלכותאחת

היומיוםבחייוכך,לילד.עיקריביתיהיהולאעיקרי,כהורה

ההורהמיהמורה?פונהלמיבעייתיות:שאלותהרבהיעלו

הילד?שלהעיקריתהכתובתמהילדיו?למעשההאחראי

השלכותלהןויהיוושעל,צעדכלעליצוצוכאלושאלות

זקוקילדהילד.שלהפנימיתהזהותוברמתהמעשיתברמה

הזה״.החשובהדבראתלהחמיץואסורעיקרי,לעוגן

מציעה?הייתחלופותאלו

התפקידאתשמילאההורהשלנו,העמדה״לפי

צריכההחזקה.אתשיקבלזההואהילדבחייהמשמעותי

מסייעת׳,ו׳חזקההעיקרילהורהראשונה׳׳חזקהלהיות

צריךאחרתשטועןומיהעיקרי,המטפלהיאהאםפיהעל

כאשרביטוילידיתבואהמסייעת׳להחזקהזאתלהוכיח

הנישואיןבשנותעיקריהורהשימשמימחלוקתיש

מתחילסכסוךכללאפתוח,הכולשלאהואהדגשח״ש(.

ברגעמומחים.להביאצורךיהיהסכסוךלכלולאמאפם,

התוצאות,אתמראשלחזותאפשרואיחזקהשוםשאין

לוחמה״.הואסכסוךוכלפתוחהכול

אתיותירוהלפרין־קדרי,אומרתהוועדה,המלצות

משנילארטילריהחשופההילדיםחזקתשלהרגישההזירה

ויכולתרוחאורךיותרלושישמיכזה,״במצבהצדדים.

שינצח״.זהיהיהרגשיתמושקעפחותוהואכלכלית,

בעינייךהגברים.שלבללבדרךהיאהבלבליתהיבולת

רגשית?מושקעיםשפהותאלוגםהם

רגשיתמושקעיםלאשגבריםשישתמערוצהלא״אני

ישהקיימתהחברתיתובמציאותבנסיבותאבלבילדים,

משפיעהזהוההבדלוהאבהות,האמהותביןאיכותיהבדל

בסכסוך״.הכוחיחסיעל

ההלכתיתהפסיקהשלההשפעהאתלהוסיףצריךלכך

ההבדליםבגללישראל.במדינתהמשפטיתהמציאותעל

בכללמשלנשואהאישהלביןנשויגברביןההלכתיים

הליךהושלםבטרםאחריםזוגבניעםלחייםהקשור

משמעותיתנמוךבגירושיןהאישהשלכוחההגירושין

עללוותרנשיםנדרשורבותפעמיםהגבר.שלמכוחו

אתלרצותכדיההלכה,מתוקףלהןהמגיעותהזכויותכל

שלאהיחיד״המרכיבגט.למתןאותוולהניעהסרבןהבעל

חזקתהואגטלהשגתבמלחמהמיקוחקלףכהעדהיה

שניטועדתבאה״ואזהלפרין־קדרי.אומרתהרך״,הגיל

יותרכעתלהתנותשיכוליםלגברים,עצוםכוחוהוסיפה

הגט״.למתןבתמורהתנאים

דומה,חוקהתקבלמספרת,היאבאוסטרליה,

העדפהקבעלאאמנםשם״החוקקשות.היוותוצאותיו

עלעמומהבצורההתנסחהואאךמשותפת,למשמורת

פירשוהמשפטובתיהילד',עםהקשראתלשמרש׳ישכך

בהמשךשנעשומחקריםמשותפת.כמשמורתהדבריםאת

טובתאתרואהלאאחדאףבפועל,הילדים.אתביחד

למקום״.ממקוםשקיותעםשהולךהמסכן,הילד

אתלמלארוציםהגירושיןאהרישגםגבריםישאבל

למשמורתמקרהבבללהתנגדמדועהאב.תפקיד

משותפת?

משותפת,למשמורתבהסכמהלהגיעשרוצים״זוגות

פעולה.שיתוףביניהםיתקייםכימבורךזההילדיםברמת

כמהעדלצמצםצריךהילדלטובתהסכמה,כשאיןאבל

שמציעההעמוםהמקוםהמריבה.אפשרויותאתשניתן

ההורים״.ביןהמריבותאתיגביררקהוועדה

ילדושנזורכוש

הסכמיםמאהבדקההוועדה,לבקשתכימספרתעציון

שגם״מתבררגילמעלילדיםולהםשהתגרשוזוגותשל

אחוזים90מ־בלמעלההרך',הגיל׳חזקתקיימתלאכאשר

איןמשותפת.משמורתהייתהלאהגירושיןמהסכמי

שממשיךמיהעניין.באמתלאזהכיכזו,למשמורתבקשה

האם״.זוגילאחריגםלילדיםשדואגההורהלהיות

טענותיהאתמאששיםשטיינמץשמביאהנתוניםאגב,

שניתנולמשמורתהמלצותתזכירי002,4מתוךעציון.של

למשמורת740אם,למשמורתהיו051,3החולפת,בשנה

של״הנושאמשותפת.למשמורתהמלצות309ורקאב

מתרצתחדש״,יחסיתהואמשותפתמשמורתעלחשיבה

שניט.ועדתבמסקנותמצדדתשכאמורשטיינמץ,זאת

הילדשלפיוהגירושין,בהסכמיסטנדרטיסעיף״יש

ממשיכהלאמו״,אביוביןהגדולהחופשאתלחלקאמור

וכשמתקשריםהזה?הסעיףמתקייםאיפהלי״תראיעציון.

ייסעהמקריםברובמיחולה,שהילדלהגידהספרמבית

עצמם.בעדמדבריםהמספריםהביתה?אותולהביא

משפטי,לייעוץלשכות30להשישב׳נעמת׳,שלימהניסיון

אחוזים90מ־ביותרהיום,עדשראיתיההסכמיםומאלפי

זאתילדיםשלה׳פרויקט׳אתלנהלשנשארתמימהמקרים

האישה״.

לשלוטלהמשיךגרושיםגבריםשלרצונםעלדיברת

מןישאבלהמשותפת.המשמורתבאמצעותבאישה

משמורת.לבקשתנופפותפיבותגםהפתם

מצדכזודרישהשבהםרביםבמקריםנתקלתי״נכון,

שהואהמזונותסכוםאתלהקטיןלמעשהנועדההאב

משלם״.

באופןהולקימוההוריםמשותפתהמשמורתאםהגיוני.

המזונות?אתלהפהיתלאלמההילדים,גידולאתשווה

שווהלחלוקהמובילהבהכרחלאמשותפת״משמורת

בשורהמההורים.אחדכלאצליהיהשהילדהזמןשל

משותפת׳׳משמורתכשוט.בהלהשתמשאפשרהתחתונה,

שנשמעשפתייםמספוליטקלי־קורקט,מאודאמירההיא

בארץ.הקייםהדיןעםלשוויוןהגענולאאבלושוויוני,יפה

אחד:בהבדלמקום,באותונעמודהזההסיבובבסוף

מקרהשבכלהילדים,עבורמזונותפחותתקבלנההנשים

אצלן״.יהיו

שבעלה־לשעברבדוי(,)שםעינתשלהמקרההואכזה

גדולשחלק״בטענהמשותפת.משמורתוקיבלדרש

אתלהפחיתהצליחהואעליו,כעתמוטלותמההוצאות

שעותעדעובדהוא״בפועלמספרת.היאהמזונות״,דמי

שמחהאניאצלו.נמצאיםלאכמעטוהילדיםמאוחרות,

ריקנותמרגישהאניבלעדיהםכיאצלי,גדליםשהילדים

ולהגדילנוספותשעותלעבודיכולהלאאניאבלגדולה,

אותןנשארוהילדיםגידולעלשליההוצאותההכנסה.את

אבליכולת,אותהנותרהשליההשתכרותיכולתהוצאות,

שאיןליברורדיכברמזונות.פחותמקבלתאניבפועל

ישתנה״.לאהמצבכיכך,עללהיאבקטעם

שבהםנוספיםקשיםמקריםעללספריודעתעציון

היתרביןבנשים.לפגיעההמשותפתהמשמורתהובילה

עלמשותפתמשמורתקיבלשבעלהלאישהסייעה

היהיכוללאמאוחרות,שעותעדשעבדכיווןאךהילדים,

הייתההילדיםעללשמורלביתושהגיעהמיבהם.לטפל

תשמורשמטפלתהמחשבהאתלשאתיכלהשלאהאישה,

במשרהבילדיםמטפלתעצמהמצאהכךבמקומה.עליהם

הזמן.מחציתעבוררקמזונותומקבלתמלאה,

הורים׳,שניצריך׳ילדכמוהחוק,בעד״הטיעונים

התיקון״אבלעציון.אומרתמאוד״,משכנעיםנשמעים

טר״ה:גרושהאסנת,

הסיבות״אחת

לגירושיןהמרכזיות

שליחסוהיהשלנו

לאהואלילדים.בעלי

אבלפיזית,בנופגע

והשפיל,רמסהוא

אחריאותם.בעיקר

אמרהואהגירושין

שימררליאתהחיים,

כמהידעתילאואני

לעשותלויהיהקל

זה״את

רויימיד״רממשמורת.מזונותלהפריד

עמוד 4



לשניזכותלוושישהגירושין,לפניכמואותואוהביםשלו

ליציבותמשמעותאיןלכן.קודםכמומלאהבמשרההורים

ישניםהילדיםאמא,שלבמשמורתגםהריהגיאוגרפית.

אבא״.אצלמהלילותחלק

המשותפת?במשמורתהגדולהיתרוןמדואז

לאם,ערךשווהשהואהאבשלבהרגשהכול״קודם

שההוריםהילדיםשלבהרגשהוגםלהיות,צריךשזהכפי

משותפתבמשמורתדבר,ועודשלהם.בהחלטותערךשווי

שניהםכילאבא,להודיעבלידירהלעבוריכולהלאאמא

הולדת,בימימתחלקיםהםהילדים.בגידולשותפים

במשמורתלטיפול.שקשורמהובכלהוריםבאספות

לכלושותפיםיותר,מחויביםמרגישיםהאבותמשותפת

עללהעידיכולאניובריאות.חינוךבעניינישצריךמה

בליצורך,בכךשישזמןבכלאצלינמצאיםשהילדיםעצמי

שלי׳״.ל׳ימיםקשר

הממוצע.האבאלאאתהאולי

אבותשישנכוןחדשים׳.׳אבותהרבההיום״יש

שצריךאומרלאאניולכןהילדים,אותםמענייניםשלא

אומראניאבלאוטומטי.באופןמשותפתמשמורתלתת

הרעיוןאתכולקודםלבחוןצריךמתגרש,זוגשכאשר

לגידולשותףהיהלאשהאבמתרשםהשופטאםהזה.

משמורתדורשפתאוםהואבגירושיןעכשיוורקהילדים,

לגופו״.מקרהכלוחשדהו.כבדהואזמשותפת

היולאהםהנישואץבשנותשאמנםשטועניםאבותיש

בפרנפתעםוקימשהיומביווןרקאךהעיקרי,המטפל

משותפת?משמורתלאפשרצריףלהםגםהמשפהה.

לאוכמעטבהםנוגעלאבילדים,מטפללאאב״אם

גםמכך,להתעלםאפשראישנים,במשךאותםרואה

זהלפעמיםפרנסה.בענייניטרדההייתההסיבהאם

מרגעהפוכיםבמקריםגםנתקלאניאבלמוגזם.קצת

איךיודעיםלאילדיהם,אתפוגשיםלאהאבותהגירושין

מזעזע.פשוטזההאלה.הילדיםעלהלבוכואבנראים,הם

לאפשרלאלמהבאהבהילדיואתשגידל״אב

קצתהחברהכניסיון?לפחותמשותפת,משמורתלו

לאחדשים,לדבריםהראשאתלפתוחוצריךהתקדמה

שלבדוראחר.לעידןששייכותבדוגמותשבוייםלהיות

שלענייןהיהלאילדיםגידולשליאבאושלשליסבא

מתענהממשאנימעורבים.מאודהאבותהיוםאבלגברים,

אצלי״.לאכשהילדים

אפקטיביתההשפלה

שניט,בוועדתחברשהיהשגיא־שוורץ,אביפרופ׳גם

זהות׳.׳בלבולייצורלחוקשהתיקוןהטענהאתמקבלאינו

שגיא־אומרבתים״,שניעםמצויןמסתדרים״ילדים

שוורץ,

$TS1$,שגיאשוורץ$TS1$

$DN2$,שגיאשוורץ$DN2$באוניברסיטתהחברהלמדעיהפקולטהדיקן

וארגוניםדיןעורכישלטקטיתבטענה״מדוברחיפה.

ביןהמצבבהסלמתמעונייניםהדיןעורכיפמיניסטיים.

להעצמתגורמיםהםולכןכלכליות,מסיבותהזוגבני

הקונפליקט״.

ומפלמיקוה,בקלןרבותפעמיםמשמשיםילדים

עלוללאזהנפגעים.יוצאיםהםםביבמההתכתשויות

מהמקריםשבהלקהרך,הגילהזקתתבוטלאםלההמיר

המאבק?אתמונעת

מתגרשים,שהוריהםהעובדהמעצםנפגעים״הילדים

שמתגורריםהוריםשניעםלחיותהולכיםשהםומכך

קייםמדברתאתשעליוהגדולהקונפליקטשונים.בבתים

ארגונישלהגישהוכלבערך,מהמקריםאחוזיםב&

שבהםהאחרים,האחוזים90ל־רלוונטיתלאהנשים

שלאחוזים10באותםומסגרות.פתרונותמוצאיםההורים

טובתאתלראותשבמקוםבאנשיםמדוברקשיםמקרים

אתרואהאניעצמם.שלבקונפליקטיםעסוקיםילדיהם,

שבראשוהילדלהתפתחותבמרכזמטופליםהאלההילדים

לשפרהסיכוימאוד.עצוביםבמקריםומדוברעומד,אני

וכלהדיןעורכינטרולידיעלהואהילדיםמצבאת

שלהם״.והמניפולציותהטקטיקות

בעצימותלקונפליקטשמגיעותלמשפהותמאפייניםיש

גבוהה?

כללבדרךלכך.תורםמהבוודאותיודעיםלא׳׳אנחנו

שנחשביםאנשיםאצלקשהקונפליקטלמצואאפשר

וכדומה.דיןעורכיהיי־טק,אנשימהנדסים,מאודנאורים

זמנית,כאי־שפיותאליונכנסיםשהםהמצבאתמגדיראני

במקריםלדעתנו,סדר.שםעושיםאנחנואיךהיאוהשאלה

נותןלאשהואלהיותצריךהמשפטביתשלהמסרכאלה

העדפה,נותןכשאתהכימההורים.אחדלאףהעדפה

אחדצדוכשישהאחר,אתומקטיןהאחדאתמעציםאתה

פתרון.יהיהלאלעולםיותרלאייםיכולשהואשמרגיש

המוטיבציהאתמגביריםשוויוניות,שיוצרים״ברגע

ההוריםאתיאלץבעצםהמשפטביתהילד.למעןלהידבר

וגםלאבא,והןלאמאהןזקוקשהילדבעובדהלהכיר

אחדלאףהעדפהשאיןויבינוהמסראתיפנימוהדיןעורכי

דינמיקהתיווצרמהמקריםאחוזים90ב־כך,מההורים.

אבא״.אצלומתיאמאאצלהילדיםמתישתקבע

הגבריםהישראליתבמציאותכיהחוקמתנגדיטוענים

שבדינמיקהבךמהנשים,יותררבותשעותעובדים

prפרקיאותםילדיהןעםישהוהאמהותמציעשאתה

יופחתו.המזונותתשלומיבעוד

משותפת,הוריתאחריותיששאםבדעהאני״לכן

ההוריםאחדאםכלומר,משאבים.איזוןגםלהיותצריך

עללילדים,ממשאביולהעבירעליומהאחר,יותרמשתכר

משתתפיםהםפעילויותבאילושתבדוקהוריתתוכניתפי

ברורתמידלאהקונפליקט,בגללצריכים.הםכספיםוכמה

ברוריםלצרכיםאותו׳לצבוע׳רצויולכןהכסף,הולךלאן

הילדים״.של

הזה?לצורךביטוינתנהשניטועדתאיך

שגיא־מודההכלכלי״,לפןכללנכנסהלא״הוועדה

שוורץ.

$TS1$.שגיאשוורץ$TS1$

$DN2$.שגיאשוורץ$DN2$הואהוועדה,בידיטופלולאשהעלה,נוסףרעיון

שתפקידוגורםהמשפט:ביתמטעםלילד׳׳ידידמינוי

ואינםבהתכתשויותעסוקיםההוריםכאשרלהתערב

הייתההוועדהכינפלה״ההצעהילדיהם.טובתאתרואים

שעלוליםדבריםלכלולהתנגדשניטפרופ׳מאוד.זהירה

הצעתאתלטרפדעלולהאוצרשאזכיווןכסף,לעלות

׳אפוטרופוסשנקראתדומהפונקציהישכיוםהחוק.

יותרתכופיםבמקריםלמנותשצריךחושבאנילדין׳.

לדין׳.׳אפוטרופוס

גורםשישמשכיל,הורהבשבילזהמהיודעת״את

החלטותלקבלהמשפטביתמטעםסמכותבעלשלישי

מתנהגיםהזוגשבניהכרהמתוךשלו,הילדלטובת

הגורםבעיות?לפתורמסוגליםואינםילדותיתבצורה

ילך.הילדספרביתלאיזהלהחליטלמשל,יכול,הזה

להשפילבעדלאאניזאת?השפלהאיזויודעתאת

סובלנותאפסלהיותשצריכהחושבאניאבלאנשים,

חשובועדייןהילדים.גבעלשמתקיימותמריבותכלפי

יהיושהםואסורהכלל,מןביוצאיםשמדוברלהדגישלי

הרוב״.לטובתשלנוהחשיבהעלשישפיעואלו

באלאכשאבא

ממסקנותיהרצוןשבעיאינםהנשיםארגוניאם

מהתנהלותהכברמישהתאכזביששניט,ועדתשלהסופיות

יצחקהעירהוועדהבפניבדבריוההמלצות.גיבושלקראת

מצרה״המועצהכיהילד,לשלוםהמועצהיו״רקדמן,

כברהחוקהצעתשבובשלברקלוועדההוזמנהכיעל

ניתןבהםקודמיםבשלביםולאנוסחה,וכברנתגבשה

הואהילד,לשלוםהמועצהעקרונותיה״.עללהשפיעהיה

מהןאחוזים20שכ־בשנה,פניות000,01ב־מטפלתמציין,

להלתתהיההראוימןכןועלגירושין,לסכסוכיקשורים

בדיונים.יותרמכובדמקום

להןמתנגדהואכימבהירקדמןלהמלצות,באשר

הצעתשיוצרתוהמסובבתהארוכההפרוצדורהבשל

אינסוףהתכתשויותמאפשרתהזאת״הפרוצדורההחוק.

שימושותוךהילדעללחציםהפעלתתוךהזוג,בניבין

הערותמסמךניסחהבראשותוהמועצהוב׳זכויותיו׳״.בו

הרך.הגילחזקתביטולעלביקורתהיתרביןובוארוך,

למדורזכותוהנפשי,שלומוהקטין,שלהנפשי״השקט

בזכויותיהםפגיעהבמחירגםהעליונה,הזכותהיאשקט

שם.נכתבאחרים״,של

הטועניםישאם״גםקדמן:כותבהמסמךבהמשך

הזמניםנוכחמחדשלהיבחןצריכההרךהגילחזקתכי

מדעיבתחוםוהחידושיםהתמורותונוכחהמשתנים

מצעדלהיזהרישכיברורוהפסיכולוגיה,ההתנהגות

ממש,שלבמהפכהמדוברבילדים.לפגועשעלולדרסטי

ללאנעשיתוהיאתוםעדנשקלוהשלכותיהאםשספק

בסיסעלבפנינושהצביעווללארציניותהנמקותששמענו

חזקתשלביטולהותועלתה.נחיצותהעלהמלמדיםנתונים

המשפטייםההליכיםשללהתמשכותםיגרוםהרךהגיל

דעת,חוותהגשתאינסופיים,דיוניםשלולהיווצרותם

ישזובעובדהרקארוכות.והתכתשויותמומחיםהבאת

הזמןפרקיאשרבשנים,רכיםלילדיםרבנזקלהסבכדי

משמעותבעליהנםסביבם,הוודאותוחוסרהחולפים

עבורם״.וקריטיתמכרעת

שהוועדהנוספיםנושאיםעלמצביעהעציוןעו״ד

מזכותהראייההסדריהפיכתלמשלכמובהם,טיפלהלא

מועדיםראייה,הסדרילדרושיכוליםאםאואבכיוםלחובה.

ההורהברשות)ולאברשותםהילדיםיהיושבהםקבועים

בימיםהילדיםאתלקבלחובהלהםאיןאולםהמשמורן(,

הגרושותמהאמהותרבותזה.בהסדרשנקבעוובשעות

לאביו,שעותשממתיןילדשלהקשההתמונהאתמכירות

הציעההוועדהבישיבותאותו.לאסוףמגיעלאהלהאך

הסדריאתמקייםשאינוהורהעלסנקציותלהטילעציון

התקבלה.לאהצעתהאךבעבורו,שנקבעוהראייה

הצהרתמעיןמחנך,חוקהזהבשינויראו״בוועדה

ההורים״,שלההתנהגותנורמתלהיותצריכהמהכוונות

ישנהרקמןבמרכזשנוסחההחוקבהצעתעציון.מסבירה

מסבירהשלנו״,״ההצעההזו.הכאובהלבעיההתייחסות

ומדגישהטובתוואתהילדאתבמרכז״שמההלפרין־קדרי,

שלמהפרההמרכזייםהנפגעיםהםהקטיניםהילדיםכי

עללהגןהמשפטביתשלחובתולפיכךראייה.הסדרי

ההורהעלסנקציההטלתלרבותשונות,בדרכיםטובתם

הראייה״.הסדריאתהמפר

כחלקלהועיליכולהיהשניטועדתשמציעההשינוי

חוטפרימתאבלעציון,עו״דאומרתשלמה,מרפורמה

שינוירוצים״אםמשמעות.חסרתהיאהמארגמתוךאחד

למשל,המשותפים.החייםבשלבאותולקדםישחברתי,

לתתעבודה,במקומותבהוריםשתומכיםהסדריםלעודד

הקייםהמשפטיבמצבוכדומה.לידהחופשתלאבות

הנשים״.לסחיטתנוסףכלינתנהרקהוועדהבישראל,

dvokanלתגובות: makorrishon.co.il

אביפרופ׳

שגיא־שוורץ:

המשפטביתשל״המסר

לאשהואלהיותצריך

אחדלאףהעדפהנותן

כשאתהמההורים.

אתההעדפה,נותן

האחדאתמעצים

האחר,אתומקטין

יהיהלאלעולםוכך

שיוצריםברגעפתרון.

אתמגביריםשוויוניות,

להידברהמוטיבציה

הילד״למען

עיקרי.לעוגןזקוקילד

הלפרץ־קדריפרופ׳
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