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עו"ד קרין בן סימון

־לפני מספר שבועות התקבצו ילדיי לצד גיס
תי וביקשו ממנה שתקריא להם סיפור. מבין 
האפשרויות שעמדו בפניהם בחרו את ספרו 
הנצחי של יהודה אטלס. הילדים ישבו סביבה 
באופן  המתארים  הקולחים  מהשירים  ונהנו 
המתרחשים  ואירועים  מקרים  ומיוחד  חד 

מנקודת מבטו של ילד בשנות ה-80 לערך. 
־בעת שהקריאה להם, הרשתי לעצמי להתר
־ווח לאחור ולהתרפק על הנוסטלגיה, על הת

מימות ועל ישראל היפה של פעם, על העידן 
והניידים-  המחשבים  הטאבלטים,  שלפני 
כשהתקשורת בין השכנות הרכלניות הייתה 
את  יחדיו  מבלים  היו  וילדים  לחלון  מבעד 

ובכני בגינות  ־שעות אחר הצהרים במשחק 
סות הבניינים. 

להיפגש  קבעו  לא  הילדים  פשוט,  היה  הכל 
־שבוע מראש בתיאום מול יומני הורים עמו
המקוב הילדים  נגמרים.  בלתי  וחוגים  ־סים 

לים לא נמדדו לפי איכות המכשיר הסלולארי 
־שלהם ובבית הילדים כיבדו את הוריהם ולק

חו חלק במטלות הבית- רחמנא ליצלן. 
יכולתי  לא  גיסתי  מאחד השירים שהקריאה 
אבל  ומשעשע  קצר  הוא  אמנם  להתעלם. 

־אפשר ללמוד ממנו לא מעט על נורמות שה
שתנו במודל המשפחתי. 

"כשאני מספר לאמא 
שהוא כעס עלי 

או הרביץ 
או עשה לי משהו, 

אומרים  לא  אבא  על  אומרת:  היא  תמיד 
"הוא"! ". 

המסר פשוט, לא משנה מה קורה במשפחה, 
עליון  ערך  הוא  במשפחה  האב  של  כבודו 
הילד  אם  משנה  זה  אין  עוררין.  עליו  ואין 
ספג אלימות פיזית או נפשית, העיקר לשמר 

הנורמה החבר ־את ההיררכיה המשפחתית. 
מספר  לפני  עד  מקובלת  הייתה  הזאת  תית 
נהפוך  פסול,  היה  לא  ילד  להכות  עשורים. 

ומ לגיטימית  חינוכית  דרך  הייתה  זו  ־הוא- 

קובלת. הורה שרצה לחנך את ילדו לא הכה 
אותו בחדרי חדרים אלא בגלוי, ללא הסברים 
ואיומים. ילד שסיפר על מכה שקיבל על ידי 

אחד מהוריו לא נתקל בפרצוף מזועזע. 
־היום, כל מכה ולא משנה איזו, היכן ומה עו

צמתה נחשבת "אלימות" והיא מהווה עבירה 
על החוק. ילד המספר במסגרת החינוכית על 
אלימות כלפיו מחייבת את הגננת או המורה 

יש למשטרת  ו/או  הרווחה  לגורמי  ־בדיווח 
ראל. המחוקק רואה ביתר חומרה תקיפה של 
קטין בידי מי שאחראי עליו ולכן קבע ענישה 

־מחמירה יותר. היום, הורה יכול לגלות בדיע
בד שאם ילדו סיפר על אלימות בבית, הגיע 
חוקר ילדים לגן הילדים או לבית הספר וללא 
בהמשך,  האלימות.  על  הילד  נחקר  אישורו 
לחקירה  חשוף  עצמו  את  למצוא  עשוי  הוא 

־משטרתית ואף לכתב אישום. משפחתו תי
גורמי  וביניהם גם  ידי גורמים רבים  בחן על 
טיפולים  לו  שיציע  המבחן  ושירות  רווחה 

כאלו ואחרים כדי להתמודד עם מצבו. 
זה החוק היבש, ברור שלא כל מקרה יעשה 
הרווחה  לגורמי  או  המשפט  לבית  דרכו  את 
אבל המחוקק בחר להגן על קטינים מפני מי 
שאמונים על שלומו, ביטחונו וחייו. כן, הורים 
גם מוחזקים כמי שצריכים לחנך את ילדם- 

אבל בדרכים אחרות, מכבדות ובונות. 
־אבל גם אם נניח לרגע בצד את ההיבט המ

ילד  הכאת  השתנתה,  הנורמה  כיום  שפטי, 
מלווה  החינוך  היום  עוד.  לגיטימית  אינה 
אין  חוגים-  אין  איומי  הנמקות,  בהסברים, 
הרוח  נדושים.  בפתגמים  ושימוש  חברים 

בהעצ אישיים,  במודלים  דוגלת  ־החינוכית 
מה, בלקיחת אחריות ובמקרה קיצון צעקות, 
תהיה  חלילה  אם  כי  מגע  יהיה  שלא  העיקר 
יכול הילד להתרעם ולכעוס, לעמוד על  כזו, 
זכויותיו ואף לספר שלמד במסגרת החינוכית 

שלו שלהוריו אסור לפגוע בו ולהכאיב לו.

השיח  שהוא,  סוג  מכל  אלימות,  נגד  אני 
בעולמנו  והכרחי.  חשוב  הוא  והדיאלוג 

־האלים ממילא ייטב שנחנכם לדרך ארץ, לפ
תרון בעיות ללא צורך בכוחניות ופחד. לצד 

־זאת, העולם הפשוט של פעם, בשפתו הקול
חת של יהודה אטלס, לא יכול שלא להעלות 
בי מחשבות על הדור הגדל והצומח מקרבנו, 
מאיתנו?  ירא  האם  אותנו?  מכבד  הוא  האם 
האם אנו מצליחים לחנך את ילדינו לערכים 
של שותפות, לקיחת אחריות והתבוננות על 

־הזולת. המחשבה הזאת מביאה אותי להחל
טה- אני בוחרת לאמץ את חלקו האחרון של 
"על אבא לא אומרים  גם אצלי בבית  השיר, 

"הוא" ". 

"על אבא לא 
אומרים הוא"

מאזניים
ממעברו  ליהנות  תוכלו  הקרוב  בשבוע 
של הכוכב וונוס השליט של המזל שלכם 
אל המזל שלכם שהוא גם המקום הטבעי 
עבורכם  טובה  תהייה  זו  שתקופה  נראה  ולכן  שלו 
לחזק את מעמדכם האישי והכלכלי על ידי מחשבה 
יצירתית חדשנית שתעזור לכם לפרוץ את המעגל בו 
הייתם נתונים לאחרונה. כמו כן, תהייה לכם היכולת 
לבטא את דעותיכם בצורה הטובה ביותר על מנת 

שתהיו מובנים ומקובלים על כולם.

עקרב
בבית  וונוס  הכוכב  יהיה  הקרוב  בשבוע 
תת המודע שלכם ועובדה זו תגרום לכך 
מכונסים  יותר  להיות  צורך  שתרגישו 
ולא  ייתכן  עצמכם.  בתוך  ומהורהרים 
בצורה  מרגישים  שאתם  מה  כל  את  לבטא  תוכלו 
נמוך  פרופיל  על  לשמור  מאוד  חשוב  ולכן  ישירה 
בתקופה זו. נסו לאזן את עצמכם מבחינה כלכלית 
ולגרום לכך שכאשר אתם מתחילים משהו אתם גם 

מסיימים אותו ולוקחים עליו אחריות. 

קשת
בשבוע הקרוב תצטרכו להוכיח את עצמכם 
בנושאי עבודה כיוון שנראה שאתם עומדים 
נדרשים  אתם  שבו  משמעותי  לחץ  בפני 
ידרשו  שונים  אנשים  ובהתחייבויות.  בציפיות  לעמוד 
לסרב  תצליחו  לא  שאתם  ונראה  לכם  שתעזרו  מכם 
להם , אם כי בתוך תוככם אתם בטוחים שבדיוק בזמן 
הזה נמאס לכם לעבוד ואתם ממש צריכים את החופש 
שלכם ואת הזמן לעצמכם. בכל זאת, נסו למצוא זמן גם 

לעבודה וגם להטענת המצברים האישיים.

גדי
דרך  קשרים  איתו  שמביא  וונוס  הכוכב 
הקריירה  בבית  נמצא  יחסים  מערכות 
שלכם כך שזה הזמן עבורכם לחזק את 
קשרים  ידי  על  שלכם  האישי  המעמד 
עם אחרים שיכולים לעזור לכם לשווק את עצמכם. 
בצורה  עצמכם  את  מלדחוף  להיזהר  לכם  מומלץ 
לעורר  יכולים  הזו אתם  כיוון שבצורה  בולטת מדי 
בתבונה  פעלו  האחרים.  של  זעמם  את  עליכם 
ביחסים בין אישיים כיוון שאתם זקוקים לכל עזרה 

בדרככם המקצועית.

דלי
נמצא  עשייה  איתו  המביא  מארס  הכוכב 
אצלכם בבית החברים והחברה ועובדה זו 
אנשים  להכיר  יכולים  שאתם  לכך  תגרום 
חדשים ואף לעבור לסביבה חדשה ובונה יותר שתעזור 
יותר מרוצים  לכם לבנות את עצמכם בצורה שתהיו 
ליהנות  יכולים  אתם  מקצועית  מבחינה  מעצמכם. 
מהעובדה שאתם מוערכים יותר מתמיד וזה גם יהיה 

הזמן המתאים ביותר לחזק מערכות יחסים קיימות.

דגים
הולכות  לחיים  שלכם  שהתובנות  נראה 
שעברתם  מה  כל  בגלל  ומשתנות 
תפיסת  את  לכם  שינה  ואשר  לאחרונה 
במחצית  נמצאים  אתם  והרגשית.  האישית  עולמכם 
הזמן  זה  ולכן  שלכם  ההולדת  יום  שלאחר  התקופה 
הנכון לבדוק עם עצמכם מה עשיתם השנה מבחינה 
אישית ומקצועית והאם זה מתאים לציפיות שהיו לכם 
זמן  מספיק  לכם  נותר  עדיין  מקרה,  בכל  מעצמכם. 

להשלים את תוכניותיכם עד ליום ההולדת הקרוב.

טיפ לילידי השבוע 
במזל  הקרוב  השבוע  כל  במשך  יימצא  מרקורי  הכוכב 
את  לבדוק  הנכון  הזמן  בדיוק  שזה  שנראה  כך  שלכם 

מכלול תוכניותיכם הכלכליות לחודש הקרוב.
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טלה
יעסיקו  יחסים  ומערכות  עבודה  נושאי 
אתכם מאוד במהלך השבוע הקרוב וזאת 
בגלל העובדה שייתכן ויהיו לכם חילוקי 
דעות על רקע צרכים שונים בתקשורת.  חשוב מאוד 
אך  פועלים  ולא  לאחרים  מובנים  שאתם  שתוודאו 
ורק על דעת עצמכם, עובדה שיכולה לקומם עליכם 
לנסות  הזמן  זה  ביותר.  לכם  את האנשים הקרובים 
וללמוד משהו מועיל כיוון שגם הכוכב מארס המביא 

איתו עשייה, מפעיל אתכם בכיוון זה. 

שור
במקום  אצלכם  נמצא  וונוס  הכוכב 
רקע  על  יחסים  מערכות  עם  המקושר 
עבודה ולכן נראה שזה הזמן הנכון ביותר 
האישיים  הקשרים  את  לבדוק  עבורכם 
ולוודא  איתם  עובדים  שאתם  אנשים  מול  שלכם 
ביניכם  ויש  לאותם הדברים  ביחד מצפים  שכולכם 
הבנה ותאום ציפיות. ייתכן ונושאי העבודה יהיו קצת 
יותר טעונים וזאת בגלל העובדה שנראה שתצטרכו 

להוכיח את עצמכם יותר.

תאומים
כל נושאי המשפחה שלכם עולים עכשיו 
במיוחד  מתאימה  זו  ועובדה  הפרק  על 
לתקופה המתקרבת של החגים. מומלץ 
האנשים  עם  בשיתוף  פועלים  שאתם  לבדוק  לכם 
נוחים  שאתם  העובדה  בגלל  וזאת  לכם  הקרובים 
עכשיו יותר לחילוקי דעות ואנשים שהייתם בטוחים 
שמאוד זורמים עם דעתכם, יתגלו לכם כאנשים בעלי 
דעה עצמאית לחלוטין שדעתם שונה משלכם ודבר 

זה עלול לגרור אתכם למריבות.

סרטן
הקרובה  במשפחה  שונות  התרחשויות 
הביטחון  את  לכם  לערער  יכולות  לכם 
העובדה  בגלל  שרכשתם  לכם  שנדמה 
שאתם מאוד מחוברים לאנשים במעגל 
גם  אתם  כך  עם  יחד  אך  אליכם,  הקרוב  הראשון 
משלכם.  ודעות  חיים  לעצמכם  לפתח  מעוניינים 
מאוד  בצורה  אתכם  מפעיל  מרקורי  וכוכב  מאחר 
ייתכן  בהחלט  שלו,  הנוכחית  בנסיגה  אינטנסיבית 

שיהיהי לכם יותר צורך להסתגר מאשר בעבר.

אריה
בנסיגה  אצלכם  נמצא  מרקורי  הכוכב 
בבית הכספים עובדה שמלמדת על כך 
שאתם מנסים לפעול בצורה אינטנסיבית 
יותר מהרגיל. ואולם ייתכן שבגלל הנסיגה עדיין לא 
תגיעו לכל המידע שאתם מעוניים להגיע אליו ולכן 
חשוב מאוד שתמתינו עד לסיום הנסיגה כדי להגיע 
להיעזר  נסו  לכם.  שמתאימות  הנכונות  להחלטות 
במשפחה שמאוד אוהבת ומעוניינת לעזור לכם על 

מנת לשדרג את מקום מגורכם. 

בתולה
עסוקים  תהיו  הקרוב  החודש  כל  במהלך 
בכל הנוגע לשאלות קיומיות בנוגע לסגנון 
עצמכם  את  למצוא  עשויים  ואתם  חייכם 
קיומיות  די  שהן  בשאלות  מהרהרים 
שרכשתם  ההתנהגות  דפוסי  של  בדיקה  כמו  עבורכם 
עד היום במהלך החיים ואתם לא לגמרי בטוחים שאתם 
אך  אתכם,  משרתים  ושהם  איתם  להמשיך  מעוניינים 
עדיין אין בידיכם את הכוח לעשות את השינוי הנדרש 

על מנת לשחרר אותם ולהיפטר מהשפעותיהם . 

מומלץ לקרוא ביחד עם מזל האופק.
התחזית הינה כללית לילידי כל המזלות. לתחזית אישית מומלץ לעשות מפה אסטרולוגית.


