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שניט  +שיפמן = פתח לשינוי חברתי
עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" הוקמה במטרה לקדם את חלוקת האחריות
ההורית על הילדים לאחר גירושים או פרידה ,כך שכל אחד מההורים יהיה שותף
משמעותי בכל היבטי גידול הילד2
גירושים הופכים להיות יותר ויותר דבר שבשגרה .0-00% 2מהזוגות הנישאים
יתגרשו – כאשר גירושים יותר שכיחים במרכז בכלל ובערים החזקות כלכלית
בפרט ,ופחות שכיחים בפריפריה2
התהליך אשר איפשר את התופעה הוא עצמאותן של נשים – הן כלכלית ,והן בגלל
חוסן שההתפתחות החברתית בשנים האחרונות מעניקה ,ופריצת ההגדרות
הסטראוטיפיות הכובלות של שנים עברו2
אם בגירושין עסקינן ,הרי שהביטוי הבולט ביותר לכך הוא העובדה שמירב
הגירושים הם יוזמה של נשים אשר אינן מוכנות להישאר במערכת יחסים שאינה
מתאימה להן2
תהליך זה הוא תהליך מבורך ,אך כחברה אל לנו לאפשר "לשפוך את התינוק עם
המים" – תרתי משמע2
גירושים הוא עניין בין שני אנשים מבוגרים ,שמסיבותיהם החליטו שאין הם
מעוניינים להמשיך ולדור בכפיפה אחת ,ולהמשיך לנהל משק בית משותף2
אולם ברובם המכריע של המקרים ,הילדים אינם חלק מהליך זה2
הילדים אינם מעוניינים לוותר על מי מהוריהם ,ובוודאי שאינם מעוניינים לוותר על
רשת הביטחון ששני ההורים העניקו להם עד כה ,כל אחד בדרכו2
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מחקרים רבים נעשו על השפעתו השלילית של העדר אב על גדילתם
והתפתחותם של ילדים ,בנות ובנים כאחד ,אם מבחינה חברתית ,אם
מבחינת הישגים .המלצות ועדות שניט ושיפמן באות למנוע העדר זה.
לצד חובתם של שני הורי הילד להבטיח קשר רציף ,עקבי ומשמעותי של הילד עם
שני הוריו ,מוטלת חובה גם על המדינה הנדרשת להסיר את החסמים החוקיים
והבירוקרטיים המונעים מהורים גרושים ,כיום בעיקר אבות ,לממש את זכותם
וחובתם ההורית לילדיהם ,ומטילים על ההורה האחר ,בעיקר אמהות ,עול ואחריות
כבדים מדי2
החברה בישראל עוברת שינוי חברתי עמוק בכל הנוגע ליחסי הורים וילדיהם2
המסגרת ההורית אשר נשענה בעבר על "חלוקה" בלתי כתובה בין אבות לאימהות
– אבות מכלכלים ואמהות מגדלות  -נפרמת אט אט ובמקומה נשזרת מציאות
חברתית חדשה הצומחת מלמטה ,מציאות המתכנסת למקום שוויוני ורחב יותר בו
אבות ואמהות גם יחד מכלכלים ומגדלים את ילדיהם2

ועדת שניט:
כעמותה הרואה לנגד עיניה את טובת הילד ,ואין ספק שטובת הורי הילד היא
מרכיב בטובתו של הילד ,אנחנו תומכים בדעת המיעוט של ועדת שניט ,הדעה
המקצועית ,הנקייה ,ללא כל פוליטיקה ומאבקי הכוחות של המבוגרים על
חשבון טובת הילד.
ועדת שניט ממליצה על גישה חדשה המעמידה את טובת הילד כ"שיקול ראשון
במעלה" 2טובת הילד ,על פי שניט ,משמעה ביטול חזקת הגיל הרך ,אי קביעת כל
חזקה חלופית על הילד ,ושותפות שני ההורים בנטל האחריות ההורית ומימוש
זכויות הילד ,גם אם לא בהכרח בצורה שווה2
המלצות הוועדה שחבריה יצגו את כל הקשת המקצועית (עו"ד ,שופטת,
פסיכולוגים ,מגשרת ,עו"ס ראשית לסדרי דין ,ועוד) ,ושישבה על המדוכה מעל
לשש שנים ,מבוססות על האמנה הבין לאומית לזכויות הילד ,על מחקרים
פסיכולוגיים עדכניים ועל המתרחש בתחום בעולם המערבי בו חזקות כמו חזקת
גיל הרך בוטלו מזה זמן2
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תימוכין נוספים להמלצות הועדה ניתן למצוא גם במחקר משווה שפירסמה
לאחרונה המחלקה המשפטית של הכנסת המצורף לנייר עמדה זה2
ההורים ,גם אם בחרו להיפרד ,תמיד יהיו הורי הילד ואין זה הגיוני או נכון להגדיר
אחד מהם כהורה מועדף 2ואכן ,וועדת שניט מסבירה היטב את האפשרות לפגיעה
בילד במצב שכזה וממליצה לבטל לחלוטין את חזקת גיל הרך הנהוגה בישראל
מאז שנת  0092ואת כל ההגדרות ההוריות המיותרות כגון "משמורן" ו"משמורת"2
דו"ח ועדת שניט מציב את שני ההורים בעמדת מוצא שווה הבאה לשרת את
טובת הקשר עם ילדיהם ואת העצמת הרגשתם ומחויבותם האישית כהורים2
מנקודת מוצא זו ,ובהתאם לטובת הילד המסויים שלהם ,תחולק ביניהם
האחריות ההורית על כל היבטיה כאשר אחד ממרכיביה הוא חלוקת זמני
השהות.
דו"ח הוועדה ממליץ על הפרדה מוחלטת בין ההגדרה ההורית לבין חלוקת
האחריות ההורית:
 לא יהיו יותר הגדרות הוריות מיוחדות להורים גרושים  -כשם שההורים היו
אמא ואבא לפני הפרידה ,כך הם יישארו גם אחריה2
 חלוקת האחריות ההורית תיקבע בהתאם לרצונות וליכולות הייחודיות של כל
תא משפחתי ,כאשר נקודת המוצא היא ששני ההורים טובים דים וראויים לגדל
את ילדיהם2
להגדרה ההורית לאחר גירושים השפעה מהותית על אופן בו רואה הילד את כל
אחד מהוריו ,על האופן בו תופס כל הורה את תפקידו ומקומו בחיי הילד ,כמו גם
האופן בו החברה תופסת כל אחד מההורים ביחס להורותו2
הימנעות מהנוהג הפסול של מתן הגדרה של הורה מועדף ("משמורן") תשים
קץ למאבקי המשמורת שמתנהלים ללא כל צורך כחלק מהליך הגירושים ואשר
מהווים אחד ממוקדי החיכוך המרכזיים והכואבים בתהליך2
כאשר אין על מה להילחם נוצר בסיס לשיתוף פעולה בעניינים הנוגעים לילדים,
שכמובן משרת את טובתם.
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החלת מדיניות שכזאת תקדם שינוי חברתי ,תקדם את מיצובם של שני
ההורים כהורים שותפים ,תמזער את התסכול וחוסר האונים של אבות
רבים משלילת הגדרתם ההורית ,ותאיין כמעט לחלוטין את המקרים בהם
אחד מההורים משתמש בילד ככלי ניגוח נגד ההורה האחר.
(במאמר מוסגר ניתן להוסיף כי יש בהחלת מדיניות שכזו ,המקדמת חלוקה
של האחריות ההורית בין ההורים ,כדי לסלול דרך לשוויון אמיתי בין המינים,
שהרי היתרון היחסי של אבות שיכולים להתמסר למקום העבודה יעלם
במקביל להיעלמותו של החיסרון היחסי של אימהות ש"משועבדות" לסדר
היום של הילדים)

גישת המטפל העיקרי – סעיף (01ג) לתזכיר החוק "הורים
וילדיהם" ,מהווה פגיעה חמורה בטובת הילד.
לפי גישה זו ,ההורה שטיפל יותר בילדים הוא ההורה המטפל העיקרי ,ויש להעניק
לו זמני הורות נרחבים יותר ואחריות הורית עודפת לעומת אלה של ההורה שטיפל
פחות2
מתן עדיפות להורה אחד על פני האחר נדחתה באופן חד משמעי על ידי ועדת
שניט ,שקבעה שזהו אחד הליקויים הבולטים של חזקת הגיל הרך ועל כן המליצה
לבטלו 2גישת המטפל העיקרי וחזקת הגיל הרך זהות במהותן אך גישת המטפל
העיקרי תעצים ותלבה את מאבקי ההורים שכן במצב בו שני ההורים מבקשים
לשאת באחריות ההורית ולטפל בילדים ,גישת המטפל העיקרי מדרבנת אותם
למאבק כדי לזכות בסמכויות ההוריות העודפות ,שהרי גם הסיכוי לשינוי לאחר
גיל  6נגוז 2בכך יש סתירה חמורה לטובת הילד כפי שהיא באה לידי ביטוי
בהמלצות ועדת שניט ,שלפיהן יש לעודד הורים להידברות ולהסכמות 2אם
נוסיף לכך את העובדה שאין שום הגדרה ברורה למילה "טיפול" על משמעויותיה
השונות – הרי שפנינו למלחמות עולם2
גישה זו מתעלמת לחלוטין מהעובדה שכמו בכל שיתוף פעולה בין אנשים גם
בזוגיות ובנישואין יש חלוקת תפקידים שמתקבעת בין הצדדים 2חלוקת תפקידים זו
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נעשית לצורך הנוחות ולצורך היעילות 2אין שום הגיון או כל תוקף אחר לכפיית
חלוקה זו גם אחרי פרידת הצדדים2
מחקרים תומכים:
לא קיימים מחקרים פסיכולוגיים או גישות טיפוליות -התפתחותיות ,אשר מצדדים
בגישת המטפל העיקרי 2משמעות הדבר היא ,שגישת המטפל העיקרי אינה
מבוססת על ידע מוכח באשר לטובת הילד ולא נבחנו תוצאותיה והשפעותיה על
ילדים 2זאת לעומת מסה מחקרית עצומה בהיקפה שעוסקת לאורך שנים
בהשפעתה החיובית של חלוקת האחריות בין ההורים2
מניעת שיתוף פעולה
קביעת קריטריון מכריע מעקרת את המאמץ להביא את שני ההורים להידברות
כנה 2הידיעה שבסוף המסלול מובטח "ניצחון" להורה ש'טיפל יותר' תגרום לכל
הורה לעשות הכל כדי להוכיח את מידת הטיפול שלו בילדים ובמקביל לעשות
הכל כדי לבטל את ההורה האחר ואת תרומתו שלו לילדים 2בכך אנחנו מעמיקים
ומשמרים את הפער בין ההורים ,את הכעסים ואת השנאה ביניהם ,בניגוד מוחלט
לטובת הילד 2מן הידועות הוא שההשפעה הקשה ביותר על הילדים היא מידת
היריבות ,הכעסים והמאבקים בין ההורים  -בין אם ההורים נשואים או חיים
בנפרד2
שינוי באורחות החיים
הגירושים הם נקודת זמן בה משנים שני ההורים את אורחות חייהם 2מטבע
הדברים חלוקת התפקידים ביניהם מפסיקה להתקיים ,ומיום פרידתם ואילך על כל
אחד מהם חלים כל התפקידים 2הטיפול בילדים הוא חלק מאותם תפקידים 2אם
נשתמש לצורך הדוגמא בחלוקות סטריאוטיפיות ,הרי שכפי שהאמא תאלץ לקחת
את רכבה למוסך ולדאוג עצמאית לכל התיקונים בבית ,כך גם האב יהיה חייב
בתחזוקת הבית ובלקיחת אחריות כוללת על ילדיו2
פגיעה בזכויות הילד
גישת המטפל העיקרי סותרת את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד ,את המלצות
ועדת רוטלוי וגם את המלצות ועדת שניט ,הקובעות כולן כי לשני ההורים תפקיד
משמעותי בחיי הילד שעליהם לממשו באופן מיטבי ,שטובתו של הילד תיקבע
בנפרד מזכויות הוריו ושיש לעודד ואף לחייב את שני ההורים לשאת באחריות
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ההורית החלה עליהם 2גישת המטפל העיקרי מעניקה מעמד עודף לאחד
ההורים תוך שהיא משסה את ההורים זה בזה2
שינוי חברתי
הנימוקים ליישום גישת המטפל העיקרי כוללים נימוקים חברתיים כמו העצמת
נשים במאבקי הגירושים ,שמירה על הנורמות המקובלות בחברה ועוד ,זאת בניגוד
לעמדת ועדת שניט ,שפסלה מכל וכל נימוקים חברתיים כסיבה לקיום חזקה
ולהעדפת הורה אחד על משנהו 2אין שום צידוק שהוא להתפשר על טובת ילדינו
כדי לקדם אג'נדה חברתית כזו או אחרת!!
החלפת חזקת הגיל הרך בחזקת המטפל העיקרי נועדה ,לכאורה ,להתגבר על
ההטיה המגדרית שבחזקת הגיל הרך ,אולם יישום גישת המטפל העיקרי תביא
לפגיעה בנשים כמו גם בגברים ובילדים :היא תעודד גישה שמרנית לחלוקת
אחריות הורית ,תשמר את תפקידה של האם כמטפלת ותגרום לנשים להעדיף
טיפול בילדים על פני קריירה מתוך חשש שאחרת לא יוכרו כהורה עיקרי.
בהסתייגות המורחבת שלהם ,כמופיע בדו"ח ועדת שניט ,כותבים פרופסור אבי
שגיא ,ד"ר תרצה יואלס וד"ר פרץ סגל בנושא [סעיף (0ב) דן בקריטריונים אותם יש
לבחון כשבאים לדון בחלוקת האחריות ההורית ,סעיף (0ג) מדגיש את סעיף (0ב)(– )9
הדן ברמת הטיפול של כל אחד מההורים  -והופך אותו לשובר שוויון]:

"לעניות דעתנו סעיף (9ב) ,על שבעת מרכיביו הוא בהחלט הראוי
ביותר כפי שהוא ,וללא ברירת המחדל שבסעיף (9ג) ,כפי שהוסכם
לאורך כל דיוני הוועדה .סעיף (9ב) שומר על איזון נכון בין כל
הקריטריונים ולא נגרר למעשה לקביעת ברירת מחדל מועדפת,
שתוביל את ההורים להארכת ההתדיינות בשל מאבק על זמני
הטיפול בילדם לאחר הפירוד עד למועד מתן ההחלטה ,כדי להשיג
יתרון על פני ההורה האחר .ממילא ,תמיד ייוותרו זוגות בקונפליקט
גבוה ,הן בגלל אישיות הנפשות הפועלות והן בגלל דמויות שונות
המעורבות בתהליך שמאמינות כי שימור הקונפליקט הלא פתור
עשוי להעצים באופן טקטי צד זה או אחר להשיג יתרון כלכלי
ומשפטי.
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הדיונים הרציניים בוועדה לגבי האפשרות לקבוע בחוק "ברירות
מחדל" נפסלו בעבר בצדק ,לדעתנו ,משום ששימוש ב" -חזקה" או
ב"-ברירת מחדל" לקביעת טובתו של ילד מסוים אינה עולה בקנה
אחד עם החובה להתייחס לכל ילד כאדם אינדיווידואלי בעל זכויות
 כפי שהדברים בוארו בדו"ח לעניין ביטול "חזקת הגיל הרך".הקריטריונים המועדפים מכוח סעיף (9ג) מקבלים אפוא מעמד
עצמאי לעומת שאר הקריטריונים שבסעיף (9ב) ואף עלול לייתר
אותם .נמצא כי מתן העדפה לברירת מחדל של "חזקת ההורה
המטפל העיקרי" בסעיף (9ג) ,עומד בסתירה לתפיסת היסוד של
הדו"ח על חלקיו השונים".
מתן יתרון או העדפה להורה כזה או אחר לדעתנו אך יעמיק את
הקונפליקט שכן "יתרון" מעין זה יתמרץ אותו הורה להשיג את
היתרון.

להזכיר,

כדברי

השופט

Rolfe

במקרה

של

 Winterbottom vs. Wrightכי "hard cases make bad 1
" - lawלכן הוספת סעיף (9ג) ,שנועד בין השאר למקרים החריגים
ביותר ,יש בו סכנה ממשית לסחף ברוב המקרים שבהם סעיף (9ב)
מספק בהחלט עבורם .לפיכך אנו משוכנעים כי הוספת סעיף (9ג)
אינה ראויה ,שכן היא מעניקה יתרון ממשי להורה המטפל העיקרי
תוך העמקת הקונפליקט עם ההורה האחר ולאו דווקא להקטנתו.

1

)Winterbottom v. Wright, 10 W & M 109, 152 Eng. Rep. 402, 406 (Ex. Of Pleas 1842) (Rolfe, B.
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הערות נוספות לתזכיר חוק "הורים וילדיהם" ,התשע"ב –
2102
בחרנו להביע את עמדתנו במספר נושאים הכרחיים לטעמנו לקידום טובת הילד
במסגרת רפורמה חשובה זו:
 .0סעיף " 01העתקת מקום מגורים בישראל":
לעמדתנו יש לשנות את נוסח תזכיר החוק כך שעל הורה הרוצה לעבור למרחק
משמעותי ,לא משנה אם המעבר נעשה עם הילדים או ללא הילדים ,תהיה
החובה לעדכן בכך את ההורה האחר ולהגיע להסכמות עם ההורה האחר לגבי
תוכנית הורות חדשה בגין המעבר :חלוקת זמני שהות חדשה ,חלוקת נסיעות וכו'2
בכל מקרה של אי הסכמה יצטרך ההורה הרוצה לעבור לקבל את אישורו של בית
המשפט ,שגם אם יאשר את המעבר ,ידאג קודם לכן לתוכנית הורות חדשה בה
שני ההורים ימשיכו לחלוק את האחריות ההורית על הילד ,והכל בדומה למעבר
של הורה עם הילד2
הנוסח המוצע:

הורה המבקש לשנות את מקום מגוריו (עם או ללא הילדים) ,מעבר
הכרוך בנסיבות שיש בהן חשש לפגיעה של ממש בקשר ההורי של
אחד ההורים עם הילדים ,יודיע על כך בכתב להורה הנשאר לא פחות
מ  99ימים מראש .מעבר מגורים שכזה דורש הסכמה בכתב של
ההורה הנשאר והכנת הסכם הורות בהתאם ,אשר יבטיח את מימוש
אחריותם ההורית של שני ההורים .באין הסכמה יבוצע מעבר שכזה
רק באישור בית המשפט.
ברגע שההורים ידעו שכתוב בחוק ,במפורש ,שאין לעבור ללא הסכמה של ההורה
האחר וללא הכנת תוכנית הורות חלופית (ובאין הסכמה ,באישורו של בית המשפט
לאחר הכנת תוכנית הורות חלופית) ,מרבית ההורים שעוברים כיום ללא סיבה
מספקת וללא הידברות עם ההורה האחר ,ימנעו מלעשות זאת2
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 .2סעד מיידי בקביעת זמני שהות:
אחת הבעיות הכאובות ביותר כיום הינה בעיית חלוקת זמני השהות הזמניים מיד
לאחר פרידה 2לעיתים האם ,מחוסר ברירה ,חוזרת לבית הוריה ובמקרים רבים
גורמת ,בשל המרחק הרב ,לנתק בין האב לילדיו 2אמהות אחרות מנצלות את
המצב כדי לעשות דין לעצמן ולא מאפשרות לאבא להיפגש עם ילדיו כלל ,או
מאפשרות מפגשים מצומצמים ומוגבלים בלבד 2בכל מקרה ,נקבעות עובדות
בשטח לכך שהאב ימעט לראות את ילדיו ,לעיתים לתקופה לא מבוטלת ,מתוך
כוונה שזאת המציאות שתראה פקידת הסעד והמלצותיה בהתאם2
חשוב לקדם גם נושא חשוב זה כחלק אינטגראלי מהרפורמה המוצעת.

 .1נקודת מוצא חדשה:
מאחר שמאז שנת  0092ישנם הבדלי מעמדות בחוק בין האם לאב ,הבדלים
שהשתרשו והפכו למוסכמה חברתית ,רצוי להוסיף לסעיף (00ד) הסבר ,כדי שיובן
שנקודת המוצא החדשה נובעת מהכרה בכך שבחלק הארי של המקרים שני
ההורים הם נורמטיביים וראויים לגדל את ילדם ,לכן חלוקת הימים ביניהם צריכה
להיות שוויונית או קרובה לכך2
מנקודת מוצא זו (שהיא בעצם הפוכה לנקודת המוצא כיום ,האומרת שהילד יהיה
אצל אמו ,ועל האב להסתפק בפגישות במסגרת "הסדרי ראייה") יש לבחון כל תא
משפחתי ,את מורכבותו ואת הצרכים של החברים בו ,ובהתאם לכך לקבוע את
חלוקת האחריות ההורית המתאימה ,כולל חלוקת זמני השהות אשר לא בהכרח
תהיה שווה כפי שאף מצוין בסעיף ( 00ד) לתזכיר החוק2
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ועדת שיפמן:
בהקשר הכלכלי ,המציאות השוררת היום היא מציאות קשה בה אבות
שמשכורתם קרובה לשכר הממוצע במשק ולהם שני ילדים ומעלה ,נדונים ביום
חתימת הסכם הגירושין לחיי עוני .יתרה מזאת ,מאחר והאב מעביר כספים
לאם ,היא זו שתמיד קונה ומביאה דברים לילדים .לילד אין מושג שרווחתו
נובעת בין היתר מסכומים שהאב העביר לאם ,וכך בעיניו האב הופך להיות
דמות שולית.
כיום ,גם במקרים בהם הילד נמצא בבית אביו מחצית מהזמן ,וגם במקרים בהם
האם מרוויחה שכר גבוה בהרבה מהאב – האב עדיין חייב בתשלום מזונות מלא2
אבסורדי מכך ,גם כאשר הילד גדל בלעדית אצל אביו ,האם כלל לא תשתתף
במזונותיו2
נקודת המוצא החדשה עליה ממליצה ועדת שיפמן היא שעל שני ההורים מוטלת
החובה לכלכל את ילדיהם – על פי יכולתם הכלכלית והזמן בו שוהים הילדים אצל
כל אחד מהם2
האבחנות הקיימות היום בישראל בעת קביעת מזונות הילדים  -על פי הדתות
השונות ,בין ילדים בגילאים שונים ,ועל פי מיגדרו של ההורה  -הומרו בנוסחה
קבועה ושווה החלה על כל הילדים באשר הם ,ללא הבדל דת או גיל ,כאשר
האחריות חלה על שני ההורים2
כיצד ישתנו סכומי המזונות?
כאשר משכורות ההורים אינן דומות ו/או כאשר חלוקת זמני השהות אינה שווה,
סכום המזונות יקבע לפי נוסחה שקופה וברורה אשר מבוססת על שני פרמטרים
אלו ,כשהמטרה היא ליצור בסיס כלכלי דומה אצל כל אחד מההורים2
בהתאם לנוסחה ,במקרים נקודתיים בהם שני ההורים מרוויחים שכר דומה וחלוקת
זמני השהות של הילד שווה ,לא תהיה העברת מזונות כלל וכל הורה יכלכל את
ילדו בזמן שהוא שוהה אצלו 2הוצאות חריגות יחולקו באופן שווה בין ההורים2
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היתרונות בנוסחת שיפמן
המטרה העיקרית בקביעת נוסחה שכזו היא להמעיט ככל הניתן את
ההתמקחויות וההתדיינויות ,כך שהמאבקים האינסופיים על גובה המזונות
יעברו מהעולם 2ברגע שהרגענו את שני ההורים וביטלנו את מוקד הסכסוך
העיקרי ,פעלנו בעיקר לקידום טובת הילד2
ברגע שתהיה נוסחה שקופה לחישוב סכום המזונות ,כל הורה יוכל לדעת ,בהתאם
למאפיינים של התא המשפחתי שלו ,את סכום המזונות הצפוי 2מתוך כך מתייתר
כמובן הדיון על גובה המזונות2
באותם מקרים בהם ההורים בכל זאת יגיעו לבתי המשפט ,רשם בית המשפט
למשפחה יקבע את שיעור התמיכה הכלכלית וחלוקתה בין ההורים בהתאם
לנוסחה 2על קביעת הרשם ניתן יהיה לערער לבית המשפט למשפחה רק במקרים
חריגים ויוצאים מן הכלל המנויים בחוק2
ילד להורים גרושים יזכה לשני בתים ברמת חיים דומה 2היציבות בחייו תישמר
ויכולת שני הוריו לכלכלו ולהעניק לו את צרכיו תהיה מאוזנת2
יתרה מכך ,מאחר והנוסחה פשוטה וזמינה ,הרי שעדכון הסכומים בעקבות שינוי
בנסיבות – משינוי הכנסה ,ועד שינוי בזמני השהות ,מכל סיבה שהיא – יהיה
תהליך קצר ופשוט2
כמי שמקדמים את חלוקת האחריות ההורית המשותפת אנו רואים בהמלצות
וועדת שיפמן צעד נכבד לקראת השרשת התפיסה שלילד שני הורים האחראים לו,
בין אם הם נשואים ובין אם לאו ,כאשר על שניהם יחדיו מונחת החובה לכלכלו2

בברכה,
רותי דניאל וגיא רוה
הורות משותפת=טובת הילד
Guyraveh04@gmail.com
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לקראת הפגישה אנו מצרפים:
 סקירה עדכנית של מחלקת המחקר של הכנסת "חזקת גיל הרך בישראל
ובעולם"2
 מאמרם של פרופ' אבי שגיא-שורץ ,פרופסור מן המניין בחוג לפסיכולוגיה ,דיקן
הפקולטה למדעי החברה וראש המרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת
חיפה וד"ר תרצה יואלס (אשר תהיה בפגישה) ,מרצה במסלול מומחים בחוג
לפסיכולוגיה ואחראית על התחום היישומי במרכז לחקר התפתחות הילד,
אוניברסיטת חיפה" ,אימא ,אבא ,ומה איתי ,אני זקוק לשניכם" ,אשר היו חברים
בועדת שניט2
 מאמרו של מיכה בלזר "נוכחות האב במשפחה" חשיבות הקשר בין אב ובנו
המתבגר2
 כתבה בנושא מהעיתון ישראל היום2
 מספר מכתבים של אבות ואמהות מתוך עשרות הפניות אשר שלחו בזמנו
פעילי העמותה לשרת המשפטים2
 הצעת חוק שהוכנה על ידי עמותת הורות משותפת=טובת הילד על סמך
ובהשוואה לתזכיר החוק "הורים וילדיהם" אשר פרסם משרד המשפטים2
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