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,שלום רב  

2012 נייו  

 הגדרות הוריות בבתי המשפט למשפחה.

 

אנחנו מאמינים שחשוב לעשות הפרדה מוחלטת בין הגדרת ההורים לבין חלוקת זמני 

  ").הסדרי הראיה"או במונח המיושן אך היותר נפוץ (ההורות 

גם זמני ההורות שווים , משמורת משותפתכיום נהוג ומצופה שכאשר קיימת הגדרה של 

המחברת בין נושאים השונים , לטעמנו רצוי לשנות מוסכמה או מדיניות זו. או קרובים לכך

   .ויש בה כדי להעצים את הקונפליקט בין ההורים, במהותם ללא כל הצדקה

, בכל מקרה,  של שני ההורים חייבת תמיד להיות שווהההגדרה ההורית, להשקפתנו .א

 על פני ההורה הגדרתיתלתת להורה אחד עדיפות אין זה נכון . וללא יוצא מן הכלל

  . אבא–ואבא , גם לאחר הגירושין אמא נשארת אמא. האחר

להגדרה ההורית חשיבות עצומה משום שהיא משליכה על תפישת הילד את שני 

על תפישת ההורים את עצמם ועל הדרך שבה החברה רואה כל אחד מהם , הוריו

  .וביחס לילד, כשלעצמו

 לאחד ההורים יעלים את הסיבה לאחד המאבקים הגדרתית עדיפות ויתור על מתן

פשוט מפסיקים לעשות , וכאשר אין על מה להילחם. הכואבים ביותר לאחר גירושים

  .מכאן קל יותר לשתף פעולה בעניינים הנוגעים לילד. זאת

שאחד ממרכיביה העיקריים הוא חלוקת זמני , חלוקת האחריות ההורית בין ההורים  .ב

  .לא בהכרח חייבת להיות שווה, הותהש

נקודת המוצא צריכה להיות הכרה בכך שבחלק הארי . שוויון אבסולוטי אינו המטרה

 לכן חלוקת הימים ,של המקרים שני ההורים הם נורמטיביים וראויים לגדל את ילדם

יא בעצם שה(מנקודת מוצא זו . ביניהם צריכה להיות שוויונית או קרובה מאוד לכך

ועל האב להסתפק , האומרת שהילד יהיה אצל אמו, הפוכה לנקודת המוצא כיום

את מורכבותו ואת , יש לבחון כל תא משפחתי") הסדרי ראייה"בפגישות במסגרת 
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ובהתאם לכך לקבוע את חלוקת האחריות ההורית , הצרכים של החברים בו

   .כולל חלוקת זמני השהות, המתאימה

לקדם את מיצובם של ,  מדיניות שכזאת יכולה לקדם שינוי חברתיאנו מאמינים שהחלת

את הפחתת התסכול וחוסר האונים של אבות רבים , שני ההורים כהורים שותפים

את הפחתת המקרים בהם אמהות משתמשות בילד ככלי , משלילת הגדרתם ההורית

הותית ואת הנחלת ההכרה ששני ההורים חייבים לקבל כל החלטה מ, ניגוח נגד האב

ולכן בעייתי מאוד וגורם , כולל חלק מאנשי המקצוע, נושא שלא מוכר לכלל הציבור, יחדיו

  .לסכסוכים לרוב

  ,בברכה

 רותי דניאל וגיא רוה
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