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שמהווהמהעליו,שמעוממשלאבישראלאבלשנים,עשר

כשמישהיעושיםמהרבים.הבריםשלזכויותיהםלמצבטוםימ

איךבהם?רציתלאשכללילדיםלעולםומביאהזרעלךהונבת
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19ב-והנה,משלהם.יוםלקבלהגבריםעולתורם

שהחלהבינלאומיהגבריוםקורה:זהבנובמבר

ותפסהלךהזמןועםשניםכעעורלפניכקטןכחו״ל

מהםמצפותשאנחנווכמואלינו.גםמגיעתאוצה

מחוותולשארלבושםקטן,ליהלוםלשוקולד,לפרחים,

אותםגםלפנקשלנוההזדמנותשזוהיהרירומנטיות

גםאלאבדרישות,כאותרקלאשאנולהםולהזכיר

שרביםהזה,החשובהיוםלרגלבהתאם.מתגמלות

החלטנוקיומו,עלכלליודעיםלאאגב,מהגברים,

מדריךמשלנו:קטנהתשורה)ולכן(להםלהעניק

שפעמיםמתבררוזוגיות.למשפחההנוגעבכלזכויות

הנשיםרקלאהמקובלת,לחשיבהובניגודרבות,

לפעמיםשמשמשיםהגברים,גםאלאמקופחות,

סתםאושלצידם,לאשהאולממסדנוחהכמטרה

הלאה.תקראומאמינים?לאהכיסאות.ביןנופלים

שלהזרעאתגנב
אומנםישמחייכיםוהלאהמזדמניםהסינייםלקשרים

גדול,אחדחיסרוןגםאבליתרונותמאודהרבה

נחמדבילויהיהשרציתמהכשכלכך,הריון.ששמו

ככר,אובמסיבההכרתעכשיושרקאשהעםבמיטה

חודש-חודשייםאחרימקבלעצמךאתמוצאאתה

בקחבתמיכתךלרגלטובמזלאיחוליעםמסויטטלפון

שמהאתזוכרבקושיאתהבהתאם.והתשלוםלאבא

אירועיאתהצלחהללאלשחזרמנסהאשה.אותהשל

איתהשקיימתהאחוזיםבמאתובטוחהלילה,אותו

לוקחתשהיאמפורשותשהצהירהאחרירקיחסים

סעיףכלאיןכילדבר,מהאיןהפלהעלמניעה.אמצעי

להיפרדהאשהאתלחייבלגברהמאפשרכחוק

עלגוברתמתברר,גופה,עלהאשהשלזכותהמעוברה.

אתמוצאאתהוכךאב,מלהיותלהימנעהגברשלזכותו

החייםלכלבכפייהומחרבורגשיתכספיתמסובךעצמך

ככלל.בומעונייןאתהאםאותךשאללאשאישלמשהו

מערכתניהלוהון,נכסיםבעלגבראמיתי:סיפורהנה

המאהבתלילדים.ואבנשויבעודומזכירתועםיחסים

הרתהמהזמןוכעבורוהפילה,אחתפעםלהריוןנכנסה

כךעליידעשהואמכליזאת,תאומות.וילדהשוב

נועד״לאשהקשרהסכמהביניהםשהיתהולמרות

נמנעהשניםוחציארבעכמשךלעולם״.ילדיםלהביא

ונקלעהכשפוטרהאךמזונות.מהאבמלתבועהאם

איריתעו״דבאמצעותאותותבעהכלכליים.לקשיים

ורועישיבריאירדר'ערדבאמצעותטען,האבפרייס.

חפץשלאלתאומותכורחו"בעל"אבבהיותוכיקורץ,

המאהבתלדבריו,ממזונותיהן.אותולפטורישכהן.

תוךאותןללדתולאהפלהלבצעצריכההיתה

לוטמנהשהיאחושדהואכיטען,עודעליו.הסתמכות

באמצעימשימושכשנמנעהזרעו־אתו״גנבהפח

התנגדותועלשידעהמכיווןלהזהירו.מבלימניעה

החלטתהנוספים,ילדיםרוצהשאינוכךועללהריונה

עליהולכןשלהעצמאיתהחלטההיתהלהפילשלא

המשפט.בכיתטעןלכדה,הכלכליכנטללשאת

אותווחייבאחרתקבעהשופטגבר,אותושללצערו

000,3לנישואיםמחוץלושנולדולתאומותלשלם

שלאהאם"החלטתמזונות.דמיכחודששקלים

לקטינות",ממזונותהאבאתפוטרתאיננהלהפיל

איןכיהציבורתקנתוברורה"וידועההשופט.קבע

כיייתכןאשה.עלהפלהכפייתשלאפשרות

אךמשפטיות,עוולותקיימותההוריםביןבהתנהגות

ילדיו".אתלזוןהאבחובתעללהשפיעבכךאץ

בשיטתכיומבוגרים,צעיריםהגברים,לכללהבהיר"יש

לענייןילדלידתלנסיכותחשיבותכלאיןשלנוהמשפט

רותעו״דאומרתבמזונות",הביולוגיהאבחיובשאלת

ומעמדמשפחהכדינימתמחהשמשרדהדיין-וולפנר,

לצורכיהםבהתאםנקבעיםהילדים׳מזונותאישי.

ההורים־.שלהכלכליתליכולתםובהתאם

זכויותלמען"אידיאה־ארגוןמנכ־ל46נוי,שאול

באילומסבירלשניים,ואבגרושכמשפחה,הגבר

כורחו":בעלל־אבגברנחשבמצבים

חייבמסגרתלהריוןנכנסתהגברשלכשאשתו

סיכמוהזוגשבנילאחרמוקדם,תכנוןללאנישואים

הריוןעםמחכיםזהשבשלבלהריוןכניסתהקודםביניהם

באמצעיכעלהאתמכשילהוהאשהשהיא,סיכהמכל

להריוןנכנסתהעניין,לצורךלנקוטשישהזהירות

הילד.אתללדתהבעלשללדעתובניגודומחליטה

נכנסתוהיאיהודייה,לאשהנשוייהודיגברכאשר

על-פיבעלה.אינושהואאחריהודימגברלהריון

ממזרות","חשששקובעהעברימהדיןההלכתיהכלל

לסיווגבדיקהבאמצעותלהוכיחהבעליוכללא

עלהבעליחויבוכךהילד,שלאביואינושהוארקמות

כמובוולתמוךשלו,אינושהואבילדלהכירכורחו

ביולוגית.כדרךלושנולדאחרילדבכל

עםאקראימיניממפגשלהריוןנכנסתאשהכאשר

במצבלב,כתוםזהירות,בחוסרנהגשהגבראוגבר,

אומשכרותכתוצאהדעתועלעמדלאשהוא

דעתהעלמחליטהוהאשהנפשית,מבעיהכתוצאה

הילד.אתוללדתההריוןאתלהמשיךבלבד

שהיאלאחרמגברלהריוןשנכנסתאשהכאשר

המעשהואחרילפנישונותבתחבולותאותומטעה

וזהזהוביוםגלולותלוקחת"אנילדוגמה-.המוגמר.

להיכנסאוכללאולכןהתקןליישלקחת.״שכחתי

כגילעקרה...שאנירופאיםעל-ידילינאמרלהריון״.

וכוי.להריון...״להיכנססיכויאיןשלי

מחדלעקבנחשפהשזהותוזרעתורםהואכשהגבר

שלו,האנונימיותעלכשמירההזרעבנקשלחמור

ומזונות.לאבהותהאםעל-ידינתבעוהוא

הפיזיבמובןזרעמהגברגונבתאשהכאשר

גניבה.המושגשלהמלאוהמשפטי

רימתהשהאשהיוכיחהגבראםשגםלדעת"חשוב

דרךאוטענהשוםלותהיהלאבתחבולות,אותו
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אם40לגילשמתקרבתאשהעםמינייםמקשרים
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קובע.הואלילד",כמיההשלסימניםמראה
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"אולם,דיין-וולפנר.ערדאומרתאבסולוטית",חינה

אתלממשהבעלשלזכותואתבוחניםאנוכאשר

ההתייחסותשונה.מצבתמונתבפנינומתגלההורותו

מתחילהההורותבענייןונשיםלגבריםשוויוניתהלא
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הסתמךבירושליםהמחוזיהמשפטביתכילציץחשוב

כניסתולרכותורלוונטיות,נכונותעובדותעלבקביעתו

להשתחררקשהאולםהפונדקאות,חוקשללתוקף

לרובנתפסותגברושלאשהשלהורותכימהתחושה

המערכתכתוךגםמכךיוצאוכפועלבחברה

שונה.משקלכבעלתהמשפטית

שוטר!יבואשלא

הואוישראל.משהכדתנישאצעירזוג

כנסעםובהריון25בתהיא30כן

ארבעהבןהתינוקכשהיההמשותף.

תחנתאללפתעהבעלזומןחודשים,

אנסהואכיטענהאשתוכיוגילההמשטרה

בדיקתלעבורהחליטהנסערהבעלאותה.

כלאיןכינחרץבאופןהראושתוצאותיהפוליגרף

נסגרו.הבעלנגדההליכיםהאשה.בטענותאמת

בלינו.נותרובכבודו.והפגיעההכלימההבושה.אולם

בזה.זהמתמזגיםפלילייםוהליכיםגירושים־הליכי

הגשתשלהפליליבכלימשתמשותנשיםולעיתים

שמטרתהמאסטרטגיהכחלקלמשטרהכוזבתתלונה

הגירושים".הליךכמסגרתהבעלעללחץלהפעיל

עלמגןישראלבמדינת־הדיןדיין-וולפגר.עו־דאומרת

מילוליתנפשית.פיזית.אלימותמפניהמשפחהבני

ראשלהקלשלאנוטיםהחוקאכיפתורשויותוכלכלית.

יותרלצערי.המשפחה.אלימותבגיןתלונהכשמוגשת

תלונההגשתשבהםכמקריםנתקליםאנחנוויותר

למירוץפתיחה'"ירייתמעיןמשמשתבמשטרה

בביתהיחסיםמערכתשבהםבמקריםהגירושים.

הסכנהאתלזהותחשובהרתיחה.נקודתאלמתקרבת

בעתכך,הסלמה.למנועבכדישניתןמהכלולעשות

שבולמקוםרצוילסיבוב.מהביתלצאתמומלץריב.

אםכיןבו.הייתאכןכיהצורךבמקרהלהוכיחיהיהניתן

עדים".באמצעותאםוכיןאסמכתאותבאמצעות

לתארחשובשקרית.תלונהמוגשתזאתככלאם

כיהעובדהלרבותהנסיכות.מלואאתהמשטרהבתחנת

שישהראיותכלאתולהציגגירושים.כסכסוךמדובר

שלכמקרההאמתבהוכחתרבקושינוצרברשותכם.

מילה.נגדבמילהומדוברהיותבמשפחה,אלימות

בכדילךלסייעשיכוליםכלליםישנםזאת.למרות

ההקלטה.במכשירישימושכגוןאלו.מקריםלמנוע

משטרה,וזימנהפרובוקציהאשתךיצרהשבובמקרה

אותךשייצגבהליכיםהבקיאדיןעורךלקחתעליך

שלאכךעלולעמודהגירושים.ובהליךהפליליכהליך

תכיעותיךכהגשתותקדיםכמידהזכויותיך.יירמסו

משפחהלענייניהמשפטלביתאוהרבניהדיןלבית

יוכיחגבראם״גםנושאול

לאאותו,רימתהשאשה

טורדרךשוםלותהיה

באבהותמהכרהאותו

משוםמזונות,ומתשלום

שתובעזההואשהילד

ואיןהדין,על-האבאת

לאופיקשרהללולתביעות

הוריו״ביןשהיוהיחסים

ion071עולם

עמוד 2



אירע.אשראתותצייןהמשטרה,לחקירתבסמוך*■

לדעדחשובהפלילי.ההליךאתלייתריכולהזופעולה

פלילית.עבירההיאאשתךמצדכוזבתתלונההגשת

כוזבותתלונותהגשתכמוכפעילותשנוקטות־נשים

אחתתלונהבהגשתמסתפקותאינןלמשטרה.

אומרתשוב".כךלפעולנוספותהזדמנויותותחפשנה

זאת־.למנועיכולהמצידך־זהירותדיין-וולפנר.עו־ד

היום?ישןאניאיפהאבא,

האחרונותהמפותחותהמדיניתאחתהיא־ישראל

ילדים)לפיההרךהגילחזקתאתביטלהלאשעדיין

האמא,שללחזקתהאוטומטיתמועבריםששגילעד

ילדיםעלהמשמורתנקבעתגורףכמעטובאופןמ.ק(.

ראייההסדריניתניםלאבותכאשראמהותיהם.כידי

"רכיםדיין-וולפנר.עו״דאומרתמשתנים־.בהיקפים

להכירמתקשיםהרווחהוברשותהמשפטכמערכת

מעורכינלהיותשרוציםהחדשים',־האבותשלבקיומם

אבותאםזוגן.מבנותפחותלאילדיהםבחייופעילים

שלכמשמורתהבמצוקהנמצאיםילדיהםכיסבורים

אסורשש.לגילמתחתבילדיםמדובראםגםהאם.

מתאימיכמקצועאנשיעםלהתייעץחייביםלהתייאש.

המקרה".לידהדבריםאתלהשאירולא

ילדיםל-גרושאבמירושלים,49שחף,טל

היום(,לושישחדשהמזוגיות1-2ראשוניםמנישואים

התנועהשווה־.־הורותתנועתממקימיאחדהוא

רועשי,עמירעו־דשחף,על-ידי2000כשנתשהוקמה

להקיםשהחליטוגירושיםבהליכיאבותגיל,ויוסירונן

הוריכביןמאבקיםשימנעוכליםלקידוםשיפעלארגון

אתלישראלהביאהוחוקתיחכרתישינויולמען

Sharedהמשותפתההוריתתפיסת Parenting:)

ואמהותוילדיםעבודהביןשמאזנתאבהות

דרךהסוללתחברה.וחייקריירהגםשמאפשרת

ילדיהם.כחיימלאכאופןששותפיםמעורביםלהורים

ועדתשלהקמתההואהתנועהשלהעיקריהישגה

שבדקההמשפטים,משרדהחלטתעל-פישניט

בארץ.גרושיםלהוריםילדיםשלמצבםאתלראשונה

2008כ-שפורסמוהוועדה,שלהבינייםהמלצות

מושגביטולהגברים-.לטובתחשובשימימבשרות

חלוקתעלמעתהידברוהמשפט)בתיהמשמורת

לבטלוהמלצהמשמורן"(־הירהכמקוםהוריתאחריות

ע>נמצאהוועדהשלהסופיהדו־חהרך.הגילחזקתאת

בשםנוספת,ועדהבקרוב.להתפרסםוצפויסיוםסף

לדבריהמזונות.בנושאכאחרונהדנהשיפמן.ועדת

העתקתהיאזהבנושאשווה־־הורותעמדתשחף,

אתהמחשבתנוסחהלפימחו־ל,המזונותחישובשיטת

האחריותחלוקתוהאשה,הגברשלהכלכליתהיכולת

דיין-וולפנר:רותעו״ד

מערכתשבהם״במקרים

לנקודתמתקרבתהיחסים

אתלזהותחשובהרתיחה,

כדיהכלולעשותהסכנה

בעתכך,הסלמה.למנוע

מהבית,לצאתמומלץריב,

יהיהניתןשבולמקוםרצוי

בו״הייתאכןכילהוכיח

למצבבניגודזאת.נוספים.ומקדמיםביניהםלילדים

־העצהילדיו.למזונותאחראיהאברקלפיוכיום.הקיים

לאמאמץ.כלתעשוהיא:לתתיכולשאניגדולההכי

כמהלהיותלכם.עושיםומהלכםאומריםמהמשנה

כשבוע,"שעהאומר.הואהילדים־,עםבקשרשיותר

צריכיםהילדיםקחו.לכם,שנותניםמהבשבוע,יום

גבם".עלתעשואלהמלחמהאתאתכם.

שלאאחרעולםלינגלהזוגימכת־כשנפרדתי

לקידוםופעילגרושאב40רוה,גיאאומרהכרתי",

וכחברה.בחקיקההמשותפתההוריתהאחריותחלוקת

להביןהצלחתיולאלהתייעץמיעםליהיה־לא

בלבמאמיןאנינתקלתי.שבההמציאותאתולקבל

הןילדיו,כגידולמלאשותףלהיותצריךשאבשלם

לטעמי.הגירושים.לאחרוהןנשואיםשההוריםכזמן

מהווההספר״ביתרוה:היא

גרושים.לאבותגדולאתגר

שיתוףבחוסרנתקליםרב׳ם

הוראותיישוםואיפעולה

לשלוחישהחינוך.משרד

הספרלביתרשמימכתב

המידעכלאתולבקש

לחוקבהתאםלילדךהנוגע

להורה"׳מידעמסירת

שהיאכמוכדיוקזהקשרלקדםהמדינהשלמחובתה

שלושכןהיהבניאיתיהאשה.מעמדאתמקדמת

אותורואהאנישמונה.כןהואכיוםכשהתגרשתי.

לינה.עםהכלשני.שבועסוףוכלורביעישניכימי

להיותשואףאניזאתעםויחדנפלאים.שלנוהיחסים

מכך".המשתמעכלעלבגידולו,מלאשותף

הגישואףכנושאמאמריםפירסםכמקצועו,כלכלןרוה,

במרץשינויים.לכמהלגרוםשהצליחוכג־צים.שני

שיזם:חוקהצעתהכנסתמליאתאישרההאחרון

לאםבניגודגרוש.אבלדבריו,להורה".מידע־מסירת

אתגרהואשבההמקומיתמהרשותמקבללאגרושה.

שכמרשםהיאלכךהסיבהלילדו.הקשוריםהדוארדברי

והרשותאתתמגוריםככתובתרקהילדרשוםהאוכלוסין

זה.נתוניםבמסדומשתמשתמקבלתהמקומית

לקבלהאםתמשיךרוה,שיזםהחוקהצעתכעקבות

יוכלוהאבאוטומטית,הילדיםעלהמידעכלאת

שישלחבתנאיהמידעאתהואגםלקבלמעתה

־אבאותו.ויבקשבחוקהרשוםגוףלכלבקשהמכתב

ועדכונים,מכתביםויבקשהגופיםלאותםיפנהשלא

אחדכלכידיהכדור־לכןרוה.מדגישאותם",יקבללא

הגרושהאבשלאפליהיששעדייןנכוןמכם.ואחד

גרושיםאבותלחנךנצליחאםרקאךהאם,לעומת

חברתילשינוילהביאנצליחחיוני,הואזהשדבר

ששתיכךנוסף.לשינוירוהפועלבינתיים.בנושא־.

כמכותביםרשומותיהיוהאם,ושלהאבהכתובות,

עלוממליץלילד,הנוגעהמידעכלשלאוטומטיים

הכאות:הפעולות

המידעכלאתלקבלמנתעלהעירייה.מולגרושאב

ככתבלפנותהגרושהאבעללילדך.כנוגעהרשמי

מלבדלכתובתו.גםיישלחהמידעשכלולבקש

והחשיבותהמידעקבלתשלהברורההחשיבות

לנושאישהעירייה,על-ידיבהורותךלהכרההסמלית

האחרונותהשנים־במהלךהיומיום.לחיימשמעותגם

ליכתבואשרגרושיםמאבותפניותעשרותקיבלתי

ללאהספרלביתהמשותףילדםאתרשמהשגרושתם

רקלהםנודעוהדברכמובן,לחוק,בניגודידיעתם,

לאכוףקשהשמאוד־מכיווןרוה.מספרהרישום־.לאחר

שישגרושאבלכלממליץאניהמשפט.כביתזהנושא

הציבורפניותלמחלקתלפנותחינוכיבמוסדילדיםלו

לקבל.ולבקשהעירראשללשכתישירותאובעירייה

שלולכתובתוגםלהורה',מידע'מסירתלחוקבהתאם

־הורותרוה,שלבאתרלילדיו־.הנוגעהמידעאת

זה.לנושאמוכןמכתבמצורףהילד־.טובתמשותפת

לשלותישהמכתבאתולשלוח.פרטיםלמלארקצריך

אינהוהעירייהכמידההגרושה.מתגוררתשכהלעירייה

מצורףשליליתתשובהשולחתאומתחמקתעונה.

כנושא.המדינהמבקרלמשרדנוסףמוכןמכתב

שבוהספרשביתידעתהאםהספר.ביתמולגרושאב

ממשאליו.הקשורבכלאותךלעדכןמחויבילדךלומד

כיתתיות,מסיבותעלהאם,אתמעדכןשהואכמו

ציוניםהורים,אסיפותהורים,ימיטיולים,אירועים,

לךגםלהוציאמחויבהספרשביתידעתהאםועוד?
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חיסונים.למתןאישורךאתלקבלהילד?שלתעודה

כנושאהחינוךמשרדהנחיותוכדומה?לטיוליםיציאה

לפעמים,מעדיפים.הספרמבתישיחלקאלאברורות.

הנוגעהמידעכלאתלקבללדאוגעליךכאן"גםלשכוח.

זאת?עושיםאיךרוה.אומרהספר־.ומביתמהגןלילדך

ואםיותרפשוטיםהדבריםהגןכגילמבקשים.פשוט

שכקשתךלהניחסבירהגננתעםטובקשרלךיש

לאבותיותרגדולאתגרמהווההספרכיתכחיוב.תיענה

חוסרפעולה,שיתוףכחוסרנתקליםרכיםגרושים.

איאוהחינוךמשרדמנכ״לחוזרבהוראותבקיאות

מכתבלשלוחישהספר.ביתמזכירותעל-ידייישומן

הנוגעהמידעכלאתולבקשהספרכיתלמנהלתרשמי

לאחראםלהורה־.מידע־מסירתלחוקבהתאםלילדך

ניתןבבעיה,נתקליםעדייןאתםרעזמימכתבששלחתם

)שירותכשפ־יארציתמדריכהידיד.לנטעלפנות

לעזור.לנסותתשמחאשרייעוצי(.פסיכולוגי

תהשלפנייתוכעקבותהחולים.קופותמולגרושאב

אבלכלהחוליםקופותכיוםמאפשרותהבריאות.למשרד

שצריךמהכלילדיו.עבורמגנטיכרטיסלקבלגרוש

הילדיםרשומיםשבובסניףלמזכירותלפנותהואלעשות

עבורך.נםשלהםהכרטיסיםאתלהנפיקולבקש

!!!בהראתהנםנבר,
לידהחופשתלקבלזכותישלגברשגםידעתםהאם

זכאישגברידעתםהאםשבועות?שבעהעדשישהשל

טיפוליכשלכשנהימיםשבעהמעבודתולהיעדר

על)אומנםזוגו?כתשלהריוןובדילותלידהפוריות.

פינצ׳וק-נאוהעו״ד

בעבר״אםנדר:אלכ

האםהתשלטה

העיקריתהאחראיתהיא

בבית,הילדיםלגידול

התמקדההעבודהוהנחת

עתהנשים,עלבהגנה

שלהתמקובלת

ת״משותהוריתאחריות

האםזאת...!.ככלאכללו.הצבוריםהמחלהימיחשבון

בילדטיפוללצורךלהתפטרזכותיששלאבידעתם

עלקופציםרכיםשלאנכוןאזפיצויים?ולקבלשלו.

הואלידהלחופשתהיוצאיםהגבריםושיעורהמציאה

אפשרי.שזהלדעתחשובאכל(.500מתוךזניח

מתל-אכיבסטודיוצלםאמן.הוא47שמחץ.מיכה

כמאיתלסיגלית.הנשויולסוציולוגיה.לצילוםומורה

לחופשתפעמייםככר־צאשמחוןוטלוויזיה.קולנוע

שנתייםלפניהראשונהכפעםרגע.מכלונהנהלידה

לפניהשנייהוכפעםאימרי,בנםהולדתעםוחצי,

מודה.הואסידרתי","אניעלמה.כתםכלידתשנה,

היהזהלמהאותישואליםשל־ותלמידים"כשחברים

הואילדשהולדתלהםמסביראנילי.חשובכל-כך

רגעמאותוכחיים.פעםעודחוזרשלאקדושרגע

תחזורלאלעולםאכא.תהיההאחרוןיומךועד

וכלבותלוילאאחדשאףהעצמאיהאדםלהיות

כרגעדווקאמשתנים.שלךוההעדפותהחייםסדרי

לאפשרצריכהשהמדינהחושבאניהלידה.שלהזה.

משבעתיותרהרבהאפילוכבית,להיותלגבר

אשתו.שלהלידהמחופשתמחציתשהםהשבועות

לקחתביחדולאשהלגברלאפשרצריכההיא

מאודשהאשהגםמההראשון.כחודשככרחופשה

שאותוהגבראתהזה,כזמןשלההזוגכןאתצריכה

אתמאשריותרהרכהחייה,אתלחלוקבחרה

הואבפועלעוקורהמהשלה.אמאאוחברותיה

הכיהמטלהלפניעומדתשהיאבשעהאז.שדווקא

מיאתהמערכתמרחיקהכחייה.ומאתגרתחדשה

בביתלכדאותהמשאירהבחיים,אליהקרובשהכי

לעבודה".חזרהאותוושולחת

כזכותהישראליבמשפטמוכרתלהורות־הזכות

עו״דאומרתולגברים",לנשיםוחשוכהבסיסיתטבעית.

העבודהלמשפטמומחיתאלכסנדר,פינציוק-נאוה

האםכיתפיסהשלטהבעבר"אםסוציאליות.וזכויות

והנחתהילדיםלגידולהעיקריתהאחראיתהיא

מקובלתעתהנשים.עלבהגנההתמקדההעבודה

הכיתמשקלניהולמשותפתהוריתאחריותשלתפיסה

מתירמשלמיםגבריםכיההכרהבמשפחה".והטיפול

הביאהאףכהורותהקשורהאפליהעלהעבודהכשוק

עבודה.ודורשיעובדיםהוריםעלהחוקהגנתלהרחבת

כי:לדעתחשוב

טיפוליבעתכשנהיום12עדלהיעדרזכאיעובד

אולידהכשלימיםשבעהעדההריוןובתקופתפוריות,

לבדיקותאולטיפוליםזוגוכתליווילצורךוכןהפלה,

הזוג.כןכעזרתהאשהתלותאוסיכוןשלכמצב

לחזרתהובכפוףהאםכהסכמתהלידה.לאחר

לאחרחלקיתלידהלחופשתהעוכדהגברזכאילעבודה.

כץהלידה,יוםלאחרהראשוניםהשבועותששתתום

וביןשבועות26בתבסיסיתלידהבחופשתמדובראם

יותרלידתכשלמוארכתלידהבחופשתמדובראם

הילודים.אשפוזאואחד,מילד

על-פיהיעדרותכתקופתעובדלפטראיסורחל

ואיןלידה.וחופשתהריוןפוריות.טיפוליכשלחוק

חופשתתוםלאחריום60שלבתקופהעובדלפטר

טיפוליתחילתמועדשלאחרימים150אוהלידה

התמ״ת.משרדשלהיתרללאהפוריות.

פיצוייםולקבלכילדולטפלכדילהתפטריכולעובד

שנהאוכשכירהשנהחציעבדהאשתוכאשר

בהחזקתונמצאשהילדאולעיסוקה.ושבהכעצמאית

זוגו.כתמחלתאונכותבגיןבטיפולואוהבלעדית.

מטיביםהסדריםקיימיםהעבודהבמקוםכאשר

מעברילדמחלתכשללהיעדרזכותכמולאמהות

אומעוןשירותימקוצר,עבודהיוםהחוק,להוראות

זכאיבמעון,הילדשלהחזקתוכעלותהשתתפות

בהחזקתונמצאהילדאםמהםליהנותהעובדהגבר

הםהילדאתמגדליםהזוגכנישניכאשרהבלעדית.

המסיבות.הזכויותאתיממשמהםמילבחוררשאים

לשירותייקראלאבהריוןשאשתומילואיםחייל

שנולדמילואיםוחייללהריון,56ה-מהשבועהחלפעיל

משירותלשחרורזכאי־היהילדאימץאוילדלו

הלידה.מיוםיום30שללתקופהפעילמילואים

כיוםלעבודהלחזורטרייםאבותנאלציםכיום

חופשהימילוקחיםהםכןאםאלאהלידהשלמחרת

גילהח״כרוצההזוהמציאותאתחשבונם.עלמחלהאו

שמציעהחוקהצעתהגישהובאחרונהלשנות.גמליאל

ימיחמישהשלאוטומטיתחופשהלגבריםלאשר

בבסיסילדם.שייוולדכרגעהמדינהחשבוןעלענודה

השוויוניתההורותחשיבותעומדתהחוקהצעת

בימיםלילודהאבשביןהראשוניהרגשיוהחיבור

הלידה.לאחרהראשונים
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