הכל נשאר במשפחה

שּפ ָחה
ימים ִמ ָ
ֵאיך ְמ ִק ִ

את החתוּנה המתאימה להם .זוּגוֹ ת צעירים חכמים
מאפשרים ַלהוֹ רים להיוֹ ת חלק מהחתוּנה ,להרגיש
שהם שו ָּתפים לא רק ְּב ַתשלוּם ההוֹ ָצאוֹ ת.

קסיםַ .א ֲח ֵרי ְשנָ ַתיִ ים ֶשל ֲח ֵברוּת
רתי ֶאת ַע ִמיַּ ,בחוּר ַמ ִ
רוֹ נִ ית ּכוֹ ֶת ֶבתֲ :אנִ י ַּבת ִ .28לפנֵ י ְשנָ ַתיִ ים ִה ַּכ ִ

החוֹ כמה הזוֹ צריכה להימשך גם אחר־כּ ך ...סבים

תח ֵתן .הוֹ ַדענ ּו ְּכ ָבר ַלהוֹ ִרים ֶש ִלי וְ ֶשלוֹ ,וְ ֵהם ָ ׂשמח ּו ְמאוֹ דַּ ,כמו ָּבןֲ .אנַ חנ ּו ְמ ַתכנְ נִ ים
חלטנ ּו ְל ִה ַ
וְ ַא ֲה ָבהֶ ,ה ַ

תערבים ַּבחינוּך של הנכדים
וסבתוֹ ת חכמים לא ִמ ָ

מלה.
יאת או ָּלםַ ,רבׂ ִ ,ש ָ
כשיו ֲאנַ חנ ּו ְּב ֵמרוֹ ץ ֶשל ְמ ִצ ַ
תח ֵתן ַּב ַקיִ ץַ .ע ָ
ְל ִה ַ

ו ַּביחסים בּ ין בּ ני הזוּג .זוּגוֹ ת צעירים חכמים
להשתתף ְּבחינוּך
ולסבתוֹ ת ִ
מאפשרים ַלסבים ַ

טרידוֹ ת ְש ֵאלוֹ ת ֲחשוּבוֹ ת יוֹ ֵתר ,וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֶּב ֶרת ֲע ֵל ֶיהן ַרבּ וֹ ת
"טכנִ יִ ים" ָה ֵא ֶלה ַקל ִלדאוֹ ג .אוֹ ִתי ַמ ִ
ַל ְד ָב ִרים ַה ֶ

הילדים.

שפ ָחה ַא ַחת? ֵאיך ִלדאוֹ ג
שפחוֹ ת ֶש ָלנ ּו ְל ִמ ּ ָ
שפ ָחה ֲח ָד ָשה? ֵאיך ְל ַח ֵּבר ֶאת ְש ֵתי ַה ִמ ּ ָ
ִעם ַע ִמיֵ :איך ְמ ִק ִימים ִמ ּ ָ

גם ֶּב ָעתיד כּ דאי ליזוֹ ם מפגשים משוּתפים ְּבחגים,

חתית
שפ ִ
יאה וְ יַ ִצ ָיבה? ֵאיך ְלגַ ֵדל יְ ָל ִדים ַּב ֲאווִ ָירה ִמ ּ ַ
שפ ָחה ְּב ִר ָ
שפ ָחה ַה ֲח ָד ָשה ֶשנָ ִקים ִתהיֶ ה ִמ ּ ָ
ְלכָ ך ֶש ַה ִמ ּ ָ

ִּב ֵימי הוּלדת .אפשר לטייל יחד ,לצאת לסוֹ ף שבוּע

טוֹ ָבה וְ תוֹ ֶמכֶ תְּ ,כמוֹ זוֹ ֶש ָה ָיתה ִלי.

משוּתף.
לרגֶ ל נישׂ ו ֵּא ֶיהם.
קוֹ דם כּ לְּ :ב ָרכוֹ ת לרוֹ נית וּלעמי ֶ

ּומה ֹלא
ַמה ֵּכן ַ

להתחתן
שהחליט ּו ִ
אני מברכת את ַעמי ורוֹ ניתֶ ,

קצ ָרה מה כּ דאי וּמה אסוּר
ננסה ְלנַ ֵס ַח ִּב ָ
בּ וֹ א ּו ֶ

אחרי שנתיים של חברוּת ואהבה .אכן ,נישׂ וּאים

המשפחה.
ּ
ַּביחסים בּ תוֹ ך

הם אחת ההחלטוֹ ת החשוּבוֹ ת בּ יוֹ תר בּ ַחיֵ י אדם.

בלנוּת ,וִ ית ּור ,חוֹ םֲ ,ה ָבנָ ה,
בלנוּת ,סוֹ ָ
מה כּ ן? ַס ָ

הק ָשה בּ יוֹ תר
בּ חירת בּ ן זוּג ַלחיים היא אוּלי הבּ חירה ָ

תחשבוּת.
ִה ַ

שע ֵלינ ּו לעשׂ וֹ ת.
ָ
נכוֹ נה של בּ ן הזוּג .היְ סוֹ דוֹ ת האחרים של נישׂ וּאין

לכתוֹ ב :התחשבּ נוּת ּפוֹ לנית) בּ ין בּ ני הזוּג אוֹ בּ ין בּ ני

טוֹ בים הם בּ דיוּק מה שכּ תבה רוֹ נית :חברוּת ואהבה.

ּלקלקוּל היחסים.
כעסים ו ִ
משפחה קרוֹ בים מביאה ִל ָ
ּ

הצילּוםvisual :

היְ סוֹ ד ְלנישׂ וּאין טוֹ בים הוּא קוֹ דם כּ ל ִּבבחירה

שבנוּת .התחשבּ נוּת (כּ מעט רציתי
תח ְּ
מה לא? ִה ַ

לא ֶלה צריכים להוֹ סיף :שֵׂ כֶ ל טוֹ ב ,רצוֹ ן להצליח,
ֵ
גמישוּת ,ועוֹ ד .איך אמר ּפעם מישהוּ :החתוּנה
נמשכת ערב אחד; הנישוּאין  -כּ ל החיים.

דּוגמה
שּפ ָחה ְל ָ
ִמ ָ
עצמה את השאלוֹ ת החשוּבוֹ ת
ּ
רוֹ נית שוֹ אלת את
צל ַחת הנישׂ וּאין וַ ֲה ָק ַמת
שה ָ
בּ יוֹ תר .היא יוֹ דעת ַ

ּלט ּ ֵפ ַח
מחשבה ,זמן ו ַּמ ֲא ַמצים כּ די לשמוֹ ר עליהם ו ַ
אוֹ תם.
רוֹ נית שוֹ אלת שאלוֹ ת ּפשוּטוֹ ת וּבסיסיוֹ ת.
התשוּבוֹ ת לא כּ ל כּ ך ּפשוּטוֹ ת.

שלך ...אני אמרתי ,ואתה לא ...אני תמיד ...ואתה...

משפחה כּ זוֹ
הדגֶ ם שאוֹ תוֹ ראוּי להמשיךִ .לגדוֹ ל בּ ּ
את ֶ

פעמים
ול ָ
יחסים לא טוֹ ביםִ ,
כעסיםִ ,ל ָ
ַ -מגיעים ִל ָ

 -זוֹ ההכנה הטוֹ בה בּ יוֹ תר ,זה השיעוּר הטוֹ ב בּ יוֹ תר

לשנאהִ ,למריבוֹ ת וּלניתוּק היחסים .בּ שביל
אפיל ּו ִ ׂ

ֹאמר :גם חיים
משפחה טוֹ בה (בּ סוֹ גריים נ ַ
ּ
לה ָק ַמת
ֲ

מה?

משפחה שיֵ ש בּ ּה בּ עיוֹ ת קשוֹ ת  -הם שיעוּר טוֹ ב
ְּב ּ
משפחה אחרת!).
להקמת ּ

תחשבּ נוּיוֹ ת ֶוחש־
משפחוֹ ת רבּ וֹ ת נֶ ֶהרס ּו בּ גלל ִה ַ
ּ
בּ וֹ נוֹ ת קטנים וּמטו ּ ָּפשים .לא ֲח ָבל?

משפחה ַמצריכוֹ ת מחשבה וַ ֲעבוֹ דה .גם ִאם ְתנָ ֵאי
ּ
ההתחלה טוֹ בים ויש אהבה וחברוּת  -צריך להשקיע

להתחשבּ ן ְּבנוֹ ַסח של :אמא שלי ...אמא
ִאם ַמתחילים ִ

שהחליט ּו כּ מה החלטוֹ ת
אני ַמכּ ירה זוּגוֹ ת רבּ ים ֶ

עֹוׂשים ֶאת זֶ ה?
ָאז ֵאיך ִ

של סוֹ בלנוּת ואהבה .למשל :אצלנ ּו מדבּ רים על

המשפחה החדשה ַמתחילה עכשיו ,כּ בר
ּ
יצירת

בּ עיוֹ ת ועל חילוּקי דעוֹ ת ְּבדרך תרבּ וּתית וּרגוּעה;

ַּב ֲהכָ נוֹ ת ַלחתוּנהַּ ,ב ִמפגש בּ ין ההוֹ רים ,בּ מפגש

"ברוֹגֶ ז"; אצלנ ּו לא הוֹ לכים לישוֹ ן כּ וֹ עסים;
אצלנ ּו אין ְּ

פת ַח הוּא :רצוֹ ן טוֹ ב,
המ ֵ
המשפחה המוּרחבתַ .
ּ
עם

אצלנ ּו מדבּ רים לגוּפוֹ של ִעניין ולא ַמ ֲעליבים.
לבצ ַע  -קשה יוֹ תר .אבל גם
ֵ
להחליט קל...

ִהתחשבוּתַ ,ק ָּב ָלה.

השאלוֹ ת היא התשוּבה .לשאוֹ ל
ֵ
ילת
ֶע ֶצם ְש ִא ַ

המשפחוֹ ת ְּבדרך של ִמפגשים
ּ
ַחבּ ר ּו את שתי

הש ֵאלהִ :אם יש ֲה ָבנָ ה
כּ אן התשוּבה נִ מצאת בּ גוּף ְ

את השאלוֹ ת האלה ,לחשוֹ ב עליהן ,להיוֹ ת מו ָּדע

שהמשפחה הקרוֹ בה ָ(סבים ַוסבתוֹ ת,
ּ
נֶ חמדים .כּ דאי

ַּב ֲחשיבוּת הדברים ,אם יש נכוֹ נוּת של כּ וּלם

פשרוּיוֹ ת  -זוֹ הדרך ִלמציאת
ַל ַמ ָטרוֹ תַ ,ל ְק ָשייםָ ,ל ֶא ָ

תיפגש כּ בר לפני ערב החתוּנה,
דוֹ דים ,בּ ני דוֹ דים) ּ

תחשב ,ואם יש ֵ ׂשכֶ ל טוֹ ב  -כּ ל אלה ,בּ תוֹ ספת
לה ֵ
ִ

והפתרוֹ נוֹ ת .זוּג שיוֹ דע לדבּ ר על הנוֹ שׂ אים
התשוּבוֹ ת ּ ִ

כּ די שיַ כּ יר ּו ִמ ָקרוֹ ב אלה את אלה ,כּ די שיַ רגיש ּו

משפחה טוֹ בה.
אהבה ,הם מתכּ וֹ ן להקמת ּ

האלה ולקבּ וֹ ע לעצמוֹ את הדרך המשוּתפת ִּביצירת

משפחה .הנה דוּגמה ְל ִמפגש כּ זהֲ :ח ֵברה טוֹ בה שלי,
ְּכ ּ

משפחה בּ ריאה
ּ
משפחה  -הוּא זוּג שעשׂ וּי להקים
ּ

לביתה את כּ ל
ּ
תה לאחרוֹ נהִ ,הזמינה
שחיתנה את ִּב ּ

וטוֹ בה.

משפחה ְלבוֹ ֶקר של בּ נוֹ ת .כּ ל אחת ֵה ִביאה
הנשים ַּב ּ

רוֹ נית כּ וֹ תבת :איך לגדל ילדים בּ אווירה

"מתכּ וֹ ן ַלחיים".
לכּ לה ַ

בּ הצלחה!
דֹותן
ֲענָ ת ָ

שפ ָחה״
שאר ַּב ִמ ּ ָ
״הכּ ֹל נִ ָ
כת ִבים ַל ָמדוֹ ר ַ
ִמ ָ

משפחתית טוֹ בה ותוֹ מכת ,כּ מוֹ זוֹ שהיתה לי? גם כּ אן,
ּ

תיל ֲחצ ּו ִמ ֶצ ַבע
ִתזרמ ּו עם ההכנוֹ ת לחתוּנהַ .אל ָ

״ש ַער
פשר ִלכתוֹ ב ְל ִפי ַה ְּכתוֹ ֶבתֲ :ענָ ת דוֹ ָתןַ ,
ֶא ָ

משפחה
בּ תוֹ ך השאלה נִ מצאת התשוּבה .מי שגָ ַדל בּ ּ

ציפייה.
המ ּפיוֹ תַ .שתפ ּו את כּ וּלם ַּב ִהתרגשוּת ו ַּב ּ
ַ

״כתב ּו
ל־א ִביב .אוֹ ַל ָמדוֹ ר ִּ
תחיל״ַ ,ה ַמסגֵ ר ֵ ,9ת ָ
ַל ַמ ִ

טוֹ בה ,בּ ריאה ,תוֹ מכת ,אוֹ הבת  -ראה ָוחווָ ה ִמ ָקרוֹ ב

פשרים ִלבני הזוּג לבחוֹ ר וּלתכנֵ ן
הוֹ רים חכמים ְמ ַא ְ

ָלנוּ״ ָּב ֲא ַתר ֶש ָלנוּwww.slamathil.co.il :

"שער למתחיל" ,גיליון  ,1579כ"ה ּבשבט תש"עּ 9 ,בפברּואר 2010

13

