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 המודלים האלטרנטיביים של הורות 
 משותפת, שלעתים כוללים יותר משני 
 הורים, זוכים אט־אט להכרה. אבל מה 

קורה כשהמשפחות האלה מתפרקות? 
הילו גלזר ושני ליטמן  איורים: יעל בוגן

ת  א י  ר ה
 , ת ש ר ו ג מ
 , ת א ם  ג ו
ה ת א ם  ג ו



חרי עשור של זוגיות יציבה החליטו ליאת א
נוספים בכת בדוי, כמו שמות רבים  ־)שם 
ומתגו בהיי־טק  זוגה, שעובדות  ובת  ־בה( 

את  להרחיב  בשרון,  קהילתי  ביישוב  ררות 
37, והתק־  המשפחה. הן פנו לחבר ותיק, רווק בן

שרו איתו בהסכם הורות משותפת, שבו זוגתה של 
ליאת והחבר מיועדים להיות ההורים הביולוגיים. 

־את הנוסח הורידו מהאינטרנט. "זה היה הדבר הג
על  ליאת  מתעכבת  לעשות",  שיכולנו  ביותר  רוע 
האדם  בתור  בחוזה  אותי  "הגדרנו  ההוא.  הרגע 
הילדים".  לגבי  החלטות  לקבל  שמוסמך  השלישי 
ב–2014 ילדה בת הזוג של ליאת את בתן הבכורה. 
"שנה לתוך ההורות הופיעו הבעיות והתסכולים", 
נכנס  שהוא  הבין  פתאום  "האבא  ליאת.  מספרת 
לדינמיקה שלא היה מוכן לה. הוא מוצא את עצמו 
אחד מול שתיים, כשהבית העיקרי אצלנו, ומרגיש 

מחוץ לסיטואציה".
־חרף היחסים המתוחים, החליטו השלושה לה

ביא ילד נוסף. "בעיקר כדי שהילדה לא תתמודד 
הפעם  שגם  הוחלט  ליאת.  מסבירה  לבד",  זה  עם 
יהיו  שהם  "כדי  להריון,  שתיכנס  זו  היא  הזוג  בת 

אחים מלאים". 
שבוע אחרי לידת בנם השני הגיש האב תביעה 
הזימון  "את  הילדים.  שני  על  מלאה  למשמורת 

החו מבית  חזרנו  שבו  ביום  קיבלנו  משפט  ־לבית 
לים", מספרת ליאת. "הטענה שלו היתה שהפרנו 
משמורת  על  דובר  שבו  המקורי  ההסכם  את 

משותפת".
והפרתן?

של  למצב  לעבור  התקשתה  אמנם  זוגתי  "לא. 
בהסכם  אבל  קטנים,  כך  כל  כשהילדים  חצי־חצי 
לזמן  בהתאם  נכתב שנחתור למשמורת משותפת 

ולנסיבות. לא הוגדר חלון זמנים קשיח".
משפ לפסים  עברה  שהמחלוקת  ־מרגע 
־טיים, קיבלה ליאת תזכורת ראשונה למע

שבהן  שנתיים  "אחרי  השביר.  מדה 
־האבא של הילדים מתייחס אליי כא

מא, פתאום הוא לא מכיר בי, עד כדי 
אותי  יכניסו  שלא  מבקש  שהוא  כך 
לדיונים. מכיוון שזה בדלתיים סגורות, 
הצלחתי  כשכבר  גם  בחוץ.  אותי  השאירו 

להיכנס, לא היתה לי שם זכות דיבור".
מגעי די  סאגה  התחילה  הזאת  ־"בנקודה 

לה", ממשיכה ליאת. "האבא טען שרימינו אותו, 
הקליט  איתו,  להתייעץ  בלי  לילדה  שם  שבחרנו 
שיחות עם זוגתי שבהן היא דיברה אליו לא יפה. 
הוא הפך והפך ולא מצא שום דבר משמעותי. 
הגישו  במקביל  אותו".  דחה  המשפט  בית 
בליאת  להכרה  נגדית,  תביעה  הזוג  בנות 
כהורה. גם הן נדחו בשתי ערכאות. "כשהשופטת 
שאלה אותנו, 'ואם בקומונה של גואל רצון אישה 
יכולים  הקומונה  חברי  כל  אז  ילד,  מביאה  אחת 
לא  החלטנו  ידינו.  רפו  שלו?'  הורים  שהם  לטעון 

לערער לעליון".
לפני כשנתיים, בעודן מנהלות חזית משפטית 
אחידה מול האב, החליטו ליאת ובת זוגה להיפרד. 
גבה  הזה  והכלכלי שהבלגן  הנפשי  המחיר  "בגלל 
האב  של  הסירוב  מאיזון".  יצאה  הזוגיות  מאיתנו, 
להכיר בליאת כאם, לצד ההפסד במאבק המשפטי 

־על מעמדה כהורה, הפכו אותה כיום לחוליה הפ
־גיעה ביותר בהרכב המשפחתי. "אני למעשה לגמ

רי נתונה לחסדיה של האקסית שלי. מפני שהיא 
בא  לא  האבא,  עם  מהזמן  בחצי  להתחלק  צריכה 
רבע־אמא.  ולהיות  מהחצי  חצי  על  להתחלק  לה 

ומי קובע? היא". 
היא  וכעת  יישוב  באותו  לדירה  עברה  ליאת 

־מלקטת פירורי משמורת. "למשל כשהאקסית בנ
וישנה  קיטבג  מביאה  אני  בחו"ל,  עבודה  סיעת 
הטוב  רצונה  על  נסמכת  היא  הזמן  בשאר  איתם". 
בשבוע,  פעמיים  באה  "אני  לשעבר.  הזוג  בת  של 
וחצי  שעה  איתם  מעבירה  ולפעמים  מהגן  לוקחת 
שבע־ אותם  רואה  אני  טוב  בשבוע  ההשכבה.  עד 
מגעגועים.  נטרפת  אני  הזמן  רוב  שעות.  שמונה 
האקסית שלי יכולה יום אחד לומר לי 'ביי־ביי לכי 
תחפשי' ולקחת ממני את הילדים", היא ממשיכה. 
עליי.  הלך  משהו,  לה  קורה  מחר  אם  מזה,  "יותר 

מבחינת המדינה אני כלום".

לעגל את המרובע
ככל שמשפחות חדשות ושונות נעשות נפוצות 

־יותר, כך מתרבים האתגרים הייחודיים שהן מצי
שמערימה  הקשיים  חרף  האחרונות,  בשנים  בות. 
הישגים מרשימים  הגאה  הקהילה  קצרה  המדינה, 
אשר עיגנו באופן מעשי את זכות חבריה להורות. 

־אולם הישגים אלה תקפים בעיקר לתאים משפח
תיים מדגם "קונבנציונלי": שני הורים וצאצאיהם. 
על הסדרים של הורות משותפת — מצב שבו גבר 
ואישה שאין ביניהם קשר זוגי או מיני )לאו דווקא 
להט"בים( מעוניינים להביא ילד ולגדלו במשותף 

־— המהפכה דילגה. בשל הימנעות המחוקק מהסד
רת תאים משפחתיים כאלה, עניינם מוטח אל בתי 

המשפט כאוסף אקראי של לאקונות. 
לקראת  אליי  מגיעים  אנשים  שלושה  "כאשר 
מזהירה  אני  משותפת,  הורות  הסכם  על  חתימה 

־אותם מראש שהם נכנסים למבנה מאוד פגיע מב
שותפה  עדן,  מיכל  עו"ד  אומרת  משפטית",  חינה 

־במשרד עורכות דין המתמחה בזכויות להט"ב ומ
שפחות אלטרנטיביות. "פוטנציאל הסיבוכים הוא 

מטורף, זה כמו לשוט על רפסודה באוקיינוס".
במציאות הכאוטית הזאת מתגלים לעתים איים 

־של היגיון בריא. רק בשבוע שעבר הכיר בית המ
משול בהורות  אביב  בתל  משפחה  לענייני  ־שפט 

שת: משפחה שמורכבת מאם, גלי, ושני אבות, אור 
הפריה  בהליך  נולדו  החמש  בני  ילדיהם  וגיל. 
בחו"ל שבו ביצית של גלי הופרתה בזרעם של שני 

־הגברים. כתוצאה מכך התפתח הריון של שני עוב
רים שלכל אחד מהם אותה אם גנטית אך לא אותו 
הגברים  מן  אחד  כל  רשמה  המדינה  גנטי.  אב 
כהורה של ילדו הביולוגי, אולם התנגדה לבקשתם 
עתרו  תחילה  השני.  לילד  גם  כאב  אותם  לרשום 

־השלושה לקבלת צו הורות פסיקתי אך נדחו. בה
־משך ביקשו שכל אחד מן הגברים יירשם כאפוט

בית  הפעם  מזרעו.  שאיננו  לילד  נוסף  רופוס 
המשפט נעתר לבקשתם הייחודית. השופט יהורם 
שקד כתב בהחלטתו כי "הילדים נוצרו ונולדו אל 
הורים.  שלושה  להם  יש  שבה  סיטואציה  תוך 
והתנהלות  סרבול  המשך  תגרור  התביעה  דחיית 

שאינם לטובת הקטינים או המשפחה כולה". 
התקדים  על  שחתום  זה  גם  הוא  שקד  השופט 
ממרץ האחרון, כשהכיר במבנה של שלושה הורים 

־בהרכב אחר: אב ושתי אמהות. מדובר בגבר שהתק
משותפת,  הורות  של  בהסכם  הנשים  אחת  עם  שר 
כאשר בת זוגה הצטרפה ל"עסקה" כתורמת ביצית. 
השנים  ברבות  ילדים.  שני  הובאו  ההסדר  במסגרת 
התגלע סכסוך בין בנות הזוג ומערך ההסכמות קרס. 
כהורה  בה  להכיר  בדרישה  עתרה  הביצית  תורמת 
שלישי, בעוד שהגבר והאישה השנייה התנגדו. על 
רוב פרטי המקרה הוטל איסור פרסום לבקשת חלק 
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המשמ היא  התחתונה  השורה  אולם  ־מהמעורבים, 
־עותית: הכרה בתורמת הביצית כהורה שלישי. הכ

רעתו של השופט שקד התבססה בראש ובראשונה 
על הזיקה הביולוגית של הילדים לשתי הנשים — זו 

וזו שהביאה את המטען הגנטי. במי ־שילדה אותם 
־לים אחרות, הילדים נולדו כתוצאה מ"הריון משו

בחייהם  העיקריות  הדמויות  שלוש  של  תף" 
— מקרה מאוד ספציפי שסיכויי הישנותו נמוכים.

הורים  שני  יש  לילד  שבו  במצב  ככלל, 
לה מסרבים  המשפט  בתי  מתפקדים,  ־ביולוגיים 
־כיר בבן או בבת הזוג של אחד מהם כהורה שלי

אפוטרופוס.  של  מעמד  להם  לתת  אפילו  או  שי 
־באחד המקרים שבו עתרו שתי נשים להכרה בא

חת מהן כאם, ההתנגדות הגיעה גם מצד האב וגם 
כי  המדינה, שהסביר  את  שייצג  הדין  עורך  מצד 
"עניין  הוא  הגדרת התא המשפחתי  באופן  שינוי 
וכלכליות  חברתיות  רוחב  השלכות  בעל  עקרוני 

־עצומות" וכי יש להשאירו למחוקק. עמדה זו הת
שדחה  בלוד,  המחוזי  המשפט  בית  ידי  על  קבלה 

שופ שלושה  של  בהרכב  אחד  פה  העתירה  ־את 
ויצמן הזהיר בנימוקיו כי "הכ ־טים. השופט צבי 

רה כזו עשויה להשליך גם על קבוצות שמבקשות 
פו 'משפחה  של  בדרך  או  בקומונה,  ־לחיות 

רבים".  הורים  של  לקיומם  )ש(יטענו  ליאמורית' 
שאל  ליברלי,  סמן  שנחשב  שקד,  השופט  אפילו 
ומה  הורים?  שלושה  רק  "מדוע  ההמחשה:  לשם 
יהיה  ומה  או אפילו עשרה?  עם ארבעה, חמישה 

בפרידה או בשינוי התא המשפחתי או הרכבו?" 
מקו בנימוק  שמדובר  סבורה  עדן  מיכל  ־עו"ד 

קיצון  במקרה  מנפנפים  דמגוגית.  טענה  "זו  מם. 
הפחדה.  של  אסטרטגיה  עליו  ומבססים  מדומיין 
לכולם ברור שדה־פקטו ילד לא יכול לגדול אצל 
על  הדעת  את  לתת  חייבים  אבל  הורים,  שבעה 
מקרים שבהם נדרשת הכרה בהורה נוסף, על סמך 
בחינת טובתו של הקטין. בעולם כבר יש לא מעט 

תקדימים כאלה".
מסגרת(  )ראו  קיימים  אכן  כאלה  תקדימים 
אבל בינתיים, בהינתן שבישראל חקיקה כזאת לא 
להימנע  פשוט  שממליצים  מי  יש  באופק,  נראית 
מן התסבוכת. לדברי שגית ארגמן־הוט, עורכת דין 

"הס חדשות,  במשפחות  המתמחה  ־ומגשרת 
מתגרש  שלישי  זוג  כל  לטובתנו.  לא  טטיסטיקה 
אז  גדול,  סבל  ככה  גם  היא  שניים  של  ופרידה 

כשהיא קורית בין שלושה או בין ארבעה?"
"קח לדוגמה סוגיה בסיסית בהורות משותפת, 
של מרחק המגורים", היא ממשיכה, "אם מתחילים 
בתים,  ארבעה  או  שלושה  בין  הרדיוס  את  לחשב 

־אתה לא יוצא מזה. ומי שיסבול בסוף זה הילד שי
צטרך להיטלטל בין עיר לעיר ובין מיטה למיטה". 
הסוגיות  עם  מתמודדת  שיווק,  אשת  אוסנת, 
לילד  אם  בהיותה  ויומיומי  מוחשי  באופן  הללו 
המבנה  למעשה,  מרובע.  משפחתי  בתא  שש  בן 
המקורי יועד להיות משולש — אוסנת ובת זוגה 
אולם  המשותף,  ידידן  עם  בהסכם  התקשרו  דאז 
יחסים  גיבושו החל הפרטנר מערכת  עוד בשלב 
היה  ולמעשה  ההריון  את  ליווה  זוגו  בן  חדשה. 

־נוכח בחיי הילד מיום היוולדו. לכן מכריזה אוס
נת ש"להסכם שחתמנו עליו אין שום תוקף. הבן 

נולד לבית עם ארבעה הורים, למרות שב ־שלי 
ובבן  כאם  שלי  הזוג  בבת  הכרה  היתה  לא  חוזה 
הזוג של הפרטנר כאב. מבחינת מערכת המשפט 
יש רק אותי ואותו. לכן אנחנו לא מתבססים על 

פיסת הנייר הזאת".
אותם  העמידה  המורכבת  הקונסטלציה 

במבחנים למן הרגע הראשון, שהמשמעותי שבהם 
היה  כשהילד  זוגה  ובת  אוסנת  של  הפרידה  היה 
למטפלת  פנו  הם  המרובע,  את  לעגל  כדי  פעוט. 

־ילדים ששימשה עבורם כמגשרת. "העיקרון המנ
חה בסשנים איתה היה שילד לא אמור לשלם את 
אומרת  שלו",  ההורים  של  הטעויות  על  המחיר 
אוסנת. "לא מטרטרים ילד קטן בין שלוש מיטות". 
אחד  בערב  הטריות.  הפרודות  חוו  הטרטור  את 
היתה  אוסנת  שלה,  המשמורת  ימי  מתוך  בשבוע 
יוצאת מן הבית וישנה במקום אחר, בעוד שהאקסית 
ביתן  שהיה  במה  הלילה  את  לבלות  מגיעה  היתה 
המשותף. עם הזמן גיבשו מרשם חלופי, לולייני לא 

־פחות, אבל לפחות לא כזה שמבוסס על נדודים לי
ישן אצלי קבוע,  הוא  "בימים ראשון־שלישי  ליים. 
שלוקחת  זו  היא  שלי  האקסית  בראשון־שני  אבל 
אותו מהמסגרת ומבלה איתו אחר הצהריים. אחרי 
והוא עושה אצלי  ארוחת הערב היא מחזירה אותו 

־מקלחת ונוהל לילה. סיכמנו גם על רוטציה של לי
נה אחת לשלושה סופ"שים — סופ"ש אצלי, סופ"ש 
האבות  הזה  במקרה  האבות.  אצל  וסופ"ש  אצלה 
בעיה  להגיד:  יכלו  הרי  הם  לקראתנו.  המון  הלכו 
את  ביניכם  תחלקו  שנפרדתן,  אלה  אתן  שלכן, 
קצרה  השמיכה  אילוצים,  הרבה  יש  הסופ"שים'. 

וכולנו משלמים את המחיר, מלבד הילד".
ביותר  המשמעותי  האתגר  אמנם  הן  פרידות 

־לחוסנם של תאים רב־הוריים, אבל גם כאשר יסו
סכנת  איתנים,  המרובע  או  המשולש  המבנה  דות 

התע עובד  מחיפה,  רמי  מרחפת.  עדיין  ־הקריסה 
שיות הביטחוניות, מחפש כעת פרטנרית להורות 
משותפת, אף שיש לו כבר אחת כזו: גלית, אם־בנו 
מעדיף  היה  רמי  תקין,  עניינים  במצב  השלוש.  בן 

־שאת ילדו השני תלד אותה אישה, אבל הוא ביח
סים גרועים איתה. את גלית, חיפאית גם כן, פגש 
היכרויות  אפליקציית  דרך  שנים  כארבע  לפני 
זוג,  בת  יש  "לגלית  משותפת.  להורות  ייעודית 

אבא  עם  משותפת  בהורות  ילדה  כבר  לה  שיש 
הן  צברו,  שהן  הניסיון  "בזכות  רמי.  מספר  אחר", 
כל  לי  בחוזה.  להשיג  רוצות  הן  מה  בדיוק  ידעו 

הסיפור היה חדש". 
היו  הפרטנריות  וגם  להתקדם  להוט  היה  רמי 
שבועות  הסכם,  על  חתמו  חודש  תוך  תכליתיות. 

־ספורים אחר כך ההריון נקלט ונולד בן בריא שה
סב אושר גדול לכל המעורבים. אולם כבר בחודשי 
חייו הראשונים, הופיעו חריקות. רמי חש שההסכם 
מקפח אותו. "סיכמנו על משמורת שוויוניות, אבל 
בפועל תיפקדתי כמו אבא גרוש עם הסדרי ראייה 
השליטה  כל  הימים.  חלוקת  רק  לא  זה  מורחבים. 

מאמ שעשה  מספר  רמי  אצלן".  היתה  ־והאחריות 
הילד,  רווחת  למען  תסכולו,  את  לרסן  רבים  צים 

־אולם אז נחתה עליו מכה מכיוון בלתי צפוי. "התב
רר לי שבת הזוג של גלית והפרטנר שלה להורות 
תבע  האבא  משפטי.  בסכסוך  נמצאים  משותפת 
שהן  שקובע  ההסכם  את  הפרו  שהן  בטענה  אותן 

המ בבן  הן השתמשו  המרכז.  באזור  לגור  ־חייבות 
שותף שלנו כעוגן, כדי לטעון שהן חייבות להישאר 
בצפון. אבל זה לא עזר. הן עמדו להפסיד, והשופט 

־שלח אותן להגיע להסדר של חזרה למרכז. מהנקו
דה הזאת כולם ביחד עשו יד אחת נגדי".

רמי הגיש תביעה משלו, כנגד גלית ובת זוגה, 
"התביעה  חיפה.  בעדן מלעזוב את  לעצור  במטרה 
מתנהלת כבר שנתיים, ובינתיים השופטת הוציאה 
אומר  דירה",  לעבור  להן  מניעה שלא מאפשר  צו 

־רמי. את היחסים עם הנשים בצל ההתכתשות המ
שפטית הוא מתאר כ"קרנבל".

־רונן, אב לילדה בת ארבע בקונסטלציה שהח
לה כמרובעת )הוא ובן זוגו התקשרו עם ענת ובת 

בסי מצוי  משותפת(  הורות  של  בהסכם  ־זוגה 
טואציה דומה. "לי ולבן זוגי דאז היה ברור שאנחנו 
הולכים על הורות משותפת", הוא מספר. "חברים 
בעיני  אחד  חן  מצאנו  ומיד  נשים,  זוג  לנו  הכירו 
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ההורים  נהיה  וענת  שאני  היה  הסיכום  השנייה. 
הם  שלה  הזוג  ובת  זוגי  שבן  בעוד  הביולוגיים, 

צדדים להסכם כמיופי כוח".
הארבעה בחרו שם משפחה משותף להם ולילד 

־העתידי וחתמו על ההסכם. כחצי שנה לאחר שע
נת ילדה בת, החליטו היא ובת זוגה להיפרד. רונן, 
בן זוגו וענת הצליחו לבסס תא משפחתי יציב ואף 
שאנחנו  הרגשתי  תקופה  "באותה  להרחיבו.  פעלו 
שני  ילד  להביא  הניסיונות  אבל  טובים.  חברים 
כשלו ותוך כדי קרה לנו משהו. היא השתנתה ואני 
ויותר  יותר  נעשה  בינינו  המצב  ל"אויב".  הפכתי 
לא  פעם  אף  עליי.  נפל  זה  איך  הבנתי  לא  גרוע. 
גרושים  כמו  מתנהגים  אנחנו  זאת  ובכל  התחתנו, 
מתחיל  שזה  הרגשתי  השני.  את  אחד  ששונאים 
להשפיע על הילדה. התקפי זעם, רגרסיות מוזרות. 
בפגישת  זוגי.  לטיפול  ללכת  ענת  על  לחצתי 
מינימום  רוצה  'אני  היא אמרה:  הייעוץ האחרונה 
 big happy–ה מחלום  ההפך  בדיוק  זה  תקשורת'. 
family שרציתי. הרגשתי שהיא גוזלת אותו ממני. 
מיחידה אחת גדולה עם כמה זרועות משנה, הפכנו 
לשתי יחידות אוטונומיות שלחלוטין לא מעורבות 

אחת בשנייה".
מינימלי.  ההורים  בין  המגע  רונן,  מתאר  כיום, 
"אנחנו מתקשרים דרך קבוצת ווטסאפ, שרוב הזמן 
זוגי  ובן  אני  פרוצדורליים.  עניינים  למעט  דוממת 
בסוג של  גם מרגישים  ילד, אבל  עוד  רוצים  מאוד 

פוסט־טראומה". 

העולם מתהפך
־תאים משפחתיים רב־הוריים הם מטבעם פגי

עים יותר, אבל גם התקשרויות בין שני צדדים, אב 
36, אחרי מער־  ואם, אינן חסינות מכישלון. בגיל

חייו  נסחפו  לקצה,  שהגיעה  ממושכת  יחסים  כת 
של אלון למערבולת. הוא חיפש היכן להטיל עוגן. 

גר אלון, מעצב  מספר  ומהר",  משפחה  ־"רציתי 
בתל  הקרקע שלו  עמו בדירת  בפגישה  פי מצליח, 
לאפיק  פנה  אלון  ירק.  וגינת  פרי  עצי  עם  אביב, 
של הורות משותפת. ידידתו הוותיקה יעל, שהיתה 
יחידה  באותה  איתו  הנוער, שירתה  בתנועת  איתו 

־ואף למדה איתו באוניברסיטה, נראתה כמו פרטנ
רית טבעית, כמעט מתבקשת. "על פניו היה נראה 
מאוד  הסכם  בינינו  גיבשנו  מתאימים.  שאנחנו 
הלאה.  והתקדמנו  טובה,  וברוח  צ'יק־צ'ק  כללי, 

בניסיון השני היא כבר נקלטה". 
אולם על שמחת ההריון העיב סירובה של יעל 

רא מבהיל  איתות  היה  "זה  ההבנות.  על  ־לחתום 
־שון", משחזר אלון, "ובאמת, די מהר התחילו מח

לוקות סביב ענייני כספים. כשהיתה לה אפשרות 
היא בחרה  דרך הקופה,  בדיקה מסובסדת  לעשות 

־ללכת לרופאה הפרטית היקרה ביותר, וברור שא
עובדות בשטח,  הייתי צריך לשלם. היא קבעה  ני 

־ואני נאלצתי להתיישר. כך גם לגבי השם של התי
נוק. נכנסתי לחדר לידה, היא ישבה שם עם אמא 
'סיכמנו על רון, נכון?' מובן מאליו  שלה, ואמרה: 

שלא סיכמנו כלום".

־"האסקלציה היתה מהירה", ממשיך אלון. "הת
את  שנתתי  מרגע  תם  תפקידי  שמבחינתה  לי  ברר 
הזרע. היא סירבה להגיע לכל תיאום מינימלי לגבי 
חלקי בהורות. כשהייתי מגיע לבקר את הילד, היא 
לא היתה פותחת לי את הדלת. בלית ברירה פניתי 
היא  ראייה.  להסדרי  תביעה  והגשנו  דין,  לעורכת 

־מצדה הגישה תביעה נגדית למזונות". בעקבות הס
כסוך הזה, אלון לא ראה את בנו במשך שנה שלמה.

זוג שמתגרשים.  בני  בין  גם  יש  סכסוכים מרים 
מדוע הקונסטלציה של הורות משותפת הופכת 

את העימות לחריף יותר במקרה שלכם?
־"לא עשינו תיאום ציפיות, לא למדנו את הנו

שא ולא שאלנו את עצמנו דברים בסיסיים בנושא 
־הכספי, בנושא המשמורת, בנושא המרחק בין הב

תים. סמכנו על זה שאנחנו מגיעים מרקע תרבותי 
היינו  נאורים.  משכילים,  אנשים  שאנחנו  דומה, 

בטוחים שיהיה בסדר".
־ואמנם, יישור קו מראש בסוגיות הללו — חלו

ואזור המגורים —  זמני השהות, כלכלת הילד  קת 
הוא תנאי בסיסי להורות משותפת מתפקדת. עו"ד 
שירלי אוראל לוי, שעוסקת בדיני משפחה ובעיקר 
לזוגות  ופונדקאות  משותפת  הורות  בהסכמי 
להט"בים, וגם הקימה את קהילת "משפחתולוגיה" 
בלהט  תומכת  פז,  וקובי  סוויניק  מיכאל  עם  יחד 

־בניסוח הסכמים מפורטים כמה שיותר לפני הכני
־סה להריון, שיכללו כל נושא שעשוי לעלות במ

שך 18 שנות חייו הראשונות של הילד המשותף. 
־הצרה הגדולה ביותר, בעיניה, היא שימוש בהסכ
־מים שלקוחים מעולם הגירושים, ולא כאלה שנת

פרים במיוחד למידותיהם של ההורים הספציפיים. 
תהליך  לא  הוא  ההסכם  כתיבת  של  "התהליך 
של ניסוח משפטי, אלא תהליך רגשי. אני מלמדת 
את הלקוחות שמגיעים אליי איך להכיר אחד את 
השני, איך לדבר. לשאול על כל נושא שבעולם — 
באיזו  אותך,  מעצבן  מה  לאכול,  אוהב  אתה  מה 
משפחה גדלת. מי שעושה תהליך נכון, ומפתח את 
שפחות  כמה  לעצמו  מייצר  הסכם,  לכדי  היחסים 
מחלוקות עתידיות. לא אגיד שאין מחלוקות. אבל 

ההסתכלות היא אחרת".
נולד,  שהילד  אחרי  קורים  דברים  זאת,  ובכל 

־ואנשים מגיעים לבתי משפט, גם אם יש להם הס
כם חתום. "מי שרץ לערכאות הם אלה שחזרו בהם 
אצל  הסכם  עשו  לא  שלרוב  מפני  וזה  מהסכמות, 

־עורך דין, אלא הורידו הסכם מהאינטרנט. ההסכ
מים האלה לקוחים מעולם הגירושים, וכשאנשים 
מבינים שבעולם ההורות המשותפת זה אחרת, אז 
מתעוררים. אז יש גם מלחמות עולם. עדיף לפתור 
את זה בדרכי הידברות, ולא בבתי משפט. חבל על 
והזמן  הכסף  את  להשקיע  עדיף  והאנרגיה.  הכסף 

בגידול הילד המשותף". 
אולם גם הסכמות גורפות בשלב ניסוח ההסכם 

־עלולות להתערער מרגע שהן עומדות למבחן. "הש
־נה הראשונה היא שנה של הסתגלות לכולם", מס

פיו  על  מתהפך  העולם  ילד,  "מגיע  אוסנת,  בירה 
לך פתאום  נראים  בחוזה  עליהם  ודברים שהסכמת 
הזאת  חוותה את ההתנגשות  אוסנת  לא־הגיוניים". 
שלי  הפרטנר  ההסכם,  גיבוש  "בשלב  בשרה.  על 
רצה לקחת את הילד ליום בשבוע וכל סופ"ש שני, 
להורות  שנחתור  היתה  שלי  שהציפייה  בעוד 
שוויונית. אחרי הלידה התברר שמה שעל הנייר לא 
מתאים לנו ושבמידה רבה הרצונות שלנו התהפכו. 
בן חצי  ילד  אני הרגשתי שזה מוקדם מדי להעביר 
שנה לישון במיטה אחרת, בעוד שהאבות רצו שהוא 
צריכים  הם  להם שבמוצ"ש  צבט  יותר.  אצלם   יישן 

 "סיכמנו על רוטציה של לינה אחת לשלושה סופ"שים — 
סופ"ש אצלי, סופ"ש אצלה וסופ"ש אצל האבות", אומרת דנה זיו, 

אם לילד בן שש בתא משפחתי מרובע. "יש הרבה אילוצים, 
השמיכה קצרה וכולנו משלמים את המחיר"
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־להחזיר אותו מסוף השבוע שבילה אצלם, כפי שק
גדולה.  מאוד  מתיחות  נוצרה  בינינו.  הסיכום  בע 

היינו על סף ללכת לבית משפט".
להש התחילו  ההורים  בין  המתוחים  ־היחסים 

פיע בשלב מסוים גם על נפשו של הילד. "כשהוא 
ותסכול",  זעם  התפרצויות  לו  היו  שלוש  בן  היה 
שיתחילו  שכדאי  הבינו  הארבעה  אוסנת.  מספרת 

־להתנהל בדרך אחרת. "התייעצנו עם מטפלת יל
הב בין  לחיבורים  הבנו שהילד צמא  ודרכה  ־דים, 

העובדה  מעצם  מובנים  חסכים  לו  שיש  תים, 
התקשה  הוא  למקטעים.  מחולקים  שלו  שהחיים 
ולא  ברורים,  חוקים  עם  במשחק  להתנהל  למשל 

בגלל ליקויים התפתחותיים מולדים". 
מאוד.  חשוב  כמובן  הוא  גם  הכלכלי  העניין 
פרטנרים  "לפעמים  עדן,  מיכל  עו"ד  לדברי 

שאצ ומכריזים  אליי  מגיעים  משותפת  ־להורות 
השאיפה  כי  שווה,  הוצאות  חלוקת  תהיה  לם 
כמה  משותפת  למשמורת  להגיע  היא  שלהם 
שיותר מהר. בשלב הזה הם לא בהכרח רואים את 
כשמדובר  בטח  הבתים.  בין  הכלכלי  הפער 
צריך  משכורות.  ושתי  גברים  שני  מול  באישה 
היא  שבה  הראשונה  השנה  את  פנימה  לשקלל 

־תעבוד פחות, וגם את הפגיעה בפוטנציאל ההש
לכן  ילד.  לכל  בכ–10%  שמוערכת  שלה  תכרות 
אני שוברת את האידיליה המדומה הזאת ומנסה 
לגמרי־שוויוני,  לא  שהוא  למודל  אותם  להוביל 

מתוך הכרת המציאות". 
משותפת,  בהורות  תשע  בן  לילד  אב  אמיר, 
המציאות  עם  שהשלים  לפני  ארוך  תהליך  עבר 
הזאת. בהסכם המקורי שנחתם בינו ובן זוגו לבין 

־הפרטנרית, סוכם על משמורת שוויונית שמתור
גמת לחלוקה שווה בהוצאות הגידול דרך חשבון 
שהמצב  עד  שנים,  כמה  ככה  "התנהלנו  משותף. 
למזונות",  דרישה  מצדה  עלתה  ולפתע  השתנה, 
הוא מספר. אמיר ניסה להיאבק, אבל התברר לו 
גיל  עד  כאב  עליו  חלה  המזונות  תשלום  שחובת 

־שש, על אף שמעולם לא היה בקשר זוגי או אינ
שמערכת  לכך  הביטויים  אחד   — האם  עם  טימי 
על  הגירושים  מתחומי  נורמות  מחילה  המשפט 

אינס אצל  "הייתי  משותפת.  הורות  של  ־מקרים 
החוקי  האבסורד  את  להבין  כדי  דין  עורכי  פור 
שנקרא 'מזונות ילדים', פשוט כי סירבתי להאמין 

שזה המצב". 
מחלוקת זו נקשרה באי־הסכמה על המרחק בין 
יעלה  שלא  רדיוס  הוגדר  המקורי  בחוזה  הבתים. 
על 50 ק"מ )"קיבלנו עצה נוראית", נאנח אמיר(, 
וכל עוד האבות והאם התגוררו בתל אביב הדברים 

־התנהלו כסדרם. מרגע שזו ביקשה לממש את חלו
של  עזיבה  שחייב  צמוד־קרקע,  לבית  ולעבור  מה 
שלא  כדי  נמנע.  בלתי  היה  העימות  המרכז,  אזור 

־להסלימו, השלושה פנו להליך גישור, שהיה סיזי
לשיפולי  תעבור  שהאם  הוסכם  בסופו  וטעון.  פי 
ובן  אמיר  ואילו  אביב,  מתל  סביר  מרחק  דן,  גוש 
לא  "זה  שלה.  המחיה  מעלויות  בחלק  יישאו  זוגו 

־בדיוק מזונות, אלא מנגנון לגישור על הפער הכל
כלי בין הבתים, שהביא לידי כך שלאמא של הבן 
שלנו היה קשה למצוא פתרון דיור מספק", מבהיר 
אמיר, "נכון שבהסכם המקורי לא דובר על מזונות, 
אבל המצב השתנה ולהתעלם ממנו היה מעשה לא 

חכם וגם לא הוגן". 
במסגרת הסידור החדש, אמיר נוסע שעה וחצי 
אותו  לאסוף  או  הספר  לבית  בנו  את  להסיע  כדי 
לזמן  הפכו  בפקקים  השעות  "התרגלנו,  ממנו. 

איכות עם הילד. זה מעיק אבל מסתגלים לכל".

"ההסכם הוא לא תהליך של ניסוח משפטי, אלא תהליך רגשי", 
אומרת עו"ד שירלי אוראל לוי. "אני מלמדת את הלקוחות שלי 

להכיר אחד את השני, לשאול על כל נושא — מה אתה אוהב 
לאכול, מה מעצבן אותך, באיזו משפחה גדלת"

צילום: עדי כהן / סטודיו עדיגיטל

 "סוגיה בסיסית בהורות משותפת היא מרחק המגורים", 
אומרת עו"ד שגית ארגמן־הוט. "אם מתחילים לחשב את 

 הרדיוס בין שלושה או ארבעה בתים, אתה לא יוצא מזה, 
ומי שיסבול בסוף זה הילד"

צילום: תומר אפלבאום
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השעון הביולוגי
מבחינת מרשם האוכלוסין של הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, אין הגדרה בישראל להורים שבחרו 

כן קשה לא ועל  ילדים בהורות משותפת,  ־להביא 
ברור שמאז שהחלו די  זאת,  עם  ־מוד את מספרם. 

לפני  כזאת  במתכונת  משפחות  הקימו  בתחום  צים 
גם  בהתאמה,  בהתמדה.  עולה  מספרן  שנה,   20–15
הרכבן הולך ומתגוון. הגם שברוב המקרים לפחות 
אחד מן ההורים ישתייך לקהילת הלהט"ב, בשנים 
האחרונות מתרבים המופעים של פרטנרים להורות 
סטרייטים.  עצמם  מגדירים  שניהם  אשר  משותפת 
פרטנר  לחיפוש  המניע  סטרייטיות,  נשים  בקרב 
הבאת  של  האפשרות  מיצוי  תחושת  הוא  להורות 

ילד במסגרת זוגיות והשעון הביולוגי המתקתק. 
לגברים  גם  בהם  לאנשים,  קורצת  לזה  בנוסף 
ולא  חופשי  זמן  על  לשמור  האפשרות  סטרייטים, 
להיות משועבדים להורות 24 שעות ביממה שבעה 

־ימים בשבוע. עו"ד לוי מסבירה שהיא עצמה החלי
נישואים  ואחרי   ,31 יחסית,  מאוד  צעיר  בגיל  טה 

־שהסתיימו בגירושים מהירים, ש"אין סיכוי שאק
שור את הרחם שלי למוסד הרבנות. רציתי להפריד 
בה  שהבליחה  אחרי  מיד  מההורות".  הזוגיות  את 
משותפת.  להורות  פרטנר  חיפשה  הזאת,  התובנה 

למי "כיוונתי  היא מחפשת.  בדיוק מה  ידעה  ־היא 
כלכ מבחינה  גם  לשלי,  דומה  ברמה  שיהיה  ־שהו 

נשים  של  שיח  רואה  את  קבוצות  בהרבה  לית. 
אני  ואומרות,  כלכלית,  מסודר  מישהו  שמחפשות 

־אהיה אמא נהדרת, אבל אין לי הרבה כסף. זו תפי
לעולם  להביא  מנסות  שהן  הגירושים  מעולם  סה 
עם  מזה.  סולדים  גברים  אבל  המשותפת.  ההורות 

החשו הדברים  אחד  היא  כלכלית  היערכות  ־זאת, 
הפרטנר  להסכם.  בדרך  עליהם  לדבר  שצריך  בים 

־המיועד, מתן, שאל אותי אם אני צפויה לקבל ירו
שה. עניין אותו איזה עתיד יהיה לילד שלנו. האם 

־יהיה מי שיממן לו לימודים? האם יהיה לו גב כלכ
לי? בעיני זו שאלה לגיטימית". 

הורות,  למטרות  שלא  לדייטים  יצאה  כשלוי 
אלא למטרות זוגיות, היא מצאה את עצמה נוקטת 
אותה גישה עניינית. "כשהכרתי את בן הזוג הנוכחי 
משותפת  הורות  של  בתהליך  במקביל  הייתי  שלי, 
והוא בעצמו כבר היה אב לשני ילדים. לכן שאלתי 
אותו  שאלתי  לשאול.  מקובל  שלא  שאלות  אותו 

־איך הוא רואה את הנושא של הורות, מה הוא מש
לם, איך הוא משלם. אפשר לומר שההורות ניהלה 
אותי גם בזוגיות. הוא נראה לי אבא מעורב, שלוקח 
לילדים  שקשוב  שצריך,  מה  על  שמשלם  אחריות, 
נכנסה  שלוי  היתה  התוצאה  נתון".  רגע  בכל  שלו 
בין  ההפרדה  על  וויתרה  שלה,  הזוג  מבן  להריון 

הורות וזוגיות לטובת משפחה "קונבנציונלית". 
שמוטב  האידיאולוגית  בעמדה  שתופסים  מי 
בין  מסבירים,  זוגיות,  לבין  הורות  בין  להפריד 
הורות משותפת  השאר, שילד שגדל במסגרת של 
יכול להפיק רווח מהחשיפה מגיל צעיר לתפיסות 

־עולם שונות, ולהטמיע מידות כגון גמישות, פתי
חות, סתגלנות והיעדר שיפוטיות. בהפרדה כזאת, 
פיזור  גם ממד של  יש  רב־הוריים,  בתאים  ובפרט 

סי רבים  כביכול,  "נורמלית"  במשפחה  ־סיכונים. 
־כוייו של ילד להיוולד להורה דיכאוני, בוגדני, נר

השלילית  שהשפעתו  בלתי־מתפקד,  או  קיסיסט 
תהיה מכריעה. לעומת זאת, לילד שגדל עם שלוש 
או ארבע דמויות הוריות, תמיד תהיה אלטרנטיבה 

מיטיבה ויציבה להישען עליה. 
המחקרים  מתרבים  האחרונות  בשנים  ואמנם, 
שעומדים על סגולותיו של המודל הזה. הפילוסופית 

־אנקה גהאוס פירסמה לפני שנים אחדות סדרת מא
הוא  ילדים שיתופי  גידול  כי  מרים שבלבה הטענה 
המודל האידיאלי להורות, בהיותו נותן מענה מיטבי 
אינה  הורות  לשיטתה,  הילד.  של  הרגשיים  לצרכיו 
אמורה להקנות "מונופול טיפולי" על ילד, שכן אף 
יכולותיו  את  הוכיח  או  לתפקיד  הוכשר  לא  הורה 

גידול היל ועל כן היא מציעה להפוך את  ־בתחום, 
שיהיו  שככל  הוא  הרציונל  לחובה־קהילתית.  דים 
יותר אנשים מעורבים בחיי הילדים, כך הם ייחשפו 
בגיבוש  להם  שיסייעו  חיים  וסגנונות  דעות  למגוון 
גם  גרועה  הורות  כזו,  ביטחון  רשת  עם  עצמאותם. 

את  לנטרל  יהיה  וניתן  יותר  מוקדם  בשלב  תיחשף 
הנסן  קארן  הסוציולוגית  ואילו  המזיקה.  השפעתה 
"רגיל" שבו שני ההורים  כי בתא משפחתי  מציינת 
עובדים, ממילא הם נעזרים תדיר בחברים, מטפלים 
באים  וקרובי משפחה. אלא שאלו לעתים  בתשלום 
והולכים, בעוד שבמבנה משפחתי רב־הורי הדמויות 

היתרו ההורים,  עבור  נוכחות.  נשארות  ־המרכזיות 
־נות מובנים מאליהם: הם פחות עמוסים, פחות אכו

שלהם  הרבות  העבודה  שעות  על  אשמה  לי 
ובילוייהם.  עיסוקיהם  לשאר  זמן  לייחד  ומצליחים 
על  חיוביות  השלכות  גם  יש  כזו  מרווחת  להורות 
הילד, שזוכה לתשומת לב רבה יותר מכפי שמוענקת 

בדרך כלל לילד שגדל עם שני הורים בבית אחד. 
־היתרונות האלה מקבלים ביטוי מוחשי במש

אצל  למשל  כך  משותפת.  בהורות  רבות  פחות 
כמה  שבחלוף  אמויאל,  ורועי  נורי  איתן,  אוהד, 

־שנות זוגיות בחרו להקים משפחה עם אישה שה
כירו למטרה זו. "הלכנו עם תחושות הבטן שלנו 
ובתוך שלוש שנים תיקתקנו שני ילדים". תחילה 

הצטרפה  שנתיים  וכעבור  רנה  הבכור  בנם  נולד 
למשפחה בתם ריי. "כשהלכתי על הקונספט הזה 
חשבתי כל הזמן על עצמי, היום אני יכול להגיד 
מרוויחים  שלי  הילדים  שגם  משמעי  חד  באופן 
נוכחות הורית הרבה יותר משמעותית ומיטיבה. 
מכולת  אין  כביסות,  אין  אז  אצלי  כשהילדים 
ואין סידורים. השילוב של שני המרכיבים האלה 

גרם לי להבין כמה בר מזל אני". 
האינסטג היטב מעמוד  ניבט  הזה  ־הסנטימנט 

רם המשותף של האבות, שעיקרו שרשור חוויות 
של  אורח  הופעות  כולל  הילדים,  עם  פוטוגניות 
האם אשר משלימות תמונה אידילית של הורות 
תירגמו  האישי  במישור  ההצלחה  את  משולשת. 
הורות   — "אורו  עסקי:  למיזם  ואמויאל  נורי 
משותפת", סוכנות שמציעה סיוע וליווי מקצועי 

למתעניינים. 

מה עם הפנקייקים
במובנים  מחקה  משותפת  הורות  של  מסגרת 
זאת,  עם  גרושים.  שהוריו  ילד  של  מסגרת  רבים 
ראשית,  המצבים.  בין  בסיסיים  הבדלים  קיימים 

־עבור הילד שנולד לתוך מסגרת של הורות משות
פת, זו מציאות החיים שהוא מכיר מיומו הראשון, 
והוא לא חווה אותה כקרע. שנית, החלוקה מראש 

־לשני בתים נעדרת את המתחים והמשקעים הרג
גם  ובכך  גירושים,  להליכי  נספחים  שלרוב  שיים 

־מקטינה את הסיכוי שהילד יחווה קונפליקט נאמ
נויות בין הוריו. הקונפליקטים הם מטיפוס אחר. 

אליהו,  תומר  מדגים  תזונה",  בענייני  "למשל 
פסיכותרפיסט ובעצמו אב בהורות משותפת, "מה 
שלו  הבן  השני  שבבית  מגלה  כשהוא  אבא  עושה 

לפנ התייחסות  אין  בוקר?  כל  פנקייקים  ־אוכל 
שהילד  בו,  שבוער  משהו  זה  אבל  בחוזה,  קייקים 

אוכל ארוחה לא מזינה". 
סבור  לשחרר",  אלא  ברירה  אין  כזה  "במקרה 
אליהו. "כל עוד לא מדובר באלימות או בפרקטיקה 
דברים  שיש  להבין  מוכרח  ההורה  חיים,  מסכנת 

־שלא בשליטתו, שמה שקורה אצל האמא הוא בסמ
כותה, ולהזכיר לעצמו שבסך הכל הוא סומך עליה".

אוסנת מסכימה. "הסוד בהורות המשותפת הוא 
אומרת.  היא  לוותר",  לדעת  גם  אבל  התקשורת, 
"כל עוד לא נחצה קו אדום ברמת הנזק לילד, כל 
שאר הדברים הם בעיני המתבונן, כלומר באחריות 

מי שאצלו נמצא הילד באותו רגע".
תיאום  שיכלול  כזה  הוא  וגמיש  שרירי  הסכם 
ציפיות מדוקדק, לעתים נוקדני, בעניינים רפואיים 
חיים(,  מסכני  ניתוחים  שגרתיים,  לא  )טיפולים 
חינוכיים  לא(,  או  כן   — מילה  )ברית  דתיים 

־)ממלכתי־דתי? אנתרופוסופי?( ויביא בחשבון תס
ריטי קיצון )פטירה של שני ההורים, הצטרפות של 

־מי מהם לכת(. "אבל הסכם הוא אף פעם לא הרמ
־טי, תמיד יכולים לצוץ דברים בלתי־צפויים", אומ

אליי  "הגיעו  ומדגימה:  ארגמן־הוט  עו"ד  רת 
פרטנרים להורות משותפת שבהסכם שלהם נקבע, 

זו ־באופן סטנדרטי, שלכל אחד מהצדדים מותרת 
ג'נדרקוויר,  עם  לצאת  התחיל  שהאבא  אלא  גיות. 
הוא  יום  מדי  כי  זה  את  אוהבת  לא  מאוד  והאמא 
מחליף זהות, צורת דיבור והופעה. היא טוענת שזה 
הסדרי  מהאבא  לשלול  ודורשת  הילד  את  מבלבל 

־ראייה עד שייפרד מבן/בת הזוג שלו. הכנסנו לת
מונה איש מקצוע חיצוני שייתן את חוות דעתו".

נפוץ  טיפוס  על  להתבונן  מציעה  ארגמן־הוט 
מהותי  הבדל  "יש  לקוי.  ציפיות  תיאום  של  יותר 
כשהן  משותפת  להורות  שנכנסות  נשים  בין 

"כאשר שלושה אנשים מגיעים אליי לקראת חתימה על הסכם 
הורות משותפת, אני מזהירה אותם שהם נכנסים למבנה מאוד 

פגיע מבחינה משפטית", אומרת עו"ד מיכל עדן. "פוטנציאל 
הסיבוכים הוא מטורף, זה כמו לשוט על רפסודה באוקיינוס"
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בזוגיות, לבין כאלה שמגיעות כרווקות, ואז לעתים 
יש אצלן ציפייה מהפרטנר שיתפקד כבן זוג", היא 
אומרת. "זה מתחיל כבר בהריון — 'הוא לא שואל, 
הוא לא מתייחס, לא אכפת לו שיש לי בחילות' — 
ומגיע לשיא אחרי הלידה. היא מגיעה הביתה עם 
התינוק, יש אצלה בבית רכבת של אנשים זרים כי 
היא לא מכירה את המשפחה שלו, ומהערבוב הזה 

נוצר פיצוץ".
אבנר, אב לשני ילדים בהורות משותפת, מכיר 
את הדינמיקה הזאת היטב. "השנה הראשונה היתה 

־לי קשה מאוד", הוא מספר. "רציתי לנהל את המר
חב שלי, לשלוט בזמנים שאני נוכח ובזמנים שאני 
לא, בעוד שמהצד השני היתה דרישה בלתי פוסקת 

־של 'תהיה כאן'. הציפיות והתסכולים האלה הושל
כו עליי. זה בא לידי ביטוי בין השורות ואפילו דרך 

בקשות כמו 'בוא תעשה לי דברים בבית'". 
יש מי שמ ־על מנת למנוע מפחי נפש כאלה, 

ואפילו אישי,  רגשי,  כל מרכיב  לנכש מראש  ציע 
בדיאלוג בין ההורים המיועדים. עו"ד ארתור שני, 
הורות  "הסכמי  מכנה  שהוא  מה  בגיבוש  שמסייע 
כמה  שיהיה  משתדל  "אני  כי  מציין  זוגיות",  ללא 
מתחילות  הבעיות  הצדדים.  בין  ערבוב  שפחות 
ופיקניקים.  שישי  לארוחות  מצפה  מהם  כשאחד 
סטרילי.  שיותר  כמה  זה  על  לשמור  הוא  הרעיון 
שמדובר  מעמדה  להסכם  מגיעים  הצדדים  כששני 
בדיל עסקי, נחסכים מהם סיבוכים וריבים בעתיד". 
הזאת.  בהבחנה  כופר  הפסיכותרפיסט,  אליהו, 
המודעות  הציפיות,  את  להביא  לא  כזה  דבר  "אין 
הורות  יחסים של  לתוך מערכת  או הלא־מודעות, 
משותפת", הוא אומר, "הכל נמצא שם, גם אם לא 
כתבנו את זה או דיברנו על זה, וזה לא משנה אם 

־הפרטנרית שלי היא ידידה משכבר הימים או מי
המס תמיד  כמעט  ההורות.  לצורך  שהכרתי  ־שהי 

לול הוא: ירח דבש מתקופת ההיכרות ועד הלידה, 
־שנה ראשונה טעונה, ואז יש תהליך ליניארי ועק

ותיקים  מכרים  או  ידידים  בין  התייצבות.  של  בי 
יותר מהיר, כי כבר יש  גרף השיפור עשוי להיות 

־להם בסיס של תקשורת. האם זה מעצים את עוצ
גם  אבל  כן.  ריבים?  בזמן  והאכזבה  התסכול  מות 

ההתמודדות היא טובה יותר".
המקרה של עודד הוא דוגמה מוחשית למכניזם 
למצוא  שנים  במשך  ניסה  מסעדן,   ,42 עודד,  הזה. 
בשרשרת  דייטים  אחרי  משותפת.  להורות  שותפה 
שהתשובה  פתאום  הבין  תקווה,  לאבד  לו  שגרמו 

־נמצאת ממש מתחת לאף, בדמות חברה טובה. הש
ניים היו ביחסים מצוינים ולכן לא חתמו אפילו על 
חוזה. אחרי לידת בתם, החלו ויכוחים מרים על כל 
חוזה  היה  לא  השניים  שבין  ומכיוון  כמעט,  נושא 
חתום — לא היה על מה להסתמך במציאת תשובות 
למחלוקות. עודד אומר שמצא את עצמו בסיטואציה 
שהיה בטוח שלעולם לא ייקלע אליה. "בתור הומו 
שלך.  השונות  על  מחירים  החיים  כל  משלם  אתה 
דבר  אבל  הומופוביה.  חווה  משברים,  עובר  אתה 
יחסים  לי  שיש   — מבחינתי  מאליו  מובן  היה  אחד 

־מעולים עם נשים, והן לעולם לא יביטו בי בעין בי
קורתית, כי אין לי תחרות או מתח מיני עם נשים. 
הזוג  בנות  על  מתלוננים  היו  סטרייטים  כשחברים 

כי מבחינתי הנ בא,  זה  ־שלהם, לא הבנתי מאיפה 
־שים תמיד היו בצד שלי. זו היתה הכאפה הכי גדו

החברה  הרי  המשותפת.  מההורות  שקיבלתי  לה 
זה  המנצח,  השילוב  זה  מיתוס.  זה  וההומו,  הטובה 
זו  למבחן.  עומד  הזה  המיתוג  ופתאום  ורותם.  אסי 
אני  ולכן  הסיטואציה,  של  הגברי  מהצד  התנפצות 

מאוד מבין הומואים שבוחרים בפונדקאות".  

"הבעיה היא שאין שום מודל, הכל פרוץ", אומרת פרופ' איילת 
 בלכר־פריגת. "מוכרח להיות ברקע איזשהו הסכם משפטי 

 שיהיה אפשר להשוות אליו, לבחון לאורו. אני לא שוללת 
הסכמות, אלא יוצאת נגד הטלת האחריות על אנשים פרטיים"

צילום: תומר אפלבאום

 "הבעיות מתחילות כשאחד הצדדים מצפה לארוחות 
 שישי ופיקניקים", אומר עו"ד ארתור שני. "כששני הצדדים 

 מגיעים להסכם תוך הבנה שמדובר בדיל עסקי, נחסכים 
מהם סיבוכים וריבים בעתיד" 

צילום: תומר אפלבאום
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שני  אצל  שבעצם  לזהות  יודע  עודד  זאת,  עם 
זוגיות,  של  לסוג  נסתרת  ציפייה  היתה  הצדדים 
שפוגשת  "אישה  סיפוקה.  על  לבוא  יכלה  שלא 
אבל  בג'ונגל,  אחרת  בחיה  שמדובר  חושבת  הומו 

־בסוף, זה עדיין גבר. ולכן יש גם התאהבויות בסי
אף  אבל  לפיצוצים,  בסיס  זה  וציפיות.  הזה  פור 
אישה לא תודה בזה. ומהצד שלי, בכנות, גם אני 
שנהיה  נולד,  שהילד  אחרי  יותר,  רציתי  לפעמים 
אבא, אמא וילד. יש איזו משאלה שאולי הבעיות 

־ייפתרו, שאולי אפשר לעשות כאן איזה מין הר
מוניה כמו במשפחות נורמטיביות. לא יהיה סקס, 
אבל כן נחיה בבית אחד, כל אחד יוותר קצת, אבל 

נחיה ביחד ויהיה נחמד". 
רוני, בת 50, הביאה ילד עם בן זוג גיי, ולמרות 
נותרו  והיחסים  דרמטיים  בחיכוכים  נתקלו  שלא 
העיוורות של  הנקודות  את  מזכירה  היא  תקינים, 
ביטוי  לידי  באות  פעמים  שהרבה  הגברי,  הצד 
שסביב  בתקופה  בעיקר  כסף,  על  בוויכוחים 
ההריון והלידה. "הגברים לא מבינים כמה הוצאות 
נוספות יש לאישה בתקופה הזאת. החל מזה שאת 

־צריכה להחליף את כל המלתחה, ועד שאת צרי
סובלת  את  כי  למעסה  או  לכירופרקט  ללכת  כה 

ולפע פיזיולוגיים  עניינים  הרבה  יש  גב.  ־מכאבי 
מים גם נפשיים — תוספי תזונה, טיפולים תומכי 

־גוף ונפש לאיזון הבלגן ההורמונלי שנהיה לך בג
נמצא  הילד  לרוב  למשל.  הפוריות,  טיפולי  לל 

יותר  יש  אז  בעיקר אצל האמא בשנה הראשונה, 
דירה  צריך  ולפעמים  הבית,  חימום  על  הוצאות 
יותר גדולה עם חדר נוסף, בעוד שהצד השני יכול 

להישאר באותו בית כי הילד אצלו הרבה פחות". 
בתקופה  הנפשי משחק תפקיד חשוב  המרכיב 

־הזאת, מציינת רוני. הגברים לא תמיד מגלים רגי
שעובר  המטלטל  הגופני  לתהליך  מספקת  שות 

לו הנשים  וגם  ואחריו,  ההריון  בזמן  הנשי  ־הגוף 
קות בפיתוח ציפיות לא ריאליות. "כשאת נשואה, 

־את מניחה שבעלך יטפל בך. אבל פה אין מי שיט
אני  שם.  להיות  מסוגל  בהכרח  לא  הגבר  בך.  פל 
בלידה,  האבא  של  הנוכחות  על  למשל  ויתרתי 
והוא גם לא היה מעוניין בזה. אבל יש כאלה שכן 

ואכז יש ציפייה  ומעוניינים. כל הזמן  ־מעוניינות 
את  רצתה  שהיא  זוג,  הכרתי  הצדדים.  משני  בה, 
האמפתיה שלו, והוא לא נתן, אז היא הפכה יותר 
ויותר תובענית. אמרתי לו, תשחרר קצת. מה היא 
באמצע  רצים  נשואים  גברים  הרי  רוצה?  כבר 
הלילה להביא גלידה. ופה אין מי שיעשה את זה 
ואין מי שמעריך את מה שהיא עושה. ולנשים אני 
התמיכה.  מקורות  את  אצלו  תחפשי  אל  אומרת, 

בשביל זה יש לך חברות". 
בסיסיים  כללים  שני  שישנם  משוכנעת  רוני 
להורות.  השותף  עם  תקינים  יחסים  שיבטיחו 
מאוד  "זה  לריב.  היכולת  הוא  לדבריה,  הראשון, 
לנסוע  ממליצה  אני  דיון.  יכולת  שתהיה  חשוב 

לחו"ל יחד לפני שנכנסים להריון, לראות איך זה 
ליצור  אפילו  יחד.  החלטות  לקבל  כשצריך  עובד 
ויכוחים כמעט באופן מלאכותי, רק בשביל לראות 
הוא  השני  הכלל  דיון.  לנהל  מצליחים  אתם  איך 
מישהו  עם  זה  את  לעשות  לא  ואופן  פנים  בשום 
לא  וגם  בו,  להתאהב  הולכת  שאת  חושבת  שאת 

־עם חבר טוב. יש שם הרבה משקעים וציפיות מה
קשר. את צריכה מישהו שיכול להיות שותף עסקי 
הכל  ולא  טובים  חברים  להיות  צריך  לא  שלך. 
משותף. כל אחד חיי את חייו. אני בגדול מסתכלת 

־על האבא כעל בונוס, ואומרת לעצמי שהייתי עו
לעשות  מוכנה  גם  ולכן  בלעדיו.  גם  זה  את  שה 

־יותר ולממן יותר, אם צריך. מצד שני, נשים צרי
כות לשים לב שהן בחרו מישהו לעשות איתו ילד 
לתפקד,  לו  תני  ממנו.  אותו  להרחיק  אסור  ולכן 

תני לו להאכיל, שחררי". 
־גם רוני בסופו של דבר מרוצה מהפורמט, ומ

קונסטלציית  כל  פני  על  עדיף  שהוא  שוכנעת 
הורות אחרת. "לילד יש אבא, יש לו עוד משפחה, 
ולי יש זמן לנוח. יש לי זמן לתחביבים ולדייטים, 

־ואם אני פוגשת גבר גרוש, אז היחסים יותר סימ
חוויה  זו  הילדים.  בלי  זמן  יש  אחד  לכל  טריים, 
אחרת לגמרי מזו של החברות שלי שבחרו לעשות 
על  החלטות  לבד  הזמן  כל  לקבל  גם  לבד.  זה  את 
שצריך  מחירים  יש  וכן,  קשה.  מאוד  זה  הילדים, 
 לשלם".  

־משברים וסיבוכים בהורות משותפת הם פע
־מים רבות תוצר של כימיה לקויה, הסכמים שנו

שקורסים  מדי  מורכבים  מבנים  או  ברישול  סחו 
תחת עצמם. המדינה, מצדה, לא מסייעת להורים 
מחריפה  אף  ולעתים  הללו  הבעיות  על  להתגבר 
אותן. בראש ובראשונה בכך שהיא דוחקת גברים 

־רבים למודל שלא בהכרח מתאים להם. "אי אפ
במנותק  משותפת  בהורות  קשיים  על  לדבר  שר 
מהקונטקסט הפוליטי, והוא שחוסמים להומואים 
עו"ד מיכל  את האפשרות להיות אבות", אומרת 

־עדן, "המדינה מטילה עליהם מגבלות שלא מאפ
בארץ  פונדקאות  לעשות  או  לאמץ  להם  שרות 

ולכן הם פונים לאפיק הזה". 
־קושי נוסף נובע מן הסירוב של בתי הדין לא

חתימתם,  עם  משותפת  הורות  של  הסכמים  שר 
־בנימוק שהילד שטרם נולד הוא איננו ישות מש

או  טכני  מכשול  כמו  נשמע  הזה  הסירוב  פטית. 
־פרוצדורלי, בעוד שלמעשה יש לו השלכות מר

"הסכמים  שני,  ארתור  עו"ד  לדברי  לכת.  חיקות 
כאלה כוללים התחייבויות הדדיות ארוכות שנים 
התנהגותיים.  כספיים,   — נושאים  של  בשורה 
נותן לכך תוקף הוא מגביר את  כשבית המשפט 
תחושת הוודאות בחיי ההורים המיועדים ובעיקר 
מונע מקרים של חוסר הבנה או ניצול לרעה של 

סיטואציות עתידיות לא ברורות". 
"זה במקרה שבית המשפט מאשר את ההסכם 
ששופט  מקרים  היו  "כבר  שני.  ממשיך  כלשונו", 
הלידה,  אחרי  אותו  לשנות  הורה  או  הסכם  פסל 
היתה  שהאישה  החודשי  התשלום  בסעיף  למשל 

־אמורה לקבל. מבחינת דיני חוזים, ובעיקר מבחי
־נה פסיכולוגית, זה מצב בלתי נסבל. אם מי מהצ

דדים היה יודע מראש שאלו הסכומים, אולי הוא 
היה נסוג מההסכם או מבקש להכניס בו תיקונים". 

נוסף, לצד  הנושא של היעדר־ההכרה בהורה 
המ אלו  יותר.  מורכב  הוא  הביולוגיים,  ־ההורים 

שהכרה  מסבירים  חלקלק"  "מדרון  מפני  זהירים 
במבנים רב־הוריים עלולה לפתוח פתח לעתירות 
שנכנסו  כאלה  כולל  כללי,  באופן  בני־זוג  של 
לחיי הילד אחרי לידתו, בדרישה להיות מוכרים 

בז כזו עשויה להביא לכרסום  ־כהורים. מציאות 
כות להורות של ההורים החוקיים, עד כדי ביטול 

־המעמד ההורי כליל. טלי מרקוס, דוקטור לפילו
באוניברסיטה הע ־סופיה מהפקולטה למשפטים 

הגבול  שקו  ממאמריה  באחד  הסבירה  ברית, 
אמנם חמקמק אך ניתן לסימון. "במצב שבו בני־
־הזוג של ההורים הביולוגיים שותפים מלאים לה

עקרונית  מבחינה  לעולם,  הילד  של  הבאתו  ליך 
מדובר  שכן  הורים,  של  מעמד  להם  להעניק  יש 
על  מראש  הסכימו  הצדדים  כל  שבהם  במצבים 
כתבה  יחדיו",  גידולו  ועל  לעולם  הילד  הבאת 
בחוויית  תכיר  המעמד  "הענקת  כי  והוסיפה 
זו  במסגרת  בני המשפחה שבחרו  כל  של  החיים 

להבאת ילדים לעולם".
בק עתידני.  איננה תרחיש  היא  כזאת  ־הכרה 

באופן  לפני שנים אחדות,  החוק  תוקן  ליפורניה 
משני  ביותר  להכיר  המשפט  בתי  את  שמסמיך 
בלבד  זוגי  בתא  שהכרה  הוכח  אם  לילד  הורים 
תסב לו נזק. ואילו בשני מחוזות בקנדה )בריטיש 
הגדרה  שקובע  חוק  אומץ  ואונטריו(  קולומביה 
רחבה של הורות הכוללת, בין השאר, בן זוג של 
איילת  פרופ'  ההורות.  להסכם  וצדדים  ההורה 

־בלכר־פריגת, דיקנית בית הספר למשפטים במ
־רכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מדגישה שבמ

חוזות הקנדיים הללו "ברירת המחדל היא לטובת 
בן הזוג של ההורה, ומי שעשוי להישאר בחוץ זה 
סבורה  בלכר־פריגת  לפיכך,  הביולוגי".  דווקא 

התבוננות  הוא  כזה  שינוי  לכל  מקדים  שתנאי 
"מזו במאמרה  ההורות.  מושג  עצם  על  ־יסודית 
־גיות להורות משותפת — מסגרת משפטית להס

דרת היחסים הכלכליים בין הורים במשותף" היא 
־קוראת "להסיט את הדגש של דיני המשפחה מה
ארו מחויבויות  עבר  אל  הרומנטי־המיני  ־קשר 

כות־טווח לטיפול מיטיב בילד". להשקפתה, דיני 
את  במרכז  להציב  צריכים  המודרניים  המשפחה 
הקיים  הקשר  את  רק  לא  כלומר,  ההורי.  הקשר 
בין ההורה לילד )קשר ההורות האנכי(, אלא גם 
שני  בין  יוצרת  המשותפת  שההורות  הקשר  את 
בלכר־פריגת  האופקי(.  ההורות  )קשר  ההורים 

לני האחריות  שבו  כיום,  הנהוג  שהמצב  ־סבורה 
־סוח ההסכם מוטלת על הצדדים להורות משות

הקונפליקטים,  לריבוי  המקור  הוא  פת, 
הוא  "ההסכם  לדבריה,  והאכזבות.  אי־ההבנות 
בדיוק הבעיה, משום שאין שום מודל, הכל פרוץ. 
יחסים  במערכת  מכירה  המשפט  כשמערכת 
מסוימת נגזרים מזה כללי ברירת מחדל ורשתות 
הגנה. במציאות הנוכחית יחסים כאלה עדיין לא 
להתפרק  נוטים  הם  ולכן  משפטי,  למוסד  הפכו 
את  מהצדדים  נחסוך  בואו  אומרת,  אני  יותר. 
ההסכם. אתם רוצים לדבר? נהדר. אבל גם אם לא 

תדברו, חשבנו על המסגרת מראש". 
היצמ פני  על  ומותאם  גמיש  הסכם  עדיף  ־לא 

דות לאיזושהי שבלונה?
והתאמות,  התניות  להוסיף  שאפשר  "בוודאי 
שיהיה  נוסח  איזשהו  ברקע  להיות  מוכרח  אבל 

לא שו אני  לאורו.  לבחון  אליו,  ־אפשר להשוות 
האחריות  הטלת  נגד  יוצאת  אלא  הסכמות  ללת 

ניג זה רע לצדדים, שלרוב  ־על אנשים פרטיים. 
־שים לעניין באופטימיות־יתר ואז מתאכזבים, וב

טח שזה רע לילדים".

גם המדינה צריכה לקחת אחריות


