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המרכז להורות אחרת הוקם ב 1994-ע"י רחלי בר אור וגידי שביט.
נכון לינואר  2017נולדו במסגרת המרכז כ 500-ילדים.

מטרות המרכז להורות אחרת
■

להוות מרכז לגברים הומוסקסואלים ונשים הטרוסקסואליות
ולסביות הרוצים ורוצות בהורות אשר אינה מחייבת נישואין
ו/או מגורים משותפים.

■

מתן ייעוץ ותמיכה להקמה ,בנייה וקיום הורות משותפת.

■

לאפשר לפונים לברר מהי מסגרת ההורות המתאימה להם
)כולל בחירה בחד-הורות או ויתור על הורות(

הייעוץ לגיבוש הסכמות ניתן לכל הפונים ,גם אם אינם
חברי המרכז להורות אחרת

הנחות יסוד של המרכז להורות אחרת
■

הצורך בהמשכיות ובהורות הוא צורך משותף לגברים ונשים.

■

הזכות להורות הינה זכות בסיסית ,ללא קשר ליכולת להיות
בזוגיות או לרצות בכך.

■

במרכז להורות אחרת ,לכל ילד יש אבא ואמא ,שני ההורים
יכירו בילדם ואת ילדם.

■

במרכז להורות אחרת ,לכל ילד הזכות להכיר את שני הוריו.

■

נטל ההורות משותף ונחלק בין שני ההורים וכולל הולדה ודאגה
למענה פיסי ,רגשי וחומרי לצרכיו של הילד.

■

זכותם של ההורים לבחור בכל מסגרת קשר
המתאימה להם ,כשלנגד עיניהם עומדת טובתו של הילד
המשותף.

■

שותפות באחריות בהורות אינה מחייבת בהכרח קשר נישואין
או קשר מיני ,אך מחייבת קשר של שותפות ,כבוד הדדי,
אכפתיות ותקשורת טובה.

הדרך להורות משותפת  -על פי המרכז להורות אחרת
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הסדרים כספיים

מחולקים לתקופות של חודשים ושנים
בהתאם להתפתחות הילד

חשבון משותף לצרכי הילד ,בו שני ההורים
מפקידים כסף )בהתאם להבדלים
הכלכליים( ויכולים למשוך ממנו כסף.

מרחק מגורים
מקסימאלי

ייעוץ
הסכמה והתחייבות על ייעוץ משותף
במקרה של חילוקי דעות.

תהליך הייעוץ לקראת החתימה על הסכם מחייב
■

כל אחד מהשותפים מברר וכותב בעצמו את תנאי
ההורות המשותפת האופטימליים מבחינתו )הגדרה
עצמית(.

■

השותפים מקבלים ייעוץ על המשמעות הפסיכולוגית
והמעשית של הצעותיהם והסכמותיהם.

■

משתי הצעותיהם של השותפים מתגבשות בתהליך
הייעוץ הסכמות שתהוונה את הבסיס להסכם המחייב
והחתום ,שהוא היצירה הראשונה של השותפים :החוזה
המשותף.

■

הצדדים בוחנים דוגמאות חוזים כגון אלו המתפרסמים
באינטרנט ומחליטים על הסכם.
תהליך הבירור ,ההסכמה והחתימה מאפשר שיתוף
פעולה תקין של הצוות ההורי לאורך שנות גידולו של
הילד המשותף.

המטרות בגיבוש הסכמות מפורטות ומחייבות
■

תיאום ציפיות של השותפים העתידיים להורות.

■

התבוננות משותפת ושיחה על מערכת היחסים של
השותפים.

■

יצירת שיח כמצע בטוח להקשבה וגמישות ביחסי
השותפים.

■

העברת הדיון על הילד העתידי ממישור הפנטזיה
למישור הקונקרטי.

■

הבנת החשיבות העצומה של יצירת יחסים טובים
בין השותפים ,למען בריאותו הנפשית של ילדם.

המטרות בגיבוש הסכמות מפורטות ומחייבות
■

להוות "רשת ביטחון" יציבה וחזקה.

■

הבהרה ושמירה על זכויותיהם וחובותיהם של השותפים,
גם בתקופות מתוחות.

■

לקיחת אחריות על בניית צוות הורי משתף פעולה ותומך.

■

תהליך הייעוץ על החוזה מהווה מודל לדיאלוג בין ההורים,
סביב צרכים ורצונות משתנים.

■

התנסות במשא ומתן במימדים קונקרטים ורגשיים.

■

יצירת מנגנון מובנה לפתרון חילוקי דעות בעתיד.

התוצר הסופי
חוזה שגובש ונחתם על ידי הצדדים עצמם
במהלך תהליך הייעוץ ויצירת דינמיקה
בין-אישית להתמודדות ופתרון קונפליקטים.
הצדדים עצמם יכולים להגיש את החוזה לביהמ"ש
לענייני משפחה ובאישורו ,החוזה מקבל תוקף של פסק דין.
הייעוץ לגיבוש הסכמות ניתן לכל הפונים ללא קשר לנטיותיהם מיניות ,גם אם
אינם חברי המרכז להורות אחרת

על המחויבות להסכם
מתוך פסק דין של השופט בן ארי מ15.7.2007-
" ...לגבי עניין המשקל והמשמעות שיש ליחס להסכם שעליו חתמו שני ההורים … אי אפשר
לבטל במחי יד את ערכה של ההתחייבות שלקחה על עצמה האם ,עת חתמה על ההסכם עוד
טרם שנולדה הילדה .התחייבות זו ,שבאה לאחר לבטים והתדיינויות ,היא "אשרת המסע"
שרק משהונפקה ונחתמה הסכימו ההורים לצאת יחד למסע הארוך של גידול ילדים
משותפים...״

״....הדיבורים על חופש התנועה ,על כבוד האדם ,על הזכות לפיתוח עצמי וכל כיוצ"ב ,כולם
הינם ערכים חשובים המצויים בחיינו הציבוריים ובחיינו האישיים ,ואולם את מלוא קומתם
זקפו ערכים אלה הרבה לאחר שהאנושות כולה כבר הכירה בחובה לקיים הסכמים שנכרתו
מתוך הסכמה ורצון".
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