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לאמהות?במקוםלאבותרקלהתקשרמחליטותכשהענותקורהמה

והרבהקומית,קצתהתוצאהכזהניסוילערוךהחליטונעמ״תשלבגנים

חסריכועסים,אפילומבוהלים,אבותמגליםהשיחותתמליליטרגית.

רוציםבנעמ״תלשגרה,חוזריםכשהגניםעכשיו,ילדיהם.לגביבסיסימושג

שידברולאבותסיועמרכזיחדש:מיזםומשיקיםללוםהאבותאתלהכניס

מעורביםלהוריםלהפוךכליםלהםוייתנושלהםבשפה

לב־אדלרענת

תע־רוני,"רגע־רגע,

שי

$TS1$תעשי$TS1$

$DN2$תעשי$DN2$הת־לאטובה,לי

קשרת

$TS1$התקשרת$TS1$

$DN2$התקשרת$DN2$,די־לאאליי

ברת

$TS1$דיברת$TS1$

$DN2$דיברת$DN2$,תתקשריאיתי
הייתהזולאשתי".

כא־ד,שלהתגובה

שר

$TS1$כאשר$TS1$

$DN2$כאשר$DN2$הגננתראם,רוני

התק־שלו,הבתשל

שרה

$TS1$התקשרה$TS1$

$DN2$התקשרה$DN2$קצתשהילדהלעדכןלאשתו,במקוםאליו
שמדוברזהידעלאש־ד'מההבוקר.חיוורת

שלבפעוטוניםהגננותשערכויזוםבניסוי

הגל)עדלגניםחזרוכשהקטניםעכשיו,נעמ״ת.

השולחן:עלעולהשובהזההענייןכן?(השלישי,
בחייובכללהגן,בחיימעורביםאבותכמהעד

שלהם.הילדים
אתשואלתאנימבוהל,אבאלאותועניתומה

שנוכחמזה."שישכחצוחקת:והיאהגננת,רוני,

שליהכוונתעלהואמהיוםשלוהתשובה
לבדוקכדיאליולהתקשראמשיךממשואני
ובכלל,בתיקלהחסרמהאכלה,הילדהמה

ראם,משחזרתיותר",ממנילשמועשיתכונן
באשדוד.נעמ״תשלביאליקבמעוןותיקהגננת

לים.הטלפוןאתזרקבטחהוא
בעיקרהוא"אבלראם,צוחקתכזה","משהו

זהאםאותךתולהאני׳רוני,לי,ואמרנבהל

אמיתילגמרי׳זהלו,אמרתיעכשיו׳.אמיתי

הגיבוהאבותרובבתור׳.תעמודבעיה,ואין

מתקשרתאת׳מהדומה:באופןהזהלניסוי
אכל,הואמתייודעלאעונה?לאאשתיאליי?
הייתיאםשגםוהבנתיזהות?׳התעודתמהרגע

בטוחלאלילד,קוראיםאיךעכשיואותושואלת

זוכר".שהיה

לאשתי""תתקשרי

שפעםחושבתאתגננת,שנים16כבר"אני

לקנותשהתארגנואלההיוהאבותבחייםאחת
שלקשררשימתליתראישנה?לסוףמתנהלי

גננתה',מוסיפהאבות",שלרובבהשישגן

הילדיםבגניהיום־יוםשל"הפרקטיקהמהמרכז.
אנישכאשרהפלאמהאזאימהית.פרקטיקההיא

מגמגם?"הואלאבאמתקשרת

מג־טלפוןכזהשקיבלוהאבותכלכמעט

ננות

$TS1$מגננות$TS1$

$DN2$מגננות$DN2$,במרחבשנערךניסויבמסגרתנעמ״ת

הקודמתהלימודיםבשנתנעמ״תשלדרום

געת,שנים16כבר״אני

שלקשררשימתליתראי

אבות.שלרובבהשישגן

אמתשפעםחושבתאת

אלההיוהאבותבחיים

מתנהלילקנותשהתארגנו

הפלאמהאזשנה?לסוף

מתקשרתאנישכאשר

מגמגם?"הואלאבא

להשתתףהאבותנכונותאתלבדוקבמטרה
קוצרחטפוהגן,עםהיומיומייםהגומליןביחסי

מישלהם?מהחייםרוציםמהתפקודי.נשימה

בדרךזוהרישלהם?לכיווןהמגבוניםאתהזיז
ניהוללביןהקריירהביןשמג׳נגלתהאמאכלל
בזמןהאמהות,גםהןואלההטיטולים.מלאי
במטלותיותרשנושאותוהשלישי,השניהסגר
האוכל.והכנתהזום

לסוגחוזרתבגניםהלימודיםשנתכאשרכעת,
פרויקטאתגםכאןחושפיםאנחנושגרה,של

המרכזיםלאבות".נעמ״תמרכז״אבאהדגל

והראשוןהארץ,ברחבילקוםעתידיםהללו
להגבירמטרתםבתל-אביב.החודשנפתחשבהם

להםולתתילדיהםבחייאבותשלהמעורבותאת
מיטבית.אבהיתלהתנהלותכלים

כמההנהולצרכים,לתובנותשנצלוללפני

שלדרוםבמרחבהגננותשתיעדומהתשובות

שלחואוהתקשרוכאשרהניסוי,במהלךנעמ״ת

לאמא:במקוםלאבאטקסטהודעת
בליהגיעאיתימהמעון.מדברים"היי,הגננת:
להחלפה".ובגדיםטיטולים
מושג,ליאיןטיטולים?איתי?מה,"אה,אבא:

אליי?"מתקשרתאתלמהלאשתי,תתקשרי
אכלה?"ענברמתיאבא,"הייהגננת:
ניש־איתנו,בערב,אתמוליודע,"לאאבא:

נשה".

$TS1$."נישנשה$TS1$

$DN2$."נישנשה$DN2$

חו־חמישהבתענברנישנשה,"מההגננת:

דשים".

$TS1$."חודשים$TS1$

$DN2$."חודשים$DN2$

לא־מתקשררגעיודע,לאחלב,"אה,אבא:
שתי".

$TS1$."לאשתי$TS1$
$DN2$."לאשתי$DN2$

בריאות".הצהרתלמלאשכחתם"אבא,הגננת:

מרדנותגידי,לאשתי.מחייגאוקיי,"אה,אבא:

שלזהותהתעודתמהחום?כמהבבוקר?חום
לידה?"התאריךמהאותישואליםאמרי?

גנ1ג1םאבא

ללימודיבתוכניתמרצהאפטר,יאירד״ראת
המנהלגםומעתהבר״אילןבאוניברסיטתמגדר

הת־לאבות",נעמ״תמרכז"אבאשלהמקצועי

כתובות

$TS1$התכתובות$TS1$

$DN2$התכתובות$DN2$פונההקיים"השיחמפתיעות.לאהללו

שלג־מפניוגםהרגלמתוךגםלאמהות,בעיקר
ננות

$TS1$שלגננות$TS1$
$DN2$שלגננות$DN2$אתבדיוקאבלאמהות.עםלעבודקליותר

לחזקלשנות.כעתמבקשיםאנחנוהזוהמציאות
להםולהעניקהילדיםבחייהאבותנוכחותאת
כשהגננתרקולאלהם,זקוקיםשהםהכליםאת

אפטר.ד׳ראומרמתקשרת",

הכתבההכנתלצורךשוחחנושעימםאבות

אותם,סופרמישהושסוף־סוףכךעלמברכים
מהגןשהטלפוןמאודמקוויםליבםבסתראבל
שיתקשרויגיע.לאתכתביאל"לא,יגיע.לא

צריךלאלאבא,וגםלאמאגםשוויוניבאופן

האבות,לכיווןמתקנתהעדפהלעשותעכשיו

אומרלאמהות",להתקשרולהפסיקאותנולשגע

פגום"."אבאקבוצתשלהמייסדחרוש,בןסהר

אה?נבהלת,

ואשתיכזה,מפוזרשאניבאמתאבללא."לא,

בלוגיסטיקה".ממניטובהיותרהרבה
עמודמנהלהריאתהכיסלקטיבית,מפוזר

אומרתאניגולשים,אלפימאותעםפייסבוק
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שאטרסטוקצילומים:

נענז״תי1״ר □אר,חגית

י״׳,

■■1
Ml

XL

טניםגבריםיותר

נכש׳לסיוע

מד־SomeBuddyTherapyאתרמפעילי

ווחים

$TS1$מדווחים$TS1$

$DN2$מדווחים$DN2$שלדרמטיתעלייהעלהאחרת־םבחודשים
ולתמיכהנפשילמענהבבקשהגבריםמצדפניות
עצמם.עבוררגשית

עםיחדהמיזםממפעילותזיתוני,שליד״ד
כתי־שבימיםמסבירהיערון,מיכלהפסיכולוגית

קונם,

$TS1$,כתיקונם$TS1$

$DN2$,כתיקונם$DN2$ואילומהלקוחותאחוז80מהוותנשים

שלדרמטיתעלייהחלההאחרוניםבשבועות
ורגשית.נפשיתלתמיכהגבריםבפנייתאחוז60

סמכותאיבודשלמצבמשקפיםמהפונים"רבים

ילדיהם.מוללהתנהלאירללמודורוציםהורית,
רביםגבריםכיהפניותמניתוחעולהעוד

ומוקפיםמשפחותבעליעובדים,שהםלמרות
לתמיכה",וזקוקיםבודדיםחשיםבחברים
זיתוני.אומרת

אלהפניותכישהעובדהמציינתזיתוניד״ר
מילויבאמצעותאנונימיבאופןנעשותהאתר

ככלהינמית,טלפוןשיחתאואינטרנטישאלון
סיוע.ולבקשלתקשרגבריםעלמקילההנראה

שלהקמתהאתיזמה1995בשנתכבראולם

יחדשוויון",ובעדאלימותנגד"גבריםתנועת

הגבריותשללנושאונכנסהנרדי,חןד״דעם

החדשה.

היוםמיישמיםאנחנואז,שפיתחנוהמודל"את

כמרחבשיתחיללאבות',נעמ״תמרכזב׳אבא

לפנותיוכלושגבריםטלפוןעםחבדתי־סיפולי
לקבלמנחה,עםסרגהאופגישה,לקבועאליו
ואתאחריםאבותולשתףהדדיתותמיכהכלים

למשללגברים.ביתנהיהאנחנוהמקצוע.אנשי
הילדים,אתלארחלהםנוהשלאגרושים,גברים
במקוםאיתם,יחדשלנובמרכזיםלשהותיוזמנו
הקבוצותאחתארנק.שלתקןעללקניוןללכת

לאבותתמיכהקבוצתהיאשתיפתחהראשונות
ומדגישהלב־אריאומרתמתבגרות",לנערות

ההפ־הוריתהדרכהשלהזהבהקשרשדווקא

רדה

$TS1$ההפרדה$TS1$

$DN2$ההפרדה$DN2$נמצאיםגברים"כאשרחשובה.המגדרית

מרחבנוצרנשים,עםרקונשיםגבריםעםדק

כתנו־שנעמ״ת,גאהאניאמיתי.לביטוישמוביל

עת

$TS1$כתנועת$TS1$

$DN2$כתנועת$DN2$כאג׳נדה,האישהמעמדאתשמקדמתנשים
כבסיסהצדדים,לשנימענהלהעניקהחליטה

ודיאלוג",פעולהשיתוףשלשוויונייםליחסים
לב־ארי.אומרת

ולאגברים,שלדקיהיובמרכזים"הקבוצות
ישוואוביקורתית,בראייההמצבעליסתכלו

יעזוכןשגבריםתראיואזלאמהותהאבותאת

אפטר.משליםולהיעזר",לשאול

נעזרלאבכביששמתברברגברלשאול.איזה

לנסוע.ממשיףהואאחד.באף
הםלהיעזרכדימקום.מאותווזה"נכון,

לאורךהרירצויים.הודיםשהםלהביןצריכים
שלערכיםכמקנהנתפסתאבהותההיסטוריה,

נוצרלאבאהתעשייתיתבמהפכהוחינוך.דת

שנוכחו־מהמשפחה,שמרוחקמפרנסשלתפקיד

תו

$TS1$שנוכחותו$TS1$

$DN2$שנוכחותו$DN2$משימותאתמשאירוהואנעלמההיומיומית

הפמיניסטית,המהפכהבעקבותלאמא.הטיפול
אמאכינוכחלהיותשצריךזההחדש,האבאנולד

לבחורכלקודםצריךהואאבללעבודה,הולכת

כלים".גםצריךוהואבזה

לאנואלהשחת1לי

הפעלה,תוכניתעםלעולםמגיעלא"ילד
להיותרוציםוכולנוותהיות,שאלותישולכולנו
נעמ״ת.ירדפאר,חגיתאומרתמיטיבים",הורים
מתוךהתניעההזההמהלךשאתמספרתפאר

מהשטח,שהגיעובקשות

בוצעוובעקבותיהןמהגננות,

בעי־אבות,הרבהעםשיחות

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$,למדנוש״מהםגרושים
כליםלקבלרוציםהיושהם
המשפחהחייאתלשפרכדי

יותר".מחובריםאבותולהיות

שעושהשמיהתנגדותואין
עםשמזוההגוףהואזאת

נשים?

אבלשתהיה,להיות"יכול
המכלול,אתרואותאנחנו

והמשפחההילדיםטובתאת

אחריות",לנויששכלפיה
פאר.אומרת

רוניתהיאהזהלפרויקטהראשיתהיועצת

דפימעלגםמפעילותהבעיקרשידועהלב־ארי,

נשים,כלפיאלימותמניעתבתחוםזה,עיתון

תינוקשלאובדןעברוהםגםהרישקטה.לידה
ומהתמיכה?קבוצתצריכיםלאהםלו,שציפו

כורהםבעלושמתמודדיםשהתאלמנוגבריםעם

הםלמהשאלמישהויחידני?ילדיםגידולעם

לשרוד?"כדיזקוקים

מדברים"חיי,הגננת:

בליהגיסאיתימהמעון.

להחלפה".ובגדיםטיטולים

איתי?מה,"אה,אבא:

תושג,ליאיןטיטולים?

אתלתהלאשתי,תתקשרי

אליי?"התקשרת

ויראלילסרטוןליביתשומתאתמפנהוהואלו,

"נו,ב׳:לסגרהכניסהלפניבספטמברשרץ
הלא־נכון.לגןשלוהילדהאתשהביאהזההאבא
אתמכירותממשלאעודהגננותשנה,תחילת

בגןהילדהאתתשיםלואמרההאמאהילדים,
היהלאשזהרקוהלך.בגןאותההשאירוהוא

הילדהאתלקחתבאההאמאבצהרייםשלה.הגן
מידאבלצוחק.הואשם",הלךמהלתארואפשר

הזו,היוזמהעלשמחמאודשהואברצינותאומר
וב־אבותשלבצרכיםגםלהכירהזמןהגיע"כי

רצון

$TS1$וברצון$TS1$

$DN2$וברצון$DN2$לגידולהמתאימיםהכליםאתלקבלשלהם

שיחשובמישהורואהלאאניילדים.שלשוויוני

להורותכליםלאבותשינגישולמרכזיםשהרעיון
עשינופגום'לאבאגרוע.רעיוןהואטובהיותר

שמחואנילהתכווןבליתמיכהקבוצתשלסוג

האםאבלהאמיתי.לעולםגםזהאתשלוקחים

סדנאותויעשולמקומותיגיעובאמתאבות

זהאיךלראותצריךיודע.לאאניוקורסים

מתפתח".

יהיואומד,הואהמרכזים,אופטימי.אפטרד״ר

לצדתמיכהלהםויאפשרולאבותידידותיים
למשלכמוובנותבניםוילדיםלאבותחוגים

משותפתצעידהשטח,סיירותנגרות,קבוצת

ועוד.ישראלבשביל

אתיבטלמשותףנגרותחוגהאםחשאלח

אליהםמתקשריםבאשרהמתפלאהפרצוף

מהגן.
כשילדיםגםהמקרים,ברובהגן.דקלא"זה

הת־מהאזלאבא,מתקשרים

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$?לאמא.תתקשרשלו
ימיזוכריםשלאאבותאו

נעזורפשוטאנחנוהולדת.

בחיינוכחיםלהיותלגברים

פעי־ונייצרשלהםהילדים

לויות
$TS1$פעילויות$TS1$

$DN2$פעילויות$DN2$רצוןיהיהשלאבות
אליהן".להגיע

לה־היוםעליהםמקשהמה

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$יותר?מעורביםולהיות

מדברתהמערכת"סטיגמה.

שאיןמרגישיםוהםנשיבשיח
לתתחייביםמקום.שםלהם

עצמם".משלכליםלאבות
היום?חסרמה

שהסרהלמשלמגליםשערכנו"המחקרים

אוגירושים.בתהליכילאבותתמיכהתוכנית

שחוולאבותתמיכהתוכניתחסרהלמשל,
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