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פרופ' זוהר שביט ראש התוכנית למחקר
תרבות הילד והנוער באוניברסיטת ת"א -

בתחילת השבוע שוחחנו כאן ברשת ב' עם עובדת סוציאלית
שהייתה נתונה לאיומים ברשתות החבריות בשל עבודתה.
הפרקליטות בצעד יוצא דופן הגישה בשמה תביעת לשון הרע ,נגד
קבוצה קטנה של אבות ואמהות שבעקבות הליכי גירושין וסכסוכי
משמרות הטרידו עובדים במערכת הרווחה והמשפט ,ושוב עולה
השאלה מהי טובת הילד ,והאם יש יותר מדרך אחת לפרש אותה
ולהגן עליה ,שאלה שנדמה לי מתחדדת יותר במקצת המשפחות
בימים אלה של תום חופשת הקיץ ,והערכות לשנת הלימודים,
טובת הילד זה גם שמו של הספר האחרון של הסופר הבריטי
איאן מקיואן שיצא לאור בהוצאת עם עובד .שלום לפרופסור זוהר
שביט.
זוהר שביט :
מגיש :

שלום שלום ,שבת שלום.

ראשת התכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת
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תל אביב ,זה סיפור על שופטת ,העוסקת בדיני משפחה שברגע של
משבר בחייה הפרטיים נדרשת לדון במקרה דחוף של נער בן שבע
עשרה שדתו אוסרת עליו לקבל עירוי דם שיציל את חייו ,דילמה
קלסית שהיה לנו מקרים דומים כאלה גם בארץ בשנים האחרונות.
זוהר שביט :

נכון מאד .האמת היא שקודם כל צריך להגיד

משהו על הספר .נושא  ...היחיד שאני עושה היום.

אי אפשר

להניח אותו מהיד ,אתה צריך לדעת שברגע שמתחילים לקרוא
אותו קשה להפסיק ,זה ספר שכתוב באופן יוצא מן הכלל ,הוא
גם לא ארוך מדי ,הוא באמת מדבר סיטואציה משברית שבה הוא
סובר שני סיפורים שונים ,הסיפור האישי של השופטת סיונה מיי,
וכמה מקרים שמתגלגלים לפתחה שעניינם הוא טובת הילד ,ובשם
המושג הזה של טובת הילד נבחנת בעצם השאלה מידת העוול
שתיגרם לילדים שבהם מדובר ,כי התוצאה במקרה של הנער שלא
מוכן לקבל עירוי ,וגם של המקרים האחרים שקצת מספרים
עליהם היא הרסנית בכל מקרה .יש שם מקרה של זוג הורים
חרדים שהאם לא התפגרה ...הייתי אומרת ,אבל קצת יצאה לחרות
והאב לא מוכן להכניס אותם לבית ספר מעורב ,והיא צריכה
לפסוק בעניין ,ויש מקרה נוסף שנוגע ללב בצורה בלתי רגילה של
הצורך להפריד בין תאומים סיאמיים ,ובעצם כל החלטה תוביל
למותו  ..למותם של הילדים או למותו של אחד מהם ,אבל ניתן
בידיה כח נוראי לפסוק פסיקה שתוביל למותו של אדם...
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מגיש :

ממש עיסוק בדיני נפשות ממש

זוהר שביט  :ממש לעסוק
זוהר שביט :

בדיני נפשות ממש.

דיני נפשות ממש .זה מתואר בצורה בלתי רגילה,

כי מצד אחר היא כמובן פועלת באופן מאד רציונלי ומאד עקבי
והיא כותבת פסקי דין מסובכים ביותר ,שבהם העיקרון

לא רק

רדיפת הכה ב ...או מוסרי ,אלא באיזה מידה זה עומד בדרישות
החוק .מפני שאין דרך אחרת בעצם לפסוק בעניינים האלה,
ובמרכז הסיפור עומד הסיפור האישי שלה ,אישה בשיא פריחתה,
אולי

כבר לפני בלותה במידה מסוימת שבעלה רוצה לחוות עוד

חוויה אחת רומנטית וזה יוצר משבר קשה בנישואים...
מגיש :

לא רק זה ,אלא הוא מבקש ממנה אישור מפורש..

זוהר שביט  :אישור כן .... ... ,הוא מכחיש את האישור ...
מגיש  :לא ,זה כבר בהתחלה ,זה כבר בעמוד הראשון
זוהר שביט :

אוקיי ,לקחת מאהבת ובתוך כל זה והיא עצמה

נוהגת באופן מאד לא רציונלי ועוברת על החוק וכל מיני מעשה
נקמה שהיא מכינה לו ,אבל כשהיא עובדת כשופטת אין לה
ברירה אלא לעבוד באופן רציונלי ,אבל אז יש איזה שהיא תפנית
והיא יוצרת קשר ,במידה מסוימת אסור  ..בינה לבין הילד שבדינו
היא צריכה להכריע ,הילד שהוריו והוא לא מוכנים לקבל עירוי
דם.
מגיש :

נער רגיש במידה יוצאת דופן ש..
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זוהר שביט :

נער רגיש ,כנר מחונן ביותר ,הוא לומד תוך זמן

קצר לגן בכינור ,היא עצמה גם מוזיקאית מחוננת ואחת הסצנות
הנפלאות ביותר בספר זה כשהיא באה לבקר אותו כשהיא רוצה
לתהות

על קנקנו  ,וכך היא כבר עושה דבר יוצא דופן ,והוא

מראה לה איך הוא למד לנגן בכינור ,כבר יודע לנגן יצירה
מסוימת והיא שרה איתו ואז נוצרת קרבה בלתי רגילה...,
מגיש :

רק שהקשר הזה עוד מתפתח ,אנחנו לא נחשוף את

הסוף  ...אבל נואמר שבסופו של דבר זה ספר שובר לב.
זוהר שביט :

זה ספר שובר לב .בדיוק כך .זה שובר לב בכל

מימד שבוחנים ,הוא שובר לב במימד האישי שלה ,שמראה שקשה
מאד לחוות אהבה רומנטית כשאתה מבוגר ,אפשר

אבל קשה,

ואת המשבר שהיא עומדת מולו שהוא גם משבר של הבושה
החברתית ,וגם המשבר מול בן הזוג שלה שלא ברור גם אם הם
יחזרו להיות ביחד ,האם זה יחזור להיות אותו הדבר ,והמשבר
האישי שלה ,כשהיא מגלה כמה ידיה כבולות ,למרות שלמתבונן
מבחוץ נדמה שיש לה כל הכוח שבעולם ,היא פשוט חורצת גורלות
של הורים ושל ילדים .ועולה מתוך זה גם השאלה שאני חושבת
כל אחד מאיתנו נאבק בה ומתמודד איתה יום יום ,השאלה היא
מהי טובת הילד ,מה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשביל
הילדים שלנו ,ואני חושבת שמבחינה זאת הספר הוא מאד חזק,
הוא גם מאד חזק מפני שהוא מתיר דילמות שהן בלתי פתירות.
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רק מעט יוצרים יודעים לעשות את זה .וכאן ,אתה מסיים לקרוא
את הספר בכובד לב ,ובתחושה שאין מה לעשות ,העולם מלא
דילמות שאנחנו לא יכולים לפתור אותן ,והלוואי שנדע להתמודד
עם הדילמות
מגיש :

שאנחנו כן יכולים לפתור אותן.

כן ,טובת הילד  ,מומלץ וכאמור פרופסור זוהר שביט,

תודה רבה.
זוהר שביט  :תודה ,ושבת שלום.
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