
שמניםילדיםמרתיחיםבבריטניהמתבררשפיט,הכל

נעדריםשילדיהםהוריםקונסיםבקליפורניהמהוריהם,

ואמהותאבותשכבשההתופעהיתר׳׳,׳׳הורותהספר.מבית

ילדיהםאחרולמעקבלדאגהחייהםאתשמקדישיםישראלים,

בארץ,גםחדש.מחקרקובעהמשפט,ביתעלמשתלטת

מצטייניםהוריםשאתםהקרובבעתידלהוכיחכנראהתיאלצו
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יורדיםשאתםהבאהפעם

שתיזהרוכדאיאול־לגינה,

החטיפים.עםקצת

למכתמזמןכברהפכהילדיםשליתר

מסתפקיםבינתייםאצלנואבלמדינה,

הור־זאת,לעומתבבריטניה,באזהרה.

חקו

$TS1$הורחקו$TS1$

$DN2$הורחקו$DN2$שמ־ילדיםשלושההאחרוןבחודש

נים

$TS1$שמנים$TS1$

$DN2$שמנים$DN2$,שמ־שלושבתילדהבהםמבתיהם

שקלה

$TS1$שמשקלה$TS1$

$DN2$שמשקלה$DN2$26.עלו2009שלבנובמברקילו

״הזוגשכונהמסקוטלנדזוגלכותרות

מהם,נלקחוילדיהםששבעתהשמן״,

בעיותבעקבותלייעוץשפנולאחר

פור־בקליגםצאצאיהם.שלהמשקל

ניד,

$TS1$,פורניד$TS1$

$DN2$,פורניד$DN2$שלאכיווןמאמו14בןילדנלקח

שרופאיםלאחרהמשפט,לביתהופיעה

סובלבנהכ־הרווחהלשירות־דיווחו

ההוריםבארץלא,אז־תר.מהשמנת

המת־בהתעבותמואשמיםאינםעריץ

מדת

$TS1$המתמדת$TS1$

$DN2$המתמדת$DN2$ובכלישראל.־לדישלבמותניהם

ובא־בבריטניההתקדימיםלאורזאת,

רה״ב

$TS1$ובארה״ב$TS1$

$DN2$ובארה״ב$DN2$רביםהוריםהפסידוכברשם

בשלהשניההורהלטובתהמשמורתאת

שלשמעמדהנראההשמנהבעיית

הנמרצתדרישתהעלהפולנייה,האם

בסכנה.מצוימהצלחת,לגמור

השלטונותאיגודהכריז2008באוגוסט

עלממליץשהואהבריטייםהמקומיים

יתרמהשמנתהסובליםילדיםהפרדת

דיוניםכמובןעוררהההצהרהמהוריהם.

השנהביוליוברשת.בעיתוניםסוערים

"הגרדיאן״שלבאתרבוסל'שרהכתבה

מהמכוןמומחיםוציטטההנושאעל

שאםהטועניםבלונדון,הילדלבריאות

לילדיהםלעזורמצליחיםלאההורים

מבחוץ,עזרהלקבלומסרביםהשמנים

הרווחה.שירותיאתלערבשחובההר־

פשוטאינוכאלהבמקריםהשיפוט

בכךהורהלהאשיםאפשרהאםכמובן.

לנ־שיכולהמבעיהסובלשלושהילד

בוע

$TS1$לנבוע$TS1$

$DN2$לנבוע$DN2$מהשפעהתורשתיות?מתכונות

חברתיות?מבעיותחזקה?סביבתית

ילדכם,אתתאכילוכיצדיחליטמי

בעיהלהיותהופךשלוהתפריטמתי

ומתיהוריו?שנישלולאהמדינהשל

מו־ילדלהיותהופרשמןילדבדיוק

זנח?

$TS1$?מוזנח$TS1$

$DN2$?מוזנח$DN2$בתיאתמלוותהללוהדילמות

נרמהאךובארה״ב,באנגליההמשפט

המתער־הגישהלטובתהוכרעהשהכף

בת

$TS1$המתערבת$TS1$

$DN2$המתערבת$DN2$כדברישפיט,הכלשלפיההגישה

נו־כוללברק,אהרןשלהידועהביטו־

ד״ר

$TS1$נוד״ר$TS1$

$DN2$נוד״ר$DN2$טריגו־:צבי

פרדוקסלי,"באופן

בארצות־הברית

שמאכיליםההורים

מדייותרהילדיםאת

העלותבשלעניים,הם

מהיר.מזוןשלהנמוכה

שאיןהוריםמענישים

לחנותבאפשרותם

ויקר׳׳בריאאוכל

ויקבעושיכתיבוהוריים,וסטנדרטיםרמות

טובים.הוריםמיהם

בגןעייפההכי

מכריעהורייםסטנדרטיםאילולפיאבל

נחשביםמיקובעהואוכיצדהמשפטבית

כ־קובעחרשמחקרראו־ים?לאלהורים

גורמים

$TS1$כגורמים$TS1$

$DN2$כגורמים$DN2$האחרונותבשניםבוחריםמשפטיים

ומתערבת,אינטנסיביתהורותסגנוןלאמץ

בתופעהמדובריתר״."הורותלשםשזכתה

מהאמהותובעיקרמהאבותרביםהמאפיינת

הרבההדואגיםהוריםהמערבבמדינות

כצורהשלהםההורותעלחושביםמדי,־ותר

ומחפשיםהזמןכלאותהמנתחיםמודעת,

להורות,בקורסיםלשאלותיהםומענהעצות

ברשת.ובפורומיםבספרים

אשכולראשטבעו־תר״״הורותהמושגאת

צב־דיירלמ־נהל,במכללהותרבותמשפט

טריגר,

$TS1$,צבטריגר$TS1$

$DN2$,צבטריגר$DN2$מאוניברסיטתברנשטייןגא־הופרופ׳

במאמרבנ־ו־גירזי,הולסיטון
׳׳

Over
׳׳

Parentingשבדקמחקרבמסגרתשכתבו

המ־ההורותלטענתם,בארה״ב.התופעהאת

גוננת

$TS1$המגוננת$TS1$

$DN2$המגוננת$DN2$השיפוטייםהסטנדרטיםעלהשפיעה

מהזןההורותאתהופכתכשהיאבאמריקה,

לסטנדרט.ביותרהמעורב

שהשתתפהשבזמןליסיפרה"גאיה

מהגןאליההתקשרובקנדה,אקדמיבכנס

בתה,אתלקחתשתבואוביקשוהילדיםשל

שוחחנוזהבעקבותבגן.מיםהפסקתישכ־

ההוריםשלוגדלהההולכתהמעורבותעל

אח־היווהגננותהמוריםשפעםבתחומים

ראים

$TS1$אחראים$TS1$

$DN2$אחראים$DN2$.הטכ־שבוהאופןעלגםחשבנולהם

נולוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$הטלפו?זה:אתומעצימהמאפשרת

והאינטרנט,וילדהורהלכלשצמודהנ״ר

נסחפיםשהםמרגישיםהוריםשהרבהוגם

שלתחרותמתוךחברתי,לחץמתוךלזה

שההוריםגםנדמהטוב׳.הכיההורה׳מ־

הכלכלייםהאינטרסיםאתמביניםלא

האינטנסיבית,ההורותשלהטרנדמאחורי

בהכרחלאהואלילדהצמודהקשרשהר־

ממציא־שלהכיסלטובתגםאלאלטובתו,

הגאדג׳טים״,

$TS1$,ממציאהגאדג׳טים״$TS1$

$DN2$,ממציאהגאדג׳טים״$DN2$טריגר.אומר

מבדיליםואיךיתר?הורותבעצםמהיאז

אתשחצהלמיודואגאוהבטוב,הורהבין

אחרההטרדהגבולעלמעקבלעברהגבול

מתאפיינתהיתרהורותטריגרלפיילדיו?

תחרותניהולתורלהצטיינות,בניסיון

מקסימליתבמעורבותהסביכה,עםסמויה

מהםלהרפותיכולתובחוסרהילדיםכחיי

הב־ת.אתועוזביםמתבגריםכשהםגם

לה־תמידיבמסענמצאהמעורב״ההורה

שגת

$TS1$להשגת$TS1$

$DN2$להשגת$DN2$לגידולכנוגעביותרהעדכניהמידע

לע־ילדיו,אתלטפחכדיוביישומוילדים

קוב

$TS1$לעקוב$TS1$

$DN2$לעקוב$DN2$טועןבחייהם",פרטכלולנטראחריהם

לרשותההיריון:בזמןמתחיל״זהטריגר.

לבריאותבנוגעעצוםידעגוףעומדהאם

אפילומסת־־םולאולהתפתחותו,העובר

אוניברסיטאותהבית.אתעוזביםכשהילדים

ויותריותרהיוםמשקיעותבארצות־הברית

המ־הורים,שלצורכיהםבסיפוקמשאבים

קבלים

$TS1$המקבלים$TS1$

$DN2$המקבלים$DN2$שלהציוניםלגיליונותישירהגישה

באוניברסיטתלחינוךפרופסורצאצאיהם.

שאיחרוסטודנטיםכ־לנוסיפרהםירקיוז

הת־שלאבאמם,האשמהאתתלולכיתתה

קשרה

$TS1$התקשרה$TS1$

$DN2$התקשרה$DN2$סיפרהגםהיאבבוקר.אותםלהעיר

להת־אליהמתקשריםלתלמידיםשהורים

לונן

$TS1$להתלונן$TS1$

$DN2$להתלונן$DN2$שקיבלו".נמורציוןעל

בעצב?הבעיה,פהאיפהאז

מעורבותזובעינייבמיוחדשמטריד׳׳מה

מלחץאלאהילדמטובתנובעתשאינההיתר

שת־קלהתשובהאיןמשפט־.ומלחץחברתי

סביר

$TS1$שתסביר$TS1$

$DN2$שתסביר$DN2$הצרכיםאת־שילדולכלהגבולמהו

הופ־המעורבתשההורותברגעאבלשלו,

כת

$TS1$הופכת$TS1$

$DN2$הופכת$DN2$־לריםה־ודדי,המקובלההורותלסגנון

גםכמונפגעים,מעורבותפחותשצריכים

להםשאץאובשיטהדוגליםשאינםהורים

בשיטה״.לבחורהכלכליתהאפשרותאת

ילדיםשלהוצאתםטר־גר,ד״רלפי

במיבעיקרפוגעתהוריהםמחזקתשמנים

הפר־־אתלעצמםלהרשותיכוליםשאינם

בליגיה

$TS1$הפרבליגיה$TS1$

$DN2$הפרבליגיה$DN2$עםהבעיות״אחתיתר"."הורותשל

ולאבסימפטוםשמטפליםהיאהתופעה,

הבריתבארצותפרדוקסל־,באופןבגורם.

מד־יותרה־לר־םאתשמאכיליםההורים

הם

$TS1$מדהם$TS1$

$DN2$מדהם$DN2$שלהנמוכההעלותבשלעניים,דווקא

היאהתוצאההברית.בארצותמהירמזון

לקנותבאפשרותםשאץהוריםשמענישים

יותר.ויקרבריאאוכל

יל־שלהיתרהשמנתשלנוסף״היבט

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$מרגרינהבעברהידע:לשאלתקשור

המצבוכיוםמהמאה,־ותרבריאהנחשבה

דג־םכולסטרול(,)בגללביציםגםהפוך.

מזו־ועודאחרים(רעליםאוכספ־ת)בגלל

נות

$TS1$מזונות$TS1$

$DN2$מזונות$DN2$מאזהרותנהניםבמחלוקת,שנויים

נטלרובץההוריםעללסירוגין.ומהמלצות

)כדיבאינטרנטרפואי,במידעלהביןכבר:

ילאתולאבחןהחידושים!אהדלעקוב

הוריםלרעהמפלהכזהשעולםמובןדיהם.

להקדישבאפשרותםשאיןמשכילים,לא

פוסקתבלתילהתעדכנותזמנםכלאת

שי־מספקיםהבריאותכששירות־במיוחד

רותים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$ויקרים״.מצומצמיםויותריותר

איךוברנשטייןטריגרהראובמחקר

מא־בישראל,גםהנראהוכפ־בארה״ב,

מצים

$TS1$מאמצים$TS1$

$DN2$מאמצים$DN2$סטוקרים.שלפעולהדפוסיהורים

בעזרתהילדאחרישעוקביםהורים״פגשנו

מגדיריםהםהנייד.שבטלפוןהג׳־־פ־־אס

חורגהואואםלנוע,יכולהואשבותחוםלו

ובוד־מתקשריםומידסמסמקבליםממנו,

קים

$TS1$ובודקים$TS1$

$DN2$ובודקים$DN2$אתשמכניםפסיכולוגיםישהוא.איפה

בעולם׳הארוךהטבור׳חבלהניידהטלפון

שלרלילדמתקשרשאתהשזהחושבאני

הקשראתהופךלאביום,פעמיםעשרות

טוב".ליותרא־תושלר

הבלוגומנהלתעורכתכהן,ריק־

להפוךשהדרישהטוענתאובדות","אמהות

מההוריםגםכבדמחירתובעתלמושלמים

הרגשת־נולדשבניאחרי"שנהעצמם.

מאור

$TS1$הרגשתמאור$TS1$

$DN2$הרגשתמאור$DN2$האמביוולנט־יםהרגשותבגללבודדה

"הטוטא־אומרת.היאההורות",לגבישלי

ליות

$TS1$הטוטאליות"$TS1$

$DN2$הטוטאליות"$DN2$גרמההעכשוויתלאמהותהאופיינית

משבר״.לי

עומדהאינטנסיביתההורותטרנרואכן,

הפמי־התנועההישג־לכלבניגודכאילו

ניסטית.

$TS1$.הפמיניסטית$TS1$

$DN2$.הפמיניסטית$DN2$האח־היאהאםהמשפחות,ברוב

ראית

$TS1$האחראית$TS1$

$DN2$האחראית$DN2$והמורההגננתהילדים.עלהעיקרית

זוגםהיאולכןאליה,דובפיעליתקשרו

ותישארבניידעבורןזמינהתמירשתישאר

מספרתכהןחולים.כשהםבביתהילדיםעם

עלנשיםביןשנערכתהסמויההתחרותעל

חלק״זהטובה".הכ־"האמאהנכסףהתואר

שיהפוךילדלגדלשלנו,העצמימהדימר

כלחיהאניכמונו.והישגיקרייריסטלהיות

לתתהאשם.רגשותשלהאיוםתחתהזמן

נחשבביוםשעתייםטלוויזיהלראותלהם

לעמודיכולהלאואנ־ונורא,איוםלדבר

להזיקשעלולדברעושהשאניבמחשבה

בדרכיםאותםלהעסיקאדאגאניאזלילד״,

יותר״.ומושקעותחינוכיותאחרות,

משתלמת?וההשקעה
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׳׳הוריםתנזירקווורץ:

אתלילדיםמכינים

הבית.שיעורי

אבלשלא,משתדל

הורסשאנילהיותיכול

אםהילדה.אתככה

עשושלאהיחידההיא

הבית,שיעוריאתלה

יהיוהסתם,מןהם,

טובים׳׳יותר

אתלהעסיקיודעלאשליהגדול״הילד

העסקנוהזמןכלאפסמגילכ־לבד,עצמו

סיפורלשעותלהצגות,אותולקחנואותו:

הת־העושראתשיקבלכדיולג׳־מכור־,

רבותי

$TS1$התרבותי$TS1$

$DN2$התרבותי$DN2$אניהיוםביותר.הרחבוההשכלתי

בגילמרי.יותרעליושהעמסתייודעת

זהצריךהיהשהואמהכלשנת״ם־שלוש

ואוהב״.חםנוכח,הורה

להשתחררמתקשהשהיאמודהכהןאבל

לנורמההפכושכברהיתר,הורותמדפוס־

האמאאתלתארצריכההיית־״אםמסביבה.

מאוד,מודעתאמאאומרת;הייתיהמודרנית,

קוראתההורות,לתחוםמידעשלמחסןמעין

מולעצמהאתבודקתוחינוך,הורותעלהמון

מה־שאפתניתמאודאחרים,והוריםאמהות

בחינה

$TS1$מהבחינה$TS1$

$DN2$מהבחינה$DN2$פעם".מאיועייפהההורית

המושלםהילד

לבל־תשובההסתםמןהיאהיתרהורות

בול

$TS1$לבלבול$TS1$

$DN2$לבלבול$DN2$שמוצפ־מההורים,אתשמלווהתמיד־

לעתים.סותרבמידע,מתמיד־ותרהיום

מערכותמהנדסהוא38שוורץתמיר

שח־במשפטיםשנ־תוארובעלמידע

ברמת־גן.

$TS1$.שחברמתגן$TS1$

$DN2$.שחברמתגן$DN2$הוריםוהםחשבוןרואתאשתו

חושב"אניוארבע()שנתייםבנותלשתי

לאולכןאינטליגנטיים,אנשיםשאנחנו

לנושנולדהלאחרשנהאיךל־ברורכךכל

עצות".אובד־הרגשנוילדה

הורותתופעתהתפתחותעםבברבדואכן,

בתיהסופר־ננ־,מז׳אנרתוכניותפרחוהיתר,

בתק־להורותהדרכהופינותלהוריםהספר

שורת.

$TS1$.בתקשורת$TS1$

$DN2$.בתקשורת$DN2$דבראינהשהורותבכךההכרה"עצם

ולהתכונןאותהללמודושצריךיותר,טבע־

כמובן",וחשובה,מבורכתהבנההיאאליה,

מצ־אנחנואםהיא״השאלהטר־גר.מבהיר

ליחים,

$TS1$,מצליחים$TS1$

$DN2$,מצליחים$DN2$,הטרמפיסטיםאתלזהותכהורים

ההכנהמכוניכלהעגלה.עלשקופצים

שלהחרדותעלנגינהזולמשל.א׳,לכיתה

המושלם.הילדאתלהנדסשרוציםההורים,

הנחוץהמידעביןלהבחיןשקלאומרלאאני

בי־בצורהלזהלגשתצריךאבלנחוץ,ללא

קורתית

$TS1$ביקורתית$TS1$

$DN2$ביקורתית$DN2$האינטרסיםאתלאבחןכר־ומודעת

מידע״.לךשמציעמישל

מרוחגםמונעתהיתרהורותכאמור,

"הייתיהתחום.עלשהשתלטההתחרותיות

במקוםשלוש,בנילילדיםהולדתבימי

קייטרינגוכלללאירועבמיוחדשהושכר

מוכרמפעיללילדים,וקייטרינגלמבוגרים

בעשרותילדלכלומתנותמהטלוויזיה

גםלב״שמתישוורץ.תמירמספרשקלים״,

טבור"כחבלהנייד"הטלפווטרינר.*בידייר

E3SDE3Ki.u?^SES
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שיעוריאתלילדיםמכיניםהוריםשהרבה

אבלזה,אתלעשותלאמשתדלאניהבית.

הילדה.אתהורסשאנילהיותשיכולמרגיש

שיעור־אתלהעשושלאהיהירהה־אאם

הבית,

$TS1$,שיעורהבית$TS1$

$DN2$,שיעורהבית$DN2$,טובים".פחות־היוהסתם,מןהם

הילדיב?בשבילבלהשתדלרעמה

אתרואהואנידור,פהגדלאבלרע."לא

קצתאםא־תו:לעבודשקשהכמעסיק,זה

היאשל־התחושהמיד.עוזביםהםלהם,קשה

רו־הםמידמופת,עצמיביטחוןלהםש־ש

צ־ם

$TS1$רוצם$TS1$

$DN2$רוצם$DN2$שחושביםילדיםאלההוראות.לךלתת

הכל״.להםשמגיע

שאימצומיבצלההתבגרותתוצאותאת

קשהעדייןהאינטנסיביתההורותסגנוןאת

יח־טר־־הבתופעהשמדוברמאחרלאמוד,

סית.

$TS1$.יחסית$TS1$

$DN2$.יחסית$DN2$שמ־מ־עלספריםנכתבובינתיים

בונים

$TS1$שמבונים$TS1$

$DN2$שמבונים$DN2$"המילניוםילדיה״מילנ־אלס

2022)בניהקולג׳אהשסיימוצעירים

בצעירים"מדובר2000ה־שנותבתחילת

עלשעומדיםותחרותיים,אסרטיביים

אומרלטובות",שנחשבותתכונותשלהם

לא,לקבליודעיםלאהםשני,״מצדטר־גר.

מהאתמקבליםלאכשהםמהרנשכרים

ובא־בסמיםיותרמשתמשיםרוצים,שהם

לכוהול

$TS1$ובאלכוהול$TS1$

$DN2$ובאלכוהול$DN2$ומדיכאון.מחרדותיותרוסובלים

בהורים,מאודתלוייםשהםלצייןלמותר

הםנתקלים,הםשבהבעיהשבכללרמהער

בפתרון״.שיעזורההורהאתמגייסים

שלדורכאןלצאתשעלולחוששת״אני

הזוג״בןכהן.ר־קימזהירהמשועממים",

יצטרכוהם־גדלוכשהםאומר:תמידשלי

החייםעצמם.אתלנהלכד־קשיםסמים

חיצוני,ממשהוהזמןכלמונעיםשלהם

הגי־סףגםואזאותם,שמפעילהאטרקציה

רו־

$TS1$הגירו$TS1$

$DN2$הגירו$DN2$."עולה

עלהמשמורת

טר־גראתשהטרידמהשכאמור,אלא

המש־ביתשבוהרגעהואברנשטייןואת

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$המעור־ההורותשלהנורמהאתא־מ׳ו

די׳ר

$TS1$המעורדי׳ר$TS1$

$DN2$המעורדי׳ר$DN2$:מדוברטריגר"

אסרטיבייםבצעירים

מצדותחרותיים.

יודעיםלאהםשני,

נשבריםלא,לקבל

יותרמשתמשיםמהר,

ובאלכוהולבסמים

מחרדות.וסובלים

שהםלצייןלמותר

בהורים"מאודתלויים

מדוברלאלמחייבת.אותהוהפךמאודבת

קליפורניה,במדינתילדים.בהשמנתרק

מאסרועונשקנסשפוסקחוקנחקקלמשל,

יותרה;־עלאמילדיהםשאחדהוריםעל

הודעהללאהספרלביתפעמיםמשלוש

לה־שמנסותבארה":מדינותיקנןמראש.

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$שמז־בה־ר־וןאישהשתחשיבחקיקה

מינה

$TS1$שמזמינה$TS1$

$DN2$שמזמינה$DN2$כוס
יץ

לעבר־ינית.במסעדה

לתבועגםיכוליםבארה״בילדים"היום

רץהילד"אםטריגר.מוסיףהוריהם",את

־כילהואלמשל,ממכונית,ונפגעלכביש

ס־בהעורזורשלנות.עלהוריואתלתבוע

ילדיהםעללשמורהאמריקאיםלהורים

אליהם״.מאודקרוב

לישראל,בניגודבארה״ב,המשפחהדיני

זכותהועלהאישהעלפחותלהגןנוטים

מולשבומצבנוצרגםלכןילדיה.אתלגדל

יתרונו־אתלהוכיחמנסההורהכלהשופט

תיו

$TS1$יתרונותיו$TS1$

$DN2$יתרונותיו$DN2$במ־לזכותמנתעלהילד,עםבקשר

שמורת.

$TS1$.במשמורת$TS1$

$DN2$.במשמורת$DN2$מביאהמשמורתלהשגתהמירוץ

חדשלש־אה־לדבהי־ההוריםמע־רבותאת

חלופתmeנשלחיםסמסיםעשרות

מש־אלוכלבאינטרנט.ומעקבאימ־ילים

משים

$TS1$משמשים$TS1$

$DN2$משמשים$DN2$הקשרכ־השופיןמולהוכחהלהורה

השני.ההורהשלמזהחזקלילדשלו

בישראל?המצבומה

שקשורמהבבלשונהמאודהמצב״כאן

טמוןהגדולההבדלגירושים.במשפטי

מעטשבלאהדת־,הד־ןשלקיומובעצם

טר־גר.אומיהאם",לטובתפוסקמקרים

במגמה.שינוימסתמןאצלנושגםאלא

משפ־יידע־מומחיתמייזלם,יהודיתעו״ד

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$בנושא,שעוסקרץעורכימשרדובעלת

בסכסוכיכיוםששולט״הסעיףמסבירה:

המ־הכשרותלחוק25סעיףהואמשמורת

שפטית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$,עדילדיםשלפיווהאפוטרופסות

סיבותא־ן)אםאמםעםנשאריםששגיל

שבמארסאלאכן(.לעשותלאמיוחדות

לתתבמטרהשניט,ועדתהוקמה2005

הרך׳.הגיל׳חזקתסעיףלשינויהמלצות

הבי־מסקנותאתפירסמהשהוועדהלאחר

דיאור

$TS1$הבידיאור$TS1$

$DN2$הבידיאור$DN2$:״ההורותשחר

למנועמנסההחדשה

חשיפהכלמהילדים

מכירהאנילתסכול.

שמעורבותחברות

רמהעדילדיהןבחיי

מיעםלהםלהגידשל

משתק.זהלהתחבר.

הופכיםהילדים

ביטחון״לחסרי

לה־עומדתהיאכיברורכברשלה,ניים

מליץ

$TS1$להמליץ$TS1$

$DN2$להמליץ$DN2$השאלההסעיף.ביטולאושינויעל

המשפטיאמץבכלל,אםמודל,איזהה־א

מדברתההצעותאחתבמקומו.הישראל־

המטפל׳מודלשנקראמורלאימוץעל

המט־היותואתשיוכיחהורההעיקר־׳

פל

$TS1$המטפל$TS1$

$DN2$המטפל$DN2$ילדיו,עלהמשמורתאתיקבלהעיקרי

שנמצאמאורייתכןשיאומץ,המודלזהאם

בארה״ב.שקורהלמהמתקרביםעצמנואת

המאבקיםאתעצמנועלנביאאומרת,זאת

עםהקשרלהוכחתההוריםביןמאודהמרים

הילד״.חשבוןעלכמובןזהכלילר־הם.

פלורנטץ,לבנתשלההורותסגנוןגם

12ו־14בניתאומים18לארבעהאם

ושלשלהמהשהותמושפעמרמת־השרון

פיעל"בארה״ב,בלוס־אנג׳לס.משפחתה

12לגילמתחתילדלהשאיראסורחוק,

המשפחהבלישםשהיינוכיווןבבית.לבד

כלהזמן.כלאיתםלהיותהתרגלנוהרחבה,

צריךותמידבהסעות,כרוכהשםפעילות

הולךהילדאםגםמבוגר.אותםללוות

מסתכ־מהאמהותחלקברמת־השרוןלחבר.

לות

$TS1$מסתכלות$TS1$

$DN2$מסתכלות$DN2$מב־קיצוניתהכיאניבהערצה.על־־

ניהן

$TS1$מבניהן$TS1$

$DN2$מבניהן$DN2$אנ־ובמשפחה.ב־לדיםשל־בהשקעה

לא

$TS1$אנלא$TS1$

$DN2$אנלא$DN2$כלהזמן.כלהילדיםעםונמצאתעובדת

מסייעת,עוזרת,איתם:אניהצהר״םאחר

והג־נולדו,שהםמאזומייעצת.מקשיבה

רול

$TS1$והגרול$TS1$

$DN2$והגרול$DN2$להו״לטסנולאפעםאףוחצי,18בן

לבד,נוסעתשאניאולבד.אותםוהשארנו

יחד״.נוסעיםשכולםאושבעליאו

בביתנמצאיםלבנתשלכשהילדיםגם

דרךאליהם,־שירקשרכמובןלהישהספד,

הםמשהו,שוכחיםהם״אםהנייד.הטלפון

מת־הםמורה,עםבעיהישאםמתקשרים.

קשרים

$TS1$מתקשרים$TS1$

$DN2$מתקשרים$DN2$לי״.מסמסיםאו

קצת?מוגזםלא

ההורייםהסטנדרטיםלאחור,"במבט

שםההוריםמטורפים.ל־נראיםבארה״ב

הורהמיסמויה:בתחרותהזמןכלנמצאים

הילדים?עםיותרנמצאמימוצלח?יותר

בגילמתחתנותהאמהותשרובבגללגםזה

הופ־הםנולדיםוכשהילדיםיחסית,מבוגר

כ־ם

$TS1$הופכם$TS1$

$DN2$הופכם$DN2$שלהמעורבותגםעולמן.כללהיות

מצאתימאוד.גדולההספרבביתהאמהות

עושההספר,בביתיוםכלכמעטעצמ־את

מקשטת.עוזרת,מסיבות,מכינהמשהו:

מתווכתהייתיעבודה,ליה״תהבארה״ב

עו־׳אנילבעלי,אמרתיתמידאבלדירות,

ברת

$TS1$עוברת$TS1$

$DN2$עוברת$DN2$קודמיםהםכיירגישו',שהילדיםבלי

ליאמרשלך',הקריירהזוהילדים׳אזלכל.

צדק״.והואשלי.הפסיכולוג

מזקדמתהתבגרות

שרבץמיכלפררד.אשםבכלואולי

מאודמהרגילהפסיכולוגספתעלפעם

ואבא.אמאבחייםבעיותיוכלמקוראת

גרסהמודרנית,הפסיכולוגיהאביפררד,

אותנועיצבששגילערלנושקרהמהשכל

ההוריםמגליםעכשיוהיום.שאנחנוכמי

עלעתהרובצתשהאחריותהטיפולבוגר־

הדיןעורךהרופא,שלועתידםכתפיהם,

בהם,רקתלוימטפחיםשהםהדוקטוראו

ההוריותביכולותשלהם,הנפשיתבבריאות

אמא׳לה!שלהם.ובהשקעה

הוריםקבוצותמנחתרוזנברם,אורית

סדרלעשותמנסהאדלר,במכוןומנחה

שלהדוד׳׳בתהיאיתר"הגנתבדברים.

דורשיםשהחייםמאמיןההורההפינוק:

ולכןלו,מסוגלשהואממהיותרמהילד

במקומו.ויעשהבשבילושםיהיההוא

בהורהתלויחלש,קטן,שהואלומדהילד

בשדהעצמובכוחותלהסתדרמסוגלולא

לצורךבניגודעומדתכזותפישההחברתי.

ולגדול".לצמוחשלוההתפתחות־

עושיס?מהאל

במהלהתענייןה־אשלנו״ההמלצה

בשבילו.לעשותלאאבלעושה,שהילד

הגבולותבתוךהשווה,לעמקא־תולהגיע

בתי־כשילדלמשל,שהותוו.המשפחתיים

כון

$TS1$בתיכון$TS1$

$DN2$בתיכון$DN2$שלהמאוחרותהשעוהעדלצאתמתחיל

אותולהגבילרוציםלאאנחנואםהלילה,

עושיםאזאיתו,מהלדעתרוציםכןאבל

למשל,הצדדים.שניעלשמקובלהסכם

הטכ־כאןכשעתיים.פעםלסמסשיתחייב

נולוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$נגדנו".ולאלעזרנו,לבוא־כולה

מצ־לשתיים,ואםנשואהשחר,ליאור

ליחה

$TS1$מצליחה$TS1$

$DN2$מצליחה$DN2$ומאמינההחברתימהלחץלהתעלם

סביבתןעםלהתמודדמסוגלותש־לדותיה

ביפו,מתגוררתשהיאלמרותהטבעית.

הספרביתכמופרטייםספרבבתימוקפת

ובתיהפתוחהספרביתבאבו־כביר,לטבע

היל־אתרשמההיאהדמוקרטייםהספר

דות

$TS1$הילדות$TS1$

$DN2$הילדות$DN2$״רובהאזורי.הממלכת־הספרלבית

ילדיהםאתשולחיםביפוהיהודיםההורים

יהודיםיפגשוה־לריםשבהםספרלבת־

משתד־אניכחולות.עינייםעםבלונדינים

לת

$TS1$משתדלת$TS1$

$DN2$משתדלת$DN2$מכלילדיםלפגוששלילבנותלאפשר

שמאפייןמהחשוב.זהבעיני־רקעים,מיני

כלמהילדיםלמנועהואהחדשהההורותאת

עדמהבוקראותםלמלאלתסכול,חשיפה

הנכונה.ובתחושההנכוניםבתכניםהערב

ילדיהןבחיישמעורבותחברותמכירהאנ־

להתחברמיעםלהםלהגירשללרמהעד

והםהילדים,אתמשתקזהבעיני'לא.מיועם

ביטחון״.חסרילהיותהופכים

במחלקההמלמדתלוי־ש־ף,רחלפרופ׳

וחו־בר־אילןבאוניברסיטתלפסיכולוגיה

קרת

$TS1$וחוקרת$TS1$

$DN2$וחוקרת$DN2$הנ־עםמסכימהלאההורותבתחום

חות

$TS1$הנחות$TS1$

$DN2$הנחות$DN2$לדבריה,וברנשטיין.טריגרשלהמוצא

׳׳ההורותעשירים.שלבצרותבעיקרמדובר

מובנים,בהרבההורות־חסרהיאהיום

שילובשלבעיותעםמתמודדיםכשההורים

במערב,הילדים.לגידולהעבודהח״בין

ישנןהסוציראקונומ״ם,המעמדותבכל

ערההוריםשנישבהןמשפחותויותריותר

רכיםתינוקותשמותהמשפחותרובבדים.

לפעמיםארוכות,לשעותבמשפחתונים

רואהלאאנילכיאידיאליים.לאבתנאים

ששומרותהחרשותבטכנולוגיותבשימוש

אותימשמחרע.כלהילדעםהקשרעל

הצעיריםההוריםשלהמודעותאתלראות

שהםוהענייןהשאלותההתלבטות,ואת

אתמשפרירעהכל,בסךבהורות.מביעים

נראדבימינוובמהרההלוואישלנו.ההורות

יתר"׳.׳הורותשיותרכמה
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