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מסוכנות"והערכתהמשפחה"אלימותהספר

ללבושיכולה"אלימותלתופעה.מוקדש

ששומונהמלכהכותבתשונות",צורות

לזהותצורךשישאלימותשלקטגוריות

בהתאם:בהןולטפל

נגדפ־ז־כוחהפעלתפיזיתאלימות

אחר.אדם

א־ומ־ם.השמעתמילוליתאלימות

בוטה־חסהפגנתנפשיתאלימות

מעקבים.מהחברה,בידודהאשמות,ומשפיל,

ואקטיםמיןיחסיקיוםמיניו!אלימות

הסכמה.ללאאובכוחמינ־־ם

לקיוםאפשרותמניעהכלכליתאלימות

עמוד 3



רים:שנילהםלהבהירישהילדיםעםהשיחותבמהלך

לעולם;מהםרדוייולאשלהםההוריםיישארוואבאשאכ>א

ההוריםביןלפרידהאחראיםאינםעצמםשהילדים

לכסףגישהשלילתאוכספ־םשל־לתכלכל־,

בסיסיים.צרכיםלספקביכולתשפוגעבאופן

יצירתחברתיתהחלשהתוךאלימות

המגעהגבלת־דיעלזוגבן־סלחברתיבידוד

הסביכה.עםשלווהקשר

הספרמשרטטאלהאלימותקטגוריותפיעל

מרחבומעניקמהןהנגזרותהסצינותאת

לאלימותלהגיבנכוןאיךלהוריםפעולה

להגנהזכאיםילדיםהאםבמשפחה?

מהכעצמם?נפגעולאאםגםמיוחדת

האםהאלים?הזוגבןנגדלעשותניתןככלל

למקריםלהתאיםיכוליםבהסכמהגירושים

מגישיםאיךבמשפחה?אלימותשלרקעעם

במשפחה?אלימותבעקבותנזיקיןתביעת

מסוכנות?שלמצבמעריכיםכליםובאילו

המשפחתייםהמצביםלפירוטבהמשך

מגיעההספר,שסוקרוהאל־מ־םהקשים

להעציםבעצםאפשרכילמסקנההמחברת

מפרטתהיאזאתואההילדים,את

כד־תוךה־לד־ם"העצמתהשמיניבפרק

ההליך

$TS1$כדההליך$TS1$

$DN2$כדההליך$DN2$.הנודעתהאמירהבהשראתהמשפטי״

להעמידרוצים"אםל־נקולן.אברהםשל

כוח",בולהפיחצריךאמית־כמבחןאדם

להעציםאיךכליםלהוריםהספרמעניק

שלהפירוקמהלךכדיתוךילדיהםאת

הןהחשובותהעצותהמשפחתי.התא

אותםולטפוחבקוכלפיהם.רחמיםתגלואל

כאשרגםאלאדומעותכשעיניהםרקלא

לצ־דםהיוואומץ.תושייהמקרינותפניהם

מועדיםכשהםרקלאאותםלעודדכדי

בהצלחהחוציםהםכאשרגםאלאונופלים,

כאלאליהםלהתייחסישהמשברים.את

אותנטייםלהיותצריכיםההוריםשותפים,

שלהם.במסריםולהאמין

אינםשהםחשיםההוריםשבהםבמצבים

ליכולתביחסעצמםשלבציפיותעומדים

הספרממליץהילדים,אתלעודדשלהם

מעורביםלהיותשיכוליםמקצוע,אנשיעל

מתילילדים.ולעזורהגירושיםבתהליך

מקצועית?לעזרהזקוקיםשהילדיםיודעים

שכוללים,הסימניםאתזהוכל,קודם

שלהם,היומיומיבתפקודירידהלדוגמה,

שינוייםשינה,הפרעותכמופיזייםתסמינים

וכדומה.לילההרסבתבתיאבון,ק־צונ־־ם

מצבואתשתאבחןמקצועית,לעזרהפנייה

צעדהיאהצורך,במידתבוותטפלהילדשל

ההורים.שניהסכמתאתשדורשמשמעותי

יחידותשלמעורבותלכלוליכולהזההצעד

מקצועאנשיהרווחה;משרדשלהסיוע

הפסיכולוגיה,הסוציאלית,העבודהמתחום

עלהממוניםהילדים,ורפואתהפס־כ־אטר״ה

בפרקועוד,תסקירעריכתהמשפט;ביתידי

יחידותשלוטלפוניםכתובותמפורטיםזה

משפחהלענייניהמשפחהבתישלידהסיוע

הארץ.רחביבכלהרבנייםהדיןבתיוליד

דברםאתלומרלילדיםלתת

הישראליבמשפטעיקרון-עלהיאהילדטובת

הטבעיתוזכותואחרותמשפטובשיטות

התאכיצדהמכריעיםלמהלכיםשותףלהיות

מחדש.יורכבצורהובאיזויפורקהמשפחתי

מסוגליםתמידלאשהילדיםלזכורחשוב

זאת,מלבדזכויותיהם.אתולדרושלתבוע

ביטוילידיבאהאלוזכויותלקבלההיתר

בהם,וגםהמשפט,בבתיבדיוניםבעיקר

מןלכןמלא.מימושלידיתמידבאאינוהוא

ההוריםביןהיחסיםמערכת

העולםתפיסתאתמעצבת

פרידתאםילדיהם.של

כמשהולהםהוצגהההורים

יבהללאקרה,שסשוט

לעוררעלולהדברוהיגיון,

נטישה,חרדותאצלם

\>u\pממחויבותפחד

מערכותליצורעתידי

רומנטיות•חסים

לילדיםתוענקגירושיםתהליךשבכלהראו־

זכותעמדתם.אתלהביענאותההזדמנות

כולליםהגירושיםבמשפטלהישמעהילד

אולוהנוגעמידעלקבלזכותואת:

להביעזכותולעניינו;הקשוריםלהליכים

זכותוועמדותיו;רגשותיודעותיו,את

כלהאםמשקל.בעלגורםולהוותלהשפיע

שומעיםאץכללבדרךלהישמע?יכולילד

מדובראםאלאשש,לגילמתחתילדים

ביטוילידילבואיכוליםה־לד־םחריג.במקרה

אוסעדפקידבפניאופנים:בשניבמשפט

חוותאותסקירבהמשךיגישואשרמומחה

ללאהשופטעםישירהבפגישהדעת.

אישבל־וראךדינם,ועורכיההוריםנוכחות

הילדיםלדברישניתןהמשקלצמוד.מקצוע

הבגרותוברמתמדוברשבוהילדבג־לתלוי

הילד;שלהעצמאותבמידתשלו;האישית

הילד.שלהנחרצותובמידת

אפשרותקיימתכ־מצ״נתאףהספרמחברת

שנקראמהנפרד,משפטיייצוגלילדלמנות

הטבעייםהאפוטרופוסיםran"אפוטרופוס

אךהוריו,כמובןהם־לדכלשלוהחוק״ם

בעודלדין","אפוטרופוסמינוישלבמקרה

הילד,שלהפיזיתלהשגחהאחראימשמורן

עליושאחראימ־הואלדיןהאפוטרופוס

עלמהאחריותחלקמשפט־ת.מבחינה

שלוהאינטרסיםשלייצוגגםכוללהילד

הספר,ביתלמשל,כמושונות,רשויותבפני

ההנחההמשפט.מערכתאוהבריאותמערכות

ושלההוריםשלשהאינטרסיםהיאכללבדרך

יכוליםהילדיםולכןחופפיםאודומיםהילדים

במסגרתהוריהםידיעלמיוצגיםלהיות

עםגירושים.הסדרישלמשפטייםדיונים

עולהשבהםקיצונייםמצביםקיימיםזאת,

המחלוקותועקבכךהדברשאיןהחשש

האינטרסיםההורים,שנישביןהעמוקות

ילדיהם.שללאלהבניגודעומדיםשלהם

המשפטביהכאמור,ממנה,כאלהבמקרים

אודין)עורךלדין""אפוטרופוסהילדעבור

ודואגבנפרדאותושמייצגלילד(,הקרובגורם

טובתו.אתולקדםעליולהגן

כשהשופטהורית:"מסוגלותהפרק

למקריםמוקדשהורה*להיותיכולמיקובע

ביחסשמכריעהואהמשפטביתשבהם

בהקשרהאבאוהאםשלההוריתלמסוגלות

"החיים12ה-הפרקהמשמורת.קבלתשל

מביאהחדשים"הזוגובניהגירושיםאחר־

החדשהבצורתההמשפחהמחייסיטואציות

ח״מנהליםההוריםשניאואחדשבה

זהבהקשרחדשים.זוגבניעםמשפחה

ולחברלהפגישאיךטיפיםהמחברתנותנת

א־ךה־לד־ם?וביןהחדשיםהזוגבניכין

מפגיניםשהילדיםשלילייחםעםלהתמודד

בחגיםלעשותמההחדש/ה?הזוגבן/תכלפי

כאשרלחגוגואיךמשפחתיים?ובאירועים

במסגרתההוריםלאחדמשותףילדנולד

הצוואותכתיבותנושאשלו?החדשההזוגיות

ובו13ה-בפרקנידוןהגרושיםההוריםשל

משפחתייםסכסוכיםלמנועאיךפירוטישנו

והאםצוואה?כותביםאיךצוואות?בעזרת

שהיורשפעםבכלהצוואהאתלעדכןניתן

הפרקחד-מינית",״הורותבחיים?שלבעובר

המשפחהשלדמותהאתמשרטט14ה-

הורותהסכםעלממליץבישראל.החדשה

ומייעץעת־ד־־םלסכסוכ־םכפתרוןמפורט

הנכונה.בדרךלהיפרדכיצדגם
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