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מתגרשיםהורים

קצתלנהוג

עטיפתאחרת.

"איךהספר

מבלילהתגרש

לילדיםלהרוס

החיים?"אתשלך

שיריטו״דמאת

מלכה

>?csqrcccמקום.ככלנמצאים

גרושים,להוריםילדים

כבדמחירהמשלמים

אבאשלהבחירותעל

הופ־מהםרביםואמא.

כים

$TS1$הופכים$TS1$

$DN2$הופכים$DN2$ואםההורים,אחדבידיניגוחלכלי

לוק־כאןשברים,לוקחיםלאבמלחמה

חים.

$TS1$.לוקחים$TS1$

$DN2$.לוקחים$DN2$איך.ועוד

עצמםמוצאיםגרושיםלהוריםילדים

של־לפניעודהמאבק.בחזיתאחתלא

מדו

$TS1$שלמדו$TS1$

$DN2$שלמדו$DN2$שלהמורכבותבסמטאותלהתהלך

כפולה,נאמנותמהילומדיםהםהחיים,

לומ־הםטרטור.ומהוכפויהשתיקהמהי

דים

$TS1$לומדים$TS1$

$DN2$לומדים$DN2$ומשמו־ראייההסדריכמוביטויים

רת,

$TS1$,ומשמורת$TS1$

$DN2$,ומשמורת$DN2$מיוכללביתמביתטלטלותחווים

מהייודעגירושים,מסכתמקרובשראה

עניינייםבלתישיקוליםמהםסחבת,

הילדים.חשבוןעלשבאטרלולומהו

"איראלה,בימיםאורשרואהחדשספר

אתשלךלילדיםלהדוםמבלילהתגרש

מנסהמלכה,שיריערדמאתהחיים?"

בתהליךהנמצאיםלהוריםקצתלסייע

התחשבותגילויתוךוזאתהזה,הרגיש

המשותפים.בצאצאים

מוצאיםהילדיםמקרים"באינספור

עו״ראומרתהוריהם",ביןעצמםאת

במאב־הגירושיםלפניקורה"זהמלכה,

קי

$TS1$במאבקי$TS1$

$DN2$במאבקי$DN2$

ועוד.ההוריםביןדעותבחילופיכוח,

בהליכיםקורהזההגירושיםבמהלך

עודסביבומיותריםארוכיםמשפטיים

הגירו־לאחרוגםהילדים,עםיוםחצי

שים

$TS1$הגירושים$TS1$

$DN2$הגירושים$DN2$מסתיימים״.לאהללוהמאבקים

מהמתגרש־ם%001ש־מציינתהיא

לפ־לארקלהכל,מוכניםשהםמצהירים

גוע

$TS1$לפגוע$TS1$

$DN2$לפגוע$DN2$.הוויכוחים,כדישתוךאלאבילדים

לפעמיםיוצאוהרגישות,ההסכמותאי

העוסקתמלכה,נשכחים.זאתבכלשהם

במה־שמעהמשפחות,בתוךבסכסוכים

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$מבטיחיםרביםזוגותעבודתהשנות

אותםמצאהאךבילדים,לפגועשלא

אומרת,היאלכן,התהליך.בתוךאבודים

להתגרש"איךהספראתלכתובהחליטה

החיים?״,אתשלךלילדיםלהרוסמבלי

מת־הוריםידרבןואוליהשבוע,שהושק

גרשים

$TS1$מתגרשים$TS1$

$DN2$מתגרשים$DN2$אחרת.קצתלנהוג

העולמותמשניהטוב

לס־המרכזיתהלשכהנתוניפיעל

טטיסטיקה,

$TS1$,לסטטיסטיקה$TS1$

$DN2$,לסטטיסטיקה$DN2$נמש־האחרונותבשנים

כת

$TS1$נמשכת$TS1$

$DN2$נמשכת$DN2$המ־הזוגותבמספרהעלייהמגמת

תגרשים

$TS1$המתגרשים$TS1$

$DN2$המתגרשים$DN2$2010בשנתישראל.במדינת

ואילוזוגות,046,9בישראלהתגרשו

469,01עלהנתוניםעמדו2012ב־

TS1$$שלי|TS1$$שלי־זוגכלעלמספרתהסטטיסטיקה

$DN2$|שלי$DN2$והמר־אביבתלובאזורשמתגרש,שי

כז

$TS1$והמרכז$TS1$

$DN2$והמרכז$DN2$זוגכלכמעטיותרגבוההממוצע

מתגרש.שני

שלהםשההוריםיודעים׳׳ילדים

מפחדיםולפעמיםלהתגרשעלולים

׳׳לפנימלכה,אומרתלהם״,יקרהשזה

טעו־מאודהבתיםלעתיםהגירושים

נים,

$TS1$,טעונים$TS1$

$DN2$,טעונים$DN2$אובגירהסביבבסכסוךשזהבין

נוהגיםוהוריםלמשל,החמותעםבעיות

ההוריםהילדים.מולהשיחכלאתלנהל

השיחכמהעדמביניםולאיודעיםלא

בשפהנעשההואאםבמיוחדפוגע,הזה

TS1$$הסי;TS1$$הסי־וצעקות.האשמותהטחתתוךקשהיי

$DN2$;הסי$DN2$היל־אתמפחידותמאורהללוטואציות

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$בתאשלהםהביטחוןאתומערעתת

TS1$$נפר;TS1$$נפר־ההוריםרבותפעמיםהמשפחתי.

$DN2$;נפר$DN2$לגידולבנוגעדעותחילוקיבשלדים

מקצועלאנשיללכתבמקוםהילדים.

אותםוינחוהכליםאתלהםשייתנו

מתווכחיםהםלעשות,הנכוןהדברמה

אתלנהללכיוונו.מושךאחדכשכל

לילדתורםלאניציתבצורההשיחה

מקרה״.בשום

TS1$$השי\TS1$$השי־היאהילדטובתלכאורה,

$DN2$\השי$DN2$שלעיניולנגדשעומדהראשוניקול

גירושימ,שכזמןקורהאיךהורה.כל

נדחק?אונעלפפעמיםהרכההשיקול

האישיתהפגיעההגירושים"בזמן

מסוגליםאינםשההוריםגדולהכךכל

TS1$$מרוב;TS1$$מרוב־כךכלהםהילדים.אתלראות

$DN2$;מרוב$DN2$שהםחושביםהםאםשגםבעצמם,זים

שוק־כללבדרךהםהילדים,אתרואים

אליהםשקשוריםאישייםשיקוליםלים

השני.ההורהמולהיאוההתחשבנות

במישוריםאפילומתבטאיםהדברים

שיחתלמשל,החיים.שלהפשוטים

אלשתתקייםאסורעו״דעםטלפון

כיווןפעמיםהרבהאבלהילדים,מול

לעו״דישמהלשמועחשובשלהורה

בנוכחותשיחהיקבלהואאםגםלהגיד,

אותה.ינהלהואהילד,

בהליכיםהכלעלנלחמים"הורים

ממלחמהבילדיםופוגעיםמשפטיים

החיים.אורחעלמלחמהעדשעות,על

בשבוע,פעםיוםחציעלנלחמיםהם

מש־ביןשמבדילותשעותחמשאותן

מורת

$TS1$משמורת$TS1$

$DN2$משמורת$DN2$אםאב.אואםלמשמורתמשותפת

באב־שמדובריגלוהםבזה,יתעמקוהם

סורד.

$TS1$.באבסורד$TS1$

$DN2$.באבסורד$DN2$שנמצאהזמןאתלנהלאפשרהרי

שללטובתםשתתאיםבדרךבמחלוקת

מילדיותרשישבמקרהלמשל,הילדים.

כלשלאיכותזמןליצוראפשראחד,

ובכךבנפרדילדכלעםמההוריםאחד

אתולראותהעוגהאתלהגרילבעצם

הילדים".שלטובתם

עלהםשמתקיימיםנוספיםמאבקים

שאלתסביברבותפעמיםהחינוך,נושא

במקרה״המיקודחילוני.אודתיחינוך

ילמדשבוהמוסדמהלהיותצריךלאזה

יביןשהילדשקיימתההבנהאלאהיליד

וילמדהעולמותשנישלהחשיבותאת

WWשהם־ו"ויוג\סבורים״הוריםמלבה:שיריעו״ד

האמתהגרוש.עםבקשרלהיותיצטרכולאהםיתגרשו

בתקשורתלהיותהיההנישואיםבמהלךהאתגראםהפוכה.היא

שבעתיים"נכוןהזההאתגרהגירושיםלאחראזטובה,

עמוד 1
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התגרשזוגותומתוך

והמרכזאביבבתלמתגרשזוגותמתוך

משניהם״.הטובאתלקבל

באופןאליההגעתשאתהמסקנהמה

אישי?

והםעליהם,שיסתכלוצריכים״ילדים

פשוטהפעולהאפילועלינו:מסתכלים

לב־כמומריבה,כדיתוךעושהשהורה

כות

$TS1$לבכות$TS1$

$DN2$לבכות$DN2$אתמלמדתלדיכאון,להיכנסאו

משבר״.בזמןמתנהגיםכיצדהילד

גירושיםלקראתשזוגותכדאימה

הכל?לפניידעו,

לאתקופההואהגירושים״שלב

היאאבלאנשים,שלבחייםפשוטה

הוריםנשאריםתמידהוריםעוברת.

ולכןיחד,יצרושהםילדיםאותםשל

אםמשפחה.הםמשפטית,גםבהגדרה,

שהםיבינוהוריםאםתשתנה,התפיסה

שי־יהיהמשפחהלהיותממשיכים

נוי.

$TS1$.שינוי$TS1$

$DN2$.שינוי$DN2$יתג־שהםשברגעסבוריםהורים

רשו,

$TS1$,יתגרשו$TS1$

$DN2$,יתגרשו$DN2$עםבקשרלהיותיצטרכולאהם

האתגראםהפוכה.היאהאמתהגרוש.

בתקשו־להיותהיההנישואיםבמהלך

האת־הגירושיםלאחראזטובה,דת

גר

$TS1$האתגר$TS1$

$DN2$האתגר$DN2$גרושיםהוריםשבעתיים.נכוןהזה

טו־התקשרותדרכילעצמםשסיגלו

בים,

$TS1$,טובים$TS1$

$DN2$,טובים$DN2$.אחתשנוהגיםלקוחותליישזכו

עלולדברקפהעללשבתלשבועיים

שמא־חשובהקבועהבפגישההילדים

היק־שלעתידםאתלתכנןלהםפשרת

-הילדים״.מכללהםרים

לבחור״יידרש׳׳לא

תיכ־קרובאוקטוברמחודש

נס

$TS1$תיכנס$TS1$

$DN2$תיכנס$DN2$היוםעדשיושמהחקיקהלתוקפה

לעניינימשפטבתיבשניכפיילוט

הילדיםהזו,חקיקהפיעלמשפחה.

הוריהם,ביןהגירושיםבהליךחלקייקחו

המשמעותלחייהם.הנוגעותבסוגיות

לשמועמחויביהיההמשפטשביתהיא

מעלילדכלשלועמדותיורצונותיואת

למשלכמודן,הואשבהבסוגיהגיל

הילדהראייה.והסדריהמשמורתנושא

יע־אםהשופט.ידיעלישירותיישמע

ריף

$TS1$יעריף$TS1$

$DN2$יעריף$DN2$,סעד,פקידתידיעליישמעשלא

חד־משמעיתובהבטחהההורים,ללא

חסויים.יישארושדבריו

לז־חשובמעמדנותןהדרמטיהשינוי

כויות

$TS1$לזכויות$TS1$

$DN2$לזכויות$DN2$,קטניםאנשיםלהיותםהילדים

בהםלהתחשבשישורצון,דעהבעלי

לחייהם.הנוגעותהחלטותקבלתבעת

אחדכפרמטרבחשבוןיילקחהילדרצון

ההחל־במסגרתרביםפרמטריםמבין

טה,

$TS1$,ההחלטה$TS1$

$DN2$,ההחלטה$DN2$בסו־תכריעהילדשלטובתוכאשר

פו

$TS1$בסופו$TS1$

$DN2$בסופו$DN2$דגר.של

המ־דיןעורכתפרילינג,שרוןד״ר

תמחה

$TS1$המתמחה$TS1$

$DN2$המתמחה$DN2$ומרצהוירושהמשפחהבדיני

תלבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטה

נפ־שכשהוריםלהזכירמבקשתאביב,

רדים

$TS1$נפרדים$TS1$

$DN2$נפרדים$DN2$מתפרק,שלםמשפחתיתאמזה,זה

הילדיםעלישירותהשלכותלכךויש

ההוריםביןשהסכסוך״ככלהמשותפים.

קשייםייתכנווממושך,אגרסיבייהיה

ואלההילדים,אצליותררביםרגשיים

חייהם.תחומיבכלביטוילידייבואו

נפרדיםההוריםאםגםהדברים,מטבע

המ־שהילדיםהריומתגרשים,מזהזה

שותפים

$TS1$המשותפים$TS1$

$DN2$המשותפים$DN2$הפ־ביניהם.מקשרחוטמהווים

רידה

$TS1$הפרידה$TS1$

$DN2$הפרידה$DN2$ומו־טוטאליתלהיותיכולהאינה$TS1$!ומו$TS1$

$DN2$!ומו$DN2$,תקשורתערוץעללשמורוישחלטת

לילדים״.כיחסחיובי

השוניםהגורמיםבאמתכמהעד

יכוליםוכוליהשופטהסעד,פקידות

היטב״מתודרך״ילדבובמצבלהבחין

לבו?שעלאתמספרולא

מתו־ילדיםשבהממציאות"החשש

דרכים

$TS1$מתודרכים$TS1$

$DN2$מתודרכים$DN2$$1לע־אכןהוריםשכןברור,הואST$עלI$1ST$

$2ND$עלI$2ND$מנתעלבהשפעתםמשתמשיםתים

במ־בעמדתםלתמוךהילדאתלהביא $1ST$מבi$1ST$

$2ND$מבi$2ND$השו־שהןהיאהתפיסהההליך.סגרת$TS1$:השו$TS1$

$DN2$:השו$DN2$מיומנותבעליהסעדפקידתוהןפט

הילד,שלאותנטיותאמירותלזהות

מסריםלשקףשנועדואמירותלעומת■י

TS1$$מקצו:TS1$$מקצו־במיומנותמדוברההורים.מן

$DN2$:מקצו$DN2$,לקבלצפויההרפורמהשבמסגרתעית

מקצועיותבהכשרותהיתרביןביטוי

מתאימות״.

החקיקהשלהמשמעותבעצםמה

אינוהשינויהאםשתיושם?החדשה

כתפיועלנופפתאחריותלהטילעלול

הילד?של

לצע־צפוילאהחקיקתי״השינוי

רי

$TS1$לצערי$TS1$

$DN2$לצערי$DN2$אולםהגירושים,תהליכיאתלקצר

ומיוחדחרשמעמדלהעניקכריבויש

הייתהכהעדהתהליך.בתוךלילדים

עמ־אתלשמועסמכותהמשפטלבית

דתם

$TS1$עמדתם$TS1$

$DN2$עמדתם$DN2$ר,ק־דיוניםבמסגרתהילדיםשל$TS1$■ר,ק$TS1$

$DN2$■ר,ק$DN2$משמו־הסדריכמובעניינםשורים

רת

$TS1$משמורת$TS1$

$DN2$משמורת$DN2$,כזו,חובההייתהלאאולםוראייה

TS1$$המ;TS1$$המ־ביתדעתלשיקולנתוןהיהוהדבר

$DN2$;המ$DN2$.חובהקובעתהחדשההחקיקהשפט

מגילילדיםשלעמדתםאתלשמוע

TS1$$עו;TS1$$עו־באמצעותאוישירבאופןומעלה,

$DN2$;עו$DN2$
אלאלכך,שהוכשרהסוציאליותבדת

המצדיקותמיוחדותנסיבותקיימותאם

כהעלאתמדוברהילד.שמיעתהיעדר

כאשרהתהליך,בתוךהילדיםחשיבות

כאדםהילדאתלכבדהיאהמטרה

דעתואתלהביעאפשרותלוולתת

אליו".הנוגעבהליך

מחייבלאהחדשההליךלדעת:חשוב

TS1$$שמי!TS1$$שמי־אתאלאהילד,עמדתקבלתאת

$DN2$!שמי$DN2$השיקולים.במכלולושקילתהעתה

אחריותלהטילאמוראינו"התהליך

לבחוריידרשלאהילדשכןהילד,על

מר־במחלוקת",להכריעאוהוריובין

גישה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$הילדעם״השיחהפרילינג,ד״ר

כתפיעליטילשלאבאופןנעשית

TS1$$בגי:TS1$$בגי־אולהכרעהאחריותתחושתהילד

$DN2$:בגי$DN2$עלשהשיחה,מובןמההורים.במידה

הילד,לגילמותאמתודרכה,אופייה

ולבגרותו".לאופיו

WWהורהשבהממציאות״החששפרילינג:שרווד״ר

הליךבמסגרתבעמדתולתמוךילדואתיתדרך

ופקידתשהשופטהיאהתפיסהאךברור.הואהגירושים

שלאותנםיותאמירותלזהותמיומנותבעלייהיוהסעד

ההורים"מןשהגיעומסריםלעומתהילד

עמוד 2


