מדור פסיכולוגיה ומשפט

מחשבות על משמורת משותפת:
מאבק הורי בתיקי גירושי על חזקת ילדיה
משה זכי*

תקציר
היו ,יותר ויותר אבות מעורבי בגידול ילדיה .כמו כ מחקרי עדכניי מראי שמעורבות האב תורמת
להתפתחות הפיזית והפסיכולוגית של ילדיה ,ויתרה מכ ,מעורבות שני ההורי ,הא והאב ,חיונית והכרחית
בגיל הר שבו הילד מפני תבניות אנושיות ודגמי התנהגות שמהווי בסיס לתהלי הסוציאליזציה שלו ולגיבוש
זהותו העצמית .מצב זה מעמיד בסימ שאלה את חזקת הגיל הר ביחס לעיקרו של טובת הילד.
המחקרי מראי יתרונות פסיכולוגיי במשמורת משותפת לעומת משמורת של הורה יחיד :בתחומי של שיתו
פעולה בי ההורי הפרודי בעניי צרכיו המקיפי של הקטי ,מבחינת הסתגלות החינוכית והרגשית של הילדי
בבית הספר ומבחינת שביעות רצונ של הילדי מסידור זה.
המאמר המפרט את התהלי הסוציולוגי ,הפסיכולוגי והמשפטי של משמורת משותפת מעלה מסקנה מקצועית
שסידור זה תוא ביותר את העיקרו של טובת הילד.
מילות מפתח :חזקת הורה יחיד ,משמורת משותפת ,חזקת הגיל הר ,עקרו טובת הילד ,עקרו רצו הילד ,מאבק
על משמורת ,זמינות אב בגירושי" ,אבות חדשי"" ,זיקות מרובות" בגיל הר ,סדרי ראייה ומרחק גיאוגרפי..

מבוא
בחברה המערבית המודרנית מתחוללי שינויי במבנה המשפחה המסורתית :הדבר בא לביטוי בחלוקת
התפקידי בי ההורי )הא/האב( ,ביחסי בי ההורי לילדי ,בערכי הקשורי בתפקוד המשפחה
ובהתנהגות של בני המשפחה ) .(Skolnick, 1997אחת התוצאות החברתיות הבולטות היא העלייה במקרי
הגירושי.
היו זיקת של אבות לילדיה ומעורבות בתהלי התפתחות וגידול מתבטאות במצבי גירושי במאבק למע
הזכות להחזיק בילדיה ולהרחיב את סדרי הראייה )שגיא.(1983 ,
אציי שבשנות המאה העשרי החלו להתייחס בתיאוריות ובגישות בפסיכולוגיה לחשיבותו של האב בקשר
הראשוני ע הילד ,ואלה משפיעות היו על תפיסות מקצועיות את עקרו טובת הילד .המצב מעורר דילמות בנוגע
לסעי  25בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הידוע בש "חזקת הגיל הר" ,הקובע כי באי הסכמה בי
הורי החיי בנפרד או המתגרשי ,החזקה בפועל של הקטיני עד גיל  6תהיה בידי אמ.
בעול המערבי ראו בחזקת הגיל הר תלויתתרבות ,ערכי ותפיסות מסורתיות ,ועל כ ביטלו סעי זה .במציאות
הישראלית של היו יותר ויותר שופטי בבית המשפט לענייני משפחה עומדי בפני דילמת "חזקת הגיל הר"
ופוסקי בכל מקרה לגופו על פי "העיקרו של טובת הילד" .משמורת משותפת סותרת למעשה את סעי  25בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

_____________________________________
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במאמר זה ברצוני להרחיב בידע מדעי את חזקת "המשמורת המשותפת" – המאפיינת מקרי שבה שני ההורי
ה בעלי מסוגלות הורית לספק יחד את צרכיו ההתפתחותיי של הילד בגיל הר ,המקבלת תמיכה מקצועית
בספרות המדעית .כמו כ בכוונתי להדגיש זאת בתיאור מקרה.

מגמת שינוי בתפקיד האב במשפחה בישראל
בניגוד למשפחה המסורתית ,שבה הייתה חלוקת תפקידי ברורה בי ההורי :הא מופקדת על משק הבית ועל
גידול הילדי ,והאב על הפרנסה במחצית השנייה של המאה העשרי נשי בעלות השכלה גבוהה וג אחרות ללא
השכלה מהמעמד החברתיכלכלי הנמו הצטרפו לשוק העבודה בשכר – דבר שהביא במרוצת השני לשינויי
בחלוקת התפקידי של ההורי במשפחה .כיו הגברי משתתפי יותר בגידול הילדי ,ולה חלק פעיל יותר
בטיפול בילדיה ובחינוכ .האבות בימינו בעול המערבי וג בישראל מכוני "אבות חדשי" )בנוזיו,(1994 ,
המעונייני לטפל בילדיה וא לגדל אות )שגיא וקורקריא .(1988 ,כנגד תופעה זו תנועות פמיניסטיות טוענות
ש"האבות החדשי" ה מיעוט קט ביותר ,והנטל עדיי נופל על כתפי האמהות ,ונוס על כ ,לדבריה ,הגברי
אינ ערוכי רגשית לטפל בילדי :מכא השיעור הגבוה של גננות בגני ושל מורות בחינו היסודי ).(Dowd, 2000
במישור המקצועי רוב המחקרי מראי כי מעורבות האב בגידול ילדיו משפיעה לטובה על ביטחונו העצמי של
הילד :מחקרי השוואתיי מראי כי ילדי שאבותיה היו מעורבי בגידול ה בעלי הישגי בלימודי
והסתגלות הרגשיתחברתית טובה מזו של ילדי שגדלו ללא מעורבות אב ) .(Block, 1973חוקרי חקרו במקרי
גירושי השפעה של זמינות האב על הסתגלות החינוכית של ילדיה בביתהספר :הממצאי מראי כי הסתגלות
של קבוצת הילדי ע "זמינות אב גדולה" )יותר משעתיי ביו( טובה מזו של הקבוצה ע "זמינות אב נמוכה"
)פחות משש שעות שבועיות( ).(Blanch and Biller, 1971
אציי עוד שבשנות החמישי של המאה העשרי רוב התאוריות הפסיכולוגיות )בולבי ,מלוני קליי ,וויניקוט(...
התמקדו בקשר אילד וראו בו גור מרכזי וחשוב בהתפתחות האישיות .למעשה ה הושפעו מהגישה
הפסיכואנליטית ,אשר מדגישה את מרכזיותה של דמות הא בשלב האדיפלי .מאז ההתפתחות במבנה המשפחה
המודרנית החוקרי מייחסי חשיבות לדמות האב ולתרומתו להתפתחותו הכללית של הילד .יתר על כ ,מודגש
משקל של האב והא יחד בתהלי התפתחות זו ).(Wallerstein and Kelly, 1976
מחקר שנער בישראל על ידי לוישי ) (1986בדק את התקשרות הילד לאב ומצא שילדי בגיל הר יוצרי קשר
ע האב בד בבד ע הקשר ע אמ .יתר על כ ,מחקרו של  (1974) Rutterמגלה שלמשפחה המורכבת )ההורי,
האחי ,הסבי( יש השפעה חשובה על יצירת "זיקות מרובות" המהוות דג משפחתי לחיקוי שהילד מפני בגיל
הר לצור השמתו בבגרותו בשלב של הקמת משפחה משלו ).(Bandura, 1986
למעשה ,כיו רווחת בישראל הגישה הפסיכולוגית המצדדת ביחסי התקשרות בטוחי ע שני ההורי :הא
והאב ,ושניה נכללי בתו אינטראקצייה משפחתית רבממדית )סולברג ,תשנ"ז(.

העיקרו של טובת הילד
העיקרו המדרי את בית המשפט בקביעת הזכות למשמורת הוא עקרו טובת הילד :במאבקי משמורת בית
המשפט קובע שילד יגדל אצל ההורה המתאי ביותר מבי השניי לספק את הצרכי ההתפתחותיי הייחודיי
של הקטי .על כ מסוגלות הורית בתיק משמורת מוערכת פסיכולוגית כהתאמה הורית לילד ספציפי :היתרו
הפסיכולוגי של הורה אחד על פני ההורה השני.
המושגי של "מסוגלות הורית" ו"טובת הילד" מורכבי מאוד .הסיבה לכ היא השונות של נורמות בחברה
בישראל ,שהיא הטרוגנית ) 102קבוצות אתניות( ,וכפי שראינו משתנה ע השני .קיימי בה פערי
חברתייכלכליי ,ריבוי משפחות חדהוריות ,קיימת שונות אתנית )מוצא הורי מרקע תרבות המזרח ותרבות
המערב( ושונות דתית )חילוניי ודתיי(.
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עד לא מזמ קבעו בתי משפט בישראל שהחזקה של קטיני עד גיל שש היא בידי אמ ג א טובת הקטי דורשת
אחרת.
היו יותר ויותר שופטי משתחררי מחזקת הגיל הר במקרי שבה טובת הילד דורשת אחרת ,כמו למשל
מקרי שבה טובת הילד היא שיגדל אצל שני הוריו המסוגלי לספק יחד את צרכיו ההתפתחותיי.
לאור השינויי המבניי והערכיי בחברה הישראלית ועל סמ מחקרי פסיכולוגיי עדכניי מתעוררת תמיכה
בהורות משותפת .אחת ההצעות המבטיחות היא חוק ההורות המשותפת – חוק זה מתבסס על שני עקרונות:
 .1עקרו האחריות ההורית כפי שנבדק וכפי שהמליצה עליו ועדת רוטלוי )משרד המשפטי.(2003 ,
 .2עקרו ההורות המשותפת אשר הותא למציאות הישראלית .החוק יקבע במקרי גירושי חלוקת האחריות
ההורית בי ההורי הפרודי .למעשה ,במוקד התפיסה של החוק המוצע עומד העיקרו של טובת הילד וזכויותיו,
שהוא מעל לכול.
המשמורת המשותפת ,כפי שחלק מהשופטי תומ בה היו בבתי המשפט לענייני משפחה ,מאפשרת רצ הורי
שהיה בתו המשפחה המאוחדת ושממשי ג בתהלי של פירוד וגירושי.
נוס על עקרו טובת הילד קיי עקרו זכויות הילד ורצו הילד :לאחרו טועני משפטני בישראל בש טובת
הילד כי יקבע היכ יהיה )שאקי :(1984 ,אחרי גיל שש ובעיקר אחרי גיל עשר ילדי מסוגלי להבי איזה הורה טוב
לה יותר; אשר לילדי קטני יותר אפשר לגלות את רצונ באמצעות מבח "יחסי משפחה" )זכי .(2003 ,מבחינת
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת תשכ"ב ,1962על בית המשפט בישראל להתחשב ברצו הילד,
והוועדה המיוחדת בראשות משרד המשפטי בישראל המליצה ברוח "אמנת האו"מ" כי יש להתחשב ברצו הילד
במאבקי משמורת ובקביעת סדרי ראייה )משרד המשפטי.(2003 ,

תיאור מקרה:
בתמ"י )לענייני משפחה טבריה(  234940110ק' נ' ש' )לא פורס(
מקרה זה מתאר פעילות מקצועית של עד מומחה מטע בית המשפט המסייעת בתהלי של הכרעת הדי לטובת
משמורת משותפת .מדובר בשני הורי גרושי לילד בגיל שנתיי ושלושה חודשי.
חוות דעת המומחה מטע בית המשפט מתבססת במקרה זה על בדיקת מסוגלות הורית לכל הורה בנפרד ובדיקת
אינטראקצייה לכל הורה ע הילד )זכי.(2004 ,
להל תיאור המקרה :הא ק' עלתה ארצה בגיל  28ופגשה בש' ,האב .ה נישאו והתגוררו בצפו האר ,ש
ממוק העסק של ש' .החיי המשותפי נמשכו תשע שני ,וק' מתארת אות כלא קלי מאחר שלדבריה ה
שוני באופיי :הוא מאופק ,מסויג וחשד ,והיא לעומתו ספונטנית וחברותית .כשהרתה ונשאה את בנ נ' ,הלכו
היחסי ביניה לדבריה והתדרדרו ,וכשמלאו לילד שמונה חודשי הודיעה ק' לש' .על רצונה להתגרש.
מאחר שעבודתה של ק' ,רופאה קוסמטית במקצועה ,היא בעיקרה במרכז האר – ש מתגוררי הוריה ואחיה –
פנתה ק' לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה להעביר את הקטי לחזקתה ,על סמ חזקת הגיל הר .לעומתה טע
ש' באמצעות עור דינו שטובתו של הילד היא שיגדל על ידו .האב ביסס את טענתו על העובדה שהוא גידל כאב
חדהורי את שתי בנותיו מנישואיו הקודמי ,שהיו ה סטודנטיות במכללה הרבתחומית בהרצליה.
בגי המאבק על המשמורת מינה אותי בית המשפט לתת חוות דעת מומחה לצור הכרעת הדי.
להל מסקנות חוות הדעת ,אשר התבססה על בדיקת מסוגלות הורית לכל הורה ועל מחקרי מדעיי המתייחסי
לסוגיה המקצועית שעומדת לדיו משפטי :מדובר בשני הורי גרושי ,ק' וש' ,שלשניה יחד ולחוד הכישורי
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ההוריי והמסוגלות ההורית לשמש יחד ובנפרד משמורת לקטי נ' .מבח התוצאה של התפתחותו של נ' במישור
הקוגניטיבי ,הרגשי והתפקודי מצד אחד ,ומרכזיות שני ההורי בגיל קריטי זה של הגיל הר בגיבוש זהותו ובעיצוב
התנהגותו כמפורט במחקר המדעי מ הצד האחר )סולברג ,תשנ"ז( מצביעי על הצור במשמורת משותפת ,שהיא
טובת הילד .מוב שבמצב זה נדרשת הא לניידות ולמאמ בדרכי כדי להגיע לאזור המרכז ש מתמקדת
תעסוקתה :בעניי זה הקריטריו הקריטי מתו  14קריטריוני שמונה כבוד השופט פורת בתהלי של הערכת
מסוגלות הורית על ידי פסיכולוג מומחה לבית המשפט הוא "מסוגלות הורית להעדי את צרכי הילד על צרכי
ההורה בתחומי בסיסיי" )זכי .(2004 ,אציי עוד שההערכה הפסיכולוגית של מסוגלות ההורית מבוססת על
מבחני פסיכולוגיי התקפי לשלוש שני .על כ המלצה זו תקפה באופ זמני עד לתקופת ג חובה )טרו בית
הספר( ,ואז מומל לערו בדיקה פסיכולוגית לקטי תו שימוש במבחני פסיכולוגי אובייקטיביי )וכסלר לגיל
הר CAT ,ומבח יחסי משפחה( כדי להערי משמורת קבועה .במש תקופת המשמורת המשותפת יהיה מעקב של
פקידת סעד לסדרי די אשר על פי סעי  1968בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שתוכל לסייע מקצועית
לזוג ההורי בהדרכת ,ומנהלית בחלוקת הזמני ביניה בתנאי משתני ,כמו למשל רישו הילד למעו
ומיקומו.

סיכו
כפי שראינו במאמר זה ובתיאור המקרה ,חזקת הגיל הר הייתה המנחה בקביעת משמורת הילד בעיד של מבני
מסורתיי של המשפחה )שבה האב היה מופקד על הפרנסה והא על משק הבית וגידול הילדי( .בעיד המודרני
תפקידי בתו המשפחה מיטשטשי ,והאב מעורב ושות פעיל בגידול הילדי ,וכ שני ההורי תורמי יחד
להתפתחותו של הילד ולגיבוש הזהות העצמית שלו.
גורמי אלה למעשה משפיעי היו על בתי המשפט לענייני משפחה בישראל בקביעת משמורת משותפת.
להוסי עוד ,שנערכו מחקרי רבי התומכי במשמורת משותפת היות שהיא תואמת את העיקרו של טובת הילד.
מחקרי מצאו עוד שמשמורת משותפת תורמת להתפתחות הפיזית והנפשית של קטיני ,ובכ עדיפה על
משמורת של הורה אחד ).(Buchannan et al., 1991; Bauserman, 2002
כמו כ העלו מחקרי שכשהמשמורת משותפת פוחתי חילוקי הדעות והמאבקי בי ההורי ,ובעקבות זאת
הבעיות הרגשיות בקרב הילדי שבמשמורת משותפת פחותות מבקבוצת הילדי שבמשמורתו של הורה אחד
).(Ilfeld, 1984; Lerman, 1989
לסיכו ,על סמ המחקרי הרבי שנעשו בנושא בשני האחרונות אפשר לומר שמשמורת משותפת תואמת את
עקרו טובת הילד ,שהוא מעל לכול בתיקי של מאבקי משמורת.
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