
שליפות עם בני דון-יחיא
הסכם טרום נישואין? לא מומלץ בזוגיות ראשונה. גוש קטיף? חוסר ראיית הנולד שסחף רבים, כולל כותב שורות אלה. נישואין?

מוסד שהכול רוצים לחיות בו, אבל לא 24 שעות ביממה. מדורי רכילות? כולם בזים להם
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עו"ד בני דון-יחייא נולד בשנת תש"ח (1947 למניינם) וגדל בתל אביב. למד בבית ספר בילו ובתיכון צייטלין. שירת בתפקיד כתב צבאי בירחון "מחניים".
סיים תואר ראשון משפטים באוניברסיטת תל אביב, והיה עורך ביטאון הסטודנטים, הקים בעבר הוצאת ספרים שהוציאה לאור כארבעים ספרים. 

הנחה תכנית לענייני משפט בערוץ 10, ובעל תכנית ייעוץ למאזינים ברשת א'. חבר לשכת עורכי הדין, עוסק בדיני משפחה, ירושה ועיזבונות. כתב שבעה
ספרים בתחום עיסוקו, ביניהם: "משפחה במשפט", "דיני מזונות" ו"זוג משמיים", ואת ספרו החדש "במשפחות הכי טובות". מופיע במופע ההומוריסטי

"טובים השניים", המבוסס על "סיפורים, חיוכים, בדיחות ואמרות – על נשים וגברים וצרות אחרות". גרוש טרי ואב לחמישה. גר בגבעת שמואל.
:אמיר מאירי . צילום  בני דון יחיא

נישואין 
מוסד שהכול רוצים לחיות בו, אבל לא 24 שעות ביממה. אם הנישואין הם מוסד, והאהבה

היא כידוע עיוורת – האם המסקנה היא שהנישואין הם מוסד לעיוורים? לא, אבל אם
רוצים להאריך את מועד התפוגה של הנישואין, יש לפקוח את העיניים לרווחה לפניהם,

ולעצום אותן למחצה אחריהם. 

גירושין 
הסיבה העיקרית לגירושין היא הנישואין. ואני רציני: המוסד הנפלא הזה, ואני שוב רציני,

טומן בחובו פצצת זמן, כי שגרה זה רע. תוסיפו לכך את תוחלת החיים הגדלה, את
המתירנות הממגנטת בני זוג החוצה ואת העובדה שמסביב יותר ויותר מתגרשים. התמהיל

הזה גורם לעלייה מצערת בשיעור הגירושין. 

אמת ושקר 
בתחום שאני עוסק בו, למטבע הזוגי יש שלושה צדדים: הצד שלה, הצד שלו, והאמת. במופע שלי אני שואל את הקהל אם בני זוג רוצים לשמוע אמת

משותפיהם לחיים. רבים עונים 
בשלילה. 

סטנד-אפ 
כשלא גולשים נמוך מדי – הסטנד-אפ מסיר מסיכות ומרענן. בהופעות שלי אני משלב קטעי סטנד-אפ, שיש בהם גם מידה בלתי נמנעת של ציניות על

מוסד הנישואין, אבל החוט השני הוא שאין מוסד כמוהו היכול להעניק את המיטב ואת המרב, אם מתפעלים אותו כהלכה. 

מדורי רכילות 
כולם בזים להם, גם אלה שקוראים אותם. החדירה לפרטיות והרשעות המבצבצת לא פעם – צורמות. צנעת הפרט היא ערך כמעט קדוש. 

טובים השניים 
אמת שעומדת במבחן מאז הזוג הראשון. העולם היה ועודנו בנוי כמו תיבת נוח: שניים שניים. כדאי מאוד לייחד בכל יום לפחות דקות אחדות לתחזוקה

נכונה של התא הזוגי כדי לא להגיע למצב של תובעים השניים. 

הומור 
התכונה שיש לנו ואין לאחרים. אשרי אלה שניחנו בכישרון לצחוק ולהצחיק, כי מי ששמח – מנצח. אלוקים מעניק את המתנה הזאת רק לאלה שהוא אוהב.

ברית הזוגיות 
ככל שמדובר בזוגות מעורבים, שלא יכולים להינשא ולהתגרש בישראל – אין בכך רע. 

 הסכם טרום נישואין 
הסכם ממון תורם המון, אבל גם פוגם המון. בזוגיות ראשונה לא מומלץ, אלא במקרים חריגים. רצוי להתחיל את הנישואין בדיבורי אהבה וחיבה ולא

במרשי-מרשך-פרקליטי-פרקליטך.

בזוגיות שנייה הסכם ממון מומלץ מאוד: יש כבר רכוש ובני הזוג בוגרים דים לדבר על הסכם רכושי בלי להשאיר משקעים לא בריאים. 

עורכי דין 
אפילו אלוקים לא יכול לשנות את העבר, ולכן הוא ברא עורכי דין רבים כל כך. 



אלוקים 
זלדה כתבה: "אין לי קיום בלי הקולות והברקים ששמעתי בסיני". אני חש תחושה זו בכל רמ"חי ושס"הי. 

עשרת הדיברות 
אחת הסיבות העיקריות להתגאות בכך שזכינו להשתייך לעם היהודי. אין אגב יהודי שלא מקיים בדבקות לפחות את שני הדיברות הראשונים: "אנכי" ו"לא

יהיה לך". 

פרופ 'דניאל פרידמן 
כתב ספר מעניין על התנ"ך. אבל טוב לשוות נגד העיניים תמיד את תובנת הרמב"ם על שביל הזהב – הנוסחה המנצחת להתנהלות מוצלחת. 

מסורבות גט 
תופעה מכוערת. הממסד הדתי חייב להוקיע סרבני גט ולהפעיל לחץ על בתי הדין הרבניים להתייחס ביתר חומרה לבעלים מרושעים. 

קולך 
ארגון חיובי. טוב מאוד שנשים דתיות לאומיות משמיעות את קולן לקידום ענייניהן. אדם הגון צריך להודות שהנשים לא קיבלו את מלוא הזכויות והכבוד

הראוי. 

רווקות מאוחרת 
בציבור הלא דתי התופעה נובעת מריבוי מקרי הגירושין, המעוררים היסוסים, ולכן מנסים לבדוק את הזוגיות בלא נישואין. במגזר הדתי אין רווקות מאוחרת

מאוד, אבל גיל הנישואין עולה. זהו מצב הבשלה רצוי, המקטין את סטיית הטעות.

ילדים 
שמחה. לפעמים שמחת בית השואבה – כי הם שואבים לנו את כל הכסף. התסכול שלי הוא שלא ביליתי מספיק עם ילדי. התסכול גדל משום שהם לא

התלוננו על כך. 

הורים 
סלע קיומנו. אבי ז"ל היה סופר ועיתונאי ו-32 שנים ערך את "הצופה". איש אשר רוח בו. אמי שתאריך ימים בטוב, היא בת 95 וחולת לב, היא אישה

נפלאה, אכפתית בלא הפסקה. אחותי רותי ואני משתדלים כל יום להחזיר לה מעט מהקרן. לריבית כבר לא נספיק להגיע לצערנו. 

חברים 
צריך להשקיע בהם, כמו בבן הזוג ובמשפחה. אבל צריך גם להיזהר לא לפתח ציפיות מוגזמות. כעומק הקרבה – עומק האכזבה. איך אגב מזהים חבר

אמיתי? חבר אמיתי תמיד ינעץ את  הסכין מקדימה. 

גוש קטיף 
חוסר ראיית הנולד שסחף רבים, כולל כותב שורות אלה. ליקוי המאורות גרם גם לאטימות לב כלפי המפונים. 

מקובלים 
כבדם וחשדם. ולפעמים בסדר הפוך. שמעתי שאחד מהם הנפיק באחרונה מים קדושים פורטה. 

ברסלב 
השמחה החיצונית ובמיוחד הפנימית שובות לב. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה – כמה חכם ונכון. 

תל אביב 
נולדתי וגדלתי בה ואני עובד בה. הגעתי לגיל שאני נהנה גם מהכיעור שבה. קצב חיים מתאים לי, ואולי התאמתי את עצמי ועכשיו קשה להיגמל. 

ירושלים 
נדוש, אבל נכון: העיר היפה ביותר בעולם. גם בגלל התרוממות הנפש שמתעוררת כבר כשמתקרבים אליה. 

ערוץ  2
הלוואי שהיה לי זמן לראות טלוויזיה. 

השד העדתי 
השד הזה כן נורא. מנוצל לא פעם בציניות על ידי פוליטיקאים, אבל בעומק קיימת עדיין באמת בעיה עדתית. לרבים,  שחוששים להודות בכך, יש תחושה

שהחברה שלנו מורכבת משבטים-שבטים. 

הרבנות הראשית 
גוף היסטורי וחשוב, שמסמל את חידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל. לא נאבק מספיק על מרכזיותו בציבור הדתי בשל רגשי נחיתות מול המגזר

החרדי, התוקפני יותר, כטבעו של כל גוף קיצוני. 



גל"צ 
רוכב בעיקר על קטנוע, ולכן לא מעורה בערוצי הרדיו השונים. 

 NRGיהדות 
טוב שקיים. ערוץ איכותי, הבולט במיוחד בשל חלק מהשכנים שאינם נעדרים לעתים רעות רוח וטוקבקים ירודים, שאגב – חלק מהם יגיעו ודאי גם בעקבות

טור זה.
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