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"גן העדן" במובן שכולנו שרובנו מבינים מסבירה ש"היום  ד"ר רבקה נרדי, סופרת ומטפלת אישית וזוגית
נותנות חיים שחלקן  סגנונות יותרלא נמצא במשפחה הקלאסית. אנחנו פתוחים היום ל מייחלים לו כבר

. חלק מצורות והיא בעיית האמון, או לייתר דיוק אי האמון בין גברים לנשיםמענה לבעיה בהא הידיעה 
 –בשנים האחרונות נולדו כמה וכמה סגנונות נישואים אלטרנטיביים החיים החדשות ישרדו וחלק לא. 

)"חיים  LAT  )Living Apart Togetherמנישואים פתוחים בנוסחאות מגוונות, קומונות, וגם סגנון ה 
ביחד". התחושה שהלכה וגברה בקרב נשים וגברים, בעיקר בדור הצעיר, שהסגנון הישן פשט את -בנפרד

. גבר ואישה "משפחה של חברים"הרגל הניבה עוד ועוד אפשרויות תחליפיות כמו למשל האחרונה 
(באמצעות אימוץ או תרומת זרע של  שאינם בקשר רומנטי יוצרים ביחד משפחה ומביאים ביחד ילד.

לחבר בין אהבה רומנטית  בעידן המודרני, בעיקר נשים וגברים חילוניים, הגבר). כל כך התרגלנו
מעוררת ובתכנון מראש בין אהבה רומנטית למשפחה לנישואים שהמחשבה שניתן להפריד בהסכמה 

שאני פוגשת, שמפחדים להתחייב ת וצעירויכול להתאים לצעירים מחשבה. להערכתי זה רעיון מרענן ש
לעצמם והרבה יותר חוששים מהעתיד. מודעים יותר הם , שמפחדים להיכשל, להיפגע. פעםאי יותר מ
 ילחץ הכלכלי של חיהם לא יעמדו בשהחופש שלהם ייגזל מהם סופית; ש דעך, תישחק,שהאהבה תהחשש 

. החלום החודשכיום גם משפחות שיש בהן שני מפרנסים בקושי גומרות את  .ועוד משפחה בישראל
לרכוש דירה הולך ומתרחק. לא נעים להודות אך רבים יודעים שעליהם להמתין למות הוריהם כדי לרשת 

וכמובן גם על תפיסת הקמת  תפיסת העתידיש גם השפעה על דירה ולהסתדר כלכלית. לתופעות אלו 
  שרות טובה שתבטיח עתיד.משפחה נורמטיבית כאפ

 הבשורה הטובה שנפתחנו לאפשרויות חדשות. אחת מהן היא "משפחה של חברים"".
  

  משפחה של חברים היא מודל שהוא טוב לילדים שיוולדו בו לדעתך?
בות מתרופפת כאשר היחסים קשים והמריבות הופכות להיות אלימות יתחושת היצ ."ילד צריך יציבות
לעתים קשר שהתחיל באהבה ותשוקה הופך להיות מר וכוחני. ההורים בניסיון נואש בנוכחות הילדים. 

לשרוד מערכת קשה לא שמים לב לעתים שהם עיוורים לצורכי ילדיהם. כך בנישואים ראשונים, כך גם 
שם המורכבות עוד יותר גדולה בשל קונפליקט הנאמנויות שחווים המבוגרים והילדים.  ,בנישואים שניים

 לילדיהם או לבן/בת הזוג החדש, לחבר/ה החדש של ההורה או להורה הביולוגי.  –יו יותר נאמנים למי יה
 " עומד רומנטיהעניין מבלי ש "ה"משפחה של חברים" היא יותר מכוונת ילד. ההורים מכווננים אליו 

ביניהם  הם באמת יכולים להיות חברים ולפתח את עבודת הצוות .הם, שמסיט ממנו את תשומת הלביבינ
למרות הכול  עדיין קיימים זוגות רומנטיים שמצליחים כי בל נשכח אך שתניב הורות בוגרת ומזינה. 

   "לבנות לצד האהבה והתשוקה גם חברות לאורך זמן.
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