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תקציר
בישראל ,בשביל האזרחי הערבי המוסלמי ,בית הדי השרעי הוא הגו המשפטי המוסמ לדו ולהכריע בענייני
גירושי ,משמורת ,אימו ואפוטרופסות .בהלכה השרעית הב יהיה במשמורת אמו עד גיל  7והבת עד גיל  ,9ובתו
תקופה זו הילדי עוברי למשמורת האב .במקרי שאי אב ,ה עוברי למשמורת הסב.
במקרי של חילוקי דעות בי ההורי בענייני המשמורת נדרש בית הדי השרעי להכריע ,ולצור כ הוא מסתייע
בחוות דעת פסיכולוגית של מסוגלות הורית .אציי שחוות דעת זו בחברה הערבית המוסלמית מערבת סוגיות
מקצועיות ואתיות מאחר שהיא תלויתתרבות מוסלמית:
 .1החברה הערבית היא קולקטיב המורכב ממשפחות מורחבות )חמולות(;
 .2מעמד הגבר בחברה זו עדי ממעמד האישה;
 .3תפקידיה של האב ושל הא מבחינת צורכי הילד )האינסטרומנטליי ,הרגשיי והחינוכיי( נבדלי אלה
מאלה.
חשוב להמשי ולציי שהערכה פסיכולוגית מתבצעת על פי נתוני אבחנתיי ובכלי בדיקה מוסכמי .במצב הקיי
היו אי מבחני פסיכולוגיי מותאמי לאוכלוסייה ערבית .על המבח להיות מהימ ולשק את המציאות
הנבדקת .היעדר סטנדרטיזציה למבחני הופ את הבדיקה לבלתי רלוונטית .אפשר להוסי ולומר שאי בעול
הערבי הסכמה? בדבר הכלי שנבנו לצור זה במערב .בדיקות פסיכודיאגנוסטיות ,כולל אבחוני שעוסקי
בבדיקת רמת התפקוד האינטלקטואלי הכללי ,קיימות כמעט בכל שירות פסיכולוגי או מרכז לבריאות הנפש ,א
ברור כמעט לכל בודק שבסו הבדיקה עליו להישע ג על ניסיונו וכישרונו המקצועי כדי לקבוע את האטיולוגיה או
לקבוע אבחנה שתשק את המציאות הפנינפשית או השכלית של הנבדק .על כ המודל להערכת מסוגלות הורית
בחברה הישראלית הכוללת אינו יישומי בחברה הערבית המוסלמית ,מאחר שהוא תלויתרבות ,ושתי התרבויות
הללו שונות זו מזו .אי לכ יש צור בבניית מודל הערכה שיושתת על אלה:
 .1ההלכה השרעית;
 .2התייחסות למשפחה המורחבת;
 .3תפקידי דיפרנציאליי של האב ושל הא;
 .4מבחני פסיכולוגיי המותאמי לתרבות הנבדק.
מילות מפתח :מסוגלות הורית ,הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית ,בתי הדי השרעיי וקביעת משמורת
ילדי ,משמורת ילדי בחברה המוסלמית בישראל ,גירושי בחברה המוסלמית בישראל ,תרבות ומדדי מסוגלות
הורית ,כיתאב ,סונה ,אג'מאע ,מדהב ,קיאס.
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רקע
בית הדי השרעי הוא המוסמ לדו בענייני גירושי של בעלי די מוסלמי .רוב הזוגות המתגרשי מסכימי
ביניה בדבר משמורת הילדי .באי הסכמה בית הדי השרעי הוא שמחליט בעניי המשמורת על סמ ההלכה
השרעית ,שלפיה ילד עד גיל  7שני וילדה עד גיל  9שני נשארי במשמורת אמ ,ולאחר מכ עוברי למשמורתו
של האב או לב משפחתו הקרוב ביותר .אול לעתי אחד משני ההורי מעלה טיעוני לצור הפרכת חזקה זו,
ובעקבות זאת ההורי נאבקי לקבלת המשמורת על ילדיה .המגמה הרווחת בשני העשורי האחרוני היא
שבמקרי כגו אלו בית הדי השרעי פונה לקבלת חוות דעת של מומחה בעניי מסוגלות הורית כדי להחליט מי
יהיה ההורה המשמור המועד מבי שניה.

בתי הדי השרעיי וההלכה השרעית
בית משפט שרעי הוא בית הדי הדתי המוסלמי )להל :בית הדי השרעי( בדומה לבית הדי הרבני ,הנות שירותי
דומי לחברה היהודית בישראל .בית הדי השרעי ממונה על ענייני משפט אחידי של בעלי די מוסלמי .במדינת
ישראל קיימות שתי ערכאות של בתי די שרעיי :בתי די בערכאה ראשונה ,הנקראי בתי די שרעיי אזוריי.
בראש כל בית די עומד קאדי אחד שד ומחליט בתביעה המונחת לפניו; בערכאה השנייה קיי בית הדי לערעורי,
אשר מורכב משלושה קאדי ,והוא מוסמ לדו בכל הערעורי על פסקי הדי של בתי הדי השרעיי האזוריי
שמובאי בפניו ,וההחלטה בתיק היא על דעת רוב .קיימי במדינה שמונה בתי די שרעיי אזוריי ובית די אחד
לערעורי.
בשנת  1917פורס חוק המשפחה המוסלמת ,אשר קבע כי החוק הממלכתי המוסלמי חל על כלל האזרחי
באימפריה העות'מאנית ללא הבדלי דת .לאחר מכ ,ע כינונו של המנדט הבריטי באר שונה החוק הממלכתי
המוסלמי ומאז הוא חל א ורק על בעלי די מוסלמי.
טר הקמתה של מדינת ישראל ניהלו המועצה המוסלמית העליונה והקאדי החברי בה את ענייניה המשפטיי
של החברה המוסלמית .ע הקמת מדינת ישראל עזבו הקאדי את המדינה ,ובעקבות זאת חדלו בתי הדי
השרעיי מלפעול ,והיה צור להפעיל מחדש את בתי הדי השרעיי ולמנות קאדי.
החוקי העות'מאניי השתמרו באמצעות "מג'לה" )מגילה( ג בתקופת המנדט הבריטי וג לאחר הקמתה של
מדינת ישראל .סמכויותיה של בתי הדי השרעיי אינ מוסדרות במשפט המוסלמי ,וה עוצבו על ידי פסיקות
וחקיקות שונות .בשנת  1922הגדיר דבר המל במועצתו את סמכות העניינית של בתי הדי השרעיי .נקבע כי ה
מוסמכי לשפוט בענייני אחדי ,והעיקריי שבה ה נישואי ,גירושי ,מזונות ,אפוטרופסות ,ירושה ,צוואה,
ענייני נעדרי ,פסולות והפקעה והוכחת בגרות .לאחר כינונה של מדינת ישראל צומצמה סמכות לנושאי האלה
בלבד :נישואי ,גירושי ובמידה ניכרת ירושה.
הדי השרעי המחייב נגזר מ ההלכה המוסלמית אשר נקראת שריעה )אלשרע( ,קרי דר שהולכי על פיה .המדע
שעוסק בהלכה המוסלמית נקרא פיקה ,קרי חכמה .השריעה היא יצירה חופשית של תלמידי חכמי אשר מנחה את
כלל העול המוסלמי .קיימי ארבעה מקורות של השריעה" :כיתאב" – ספר – והכוונה לקורא; "סונה" – מנהג –
והכוונה לדברי הנביא מוחמד כתורה בעל פה המתווה את דר החיי; "אגמאע" – הסכמה – והכוונה להסכמת
האומה; "קיאס" – היקש – והכוונה להיקש משלושת המקורות שלעיל למקרי אחרי .משנת  730החלו להעלות
את חכמת המשפט המוסלמית על הכתב ,ומאז הוחל בייחוס המחשבה המשפטית ופרטי הדיני לכללי ולעיקרי
אשר מבוססי בדת .גישה זו הביאה לידי התפתחות של אסכולות )"מדהב" ,כלומר כיווני הלכה( שכל אחת מה
נקראה על ש העומד בראשה .האסכולות נבדלו זו מזו במקורות השריעה שהשתמשו בה ,וארצות שונות מונחות
על ידי אסכולות שונות .ע התגבשות האסכולות חלה תמורה עמוקה בתולדות המשפט המוסלמי.
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החברה הערבית בי מסורת לבי תהליכי השינוי
במדינת ישראל חיי  1,602,000ערבי 230,400 ,גברי מוסלמי נשואי לעומת  5,000גרושי ,ו 232,900נשי
מוסלמיות נשואות לעומת  11,800גרושות )שנתו סטטיסטי לישראל .(2011 ,סקירת הנתו הסטטיסטי לאור
שני מראה עלייה במספר הגברי והנשי הנשואי ,א בד בבד עלייה ג במספר הגרושי .העלייה במספר
הגרושי יכולה להיות אחת הסיבות לשינויי הניכרי שהחברה הערבית בישראל עוברת .עיקר השינויי ה
בתחומי החברה ,הכלכלה ,החינו ,מעמד האישה ,מבנה המשפחה ,שינויי חברתייתרבותיי ועוד1.
הבנת שינויי אלו והשפעת על החברה הערבית בישראל בכלל ועל הפרטי בה בפרט היא תחו תאורטי ומחקר
חשוב ומעניי .ע זאת למרות השינויי עדיי עדיפה בחברה הערבית האוריינטציה הקולקטיבית – ה ברמה
החברתית וה ברמה המשפחתית – על פני האוריינטציה האינדיווידואלית 2.צרכיה של המשפחה ה עדיי בעדיפות
ראשונה ,ואילו קשרי חברתיי מחו למשפחה ויחסי ידידות חייבי להיות שניי בחשיבות 3.כמו כ התלות
ההדדית בתו המשפחה הגרעינית ובי חברי המשפחה המורחבת מודגשת מאוד .מחקרי הראו כי תלות זאת
מתבטאת בי היתר בתמיכה כלכלית ,בטיפול בילדי ,בדאגה לה ושמירה עליה ובתמיכה חברתית 4.שלילת
התמיכה מב משפחה או אפילו איו בהפסקתה היא מקור לח ועלולה לפגוע בביטחו העצמי של הפרט ,וג ליצור
מקור לדאגה וחרדה מפני האפשרות של התמודדות עצמית ע דרישות החיי ובמיוחד במקרי של מצוקה
וקשיי.

שינויי בבתי הדי השרעיי
לנוכח תהליכי הטרנספורמציה שהחברה הערבית עוברת
תחילת השינויי בחוק הייתה בכמה נושאי ,וה נעשו בעיקר בשל התערבות החקיקה האזרחית )חוקי הכנסת(
והתערבותו של בג" הכופה על בתי הדי לאמ את החקיקה האזרחית ואת כללי הצדק הטבעי .השינויי נעשו
ברוח מגמת השינוי בכיוו המודרניזציה שהחברה עוברת .אחת המגמות הבולטות היא עליית מעמדה של האישה
בחברה הערבית .בעקבות השפעות אלו של הסביבה המדיניתמשפטית ,ולטענת של לא מעט חוקרי בתחו5,
נותקה זיקת של בתי הדי השרעיי בישראל מבתי הדי השרעיי מהתקופה העות'מאנית ובעול המוסלמי.
חוקרי אלו טועני כי אחד העקרונות המשפטיי הישראליי שאימצו בתי הדי השרעיי והלבישו אותו בכסות
אסלאמית הוא עקרו טובת הילד .לעומת גורס בית הדי לערעורי כי הפסיקה לאור עקרו טובת הילד לא
נעשתה על סמ המשפט הישראלי ,וכי עיקרו זה נגזר מההלכה המוסלמית ,כמובהר בפסק די בערעור 6.92/98
סקר מספר רב של דעות חכמי הלכה ושל ספרות הלכתית אשר מדגישי את עליונותו של עקרו טובת הילד.

_____________________________________
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).M. AL-HAJ, SOCIAL CHANGE AND FAMILY PROCESSES (1987
H. Barakat, The Arab Family and the Challenge of Social Transformation, In WOMEN AND THE FAMILY IN THE MIDDLE
)EAST: NEW VOICES OF CHANGE 27-48 (E.W. Ferena (ed.), 1985
M.M. Haj-Yahia, Toward culturally sensitive intervention with Arab families in Israel, CONTEMPORARY FAMILY
).THERAPY 17, 429-447 (1995
מ' אבו רמדא ,ד' מונטרסקו "שיפוט אסלאמי במדינה יהודית ודמוקרטית :קואופטציה תו אסלאמיזציה של השדה השרע" משפט
וממשל .(2008) 433471 ,11
אבו רמדא ומונטרסקו לעיל; א' ליש "סיגולו של משפט הלכתי לזמ המודרני בסביבה זרה :השריעה בישראל" דברי האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעי ) ;(2005ע' שחר "פלסטיני בבית די ישראלי :תרבות ,שליטה והתנגדות בבית הדי השרעי במערב
ישראל" )חיבור לש קבלת תואר מוסמ ,אוניברסיטת ב גוריו בנגבM. Abou Ramadan, Judicial Activism of the ;(2000 ,
Shari’a Appeal Courts in Israel (1994-2001): Rise and Crisis, FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL 27, 254-303
(2003a); M. Abou Ramadan, The Transition from Tradition to Reform: The Shari’a Appeals Court Rulings on Child
).Custody (1992-2001), FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL 26, 595-655 (2003b
ערעור  92/98של בית הדי השרעי לערעורי.
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עקרו טובת הילד ומסוגלות הורית
בי ההלכה השרעית לבי המשפט האזרחי בישראל
על א המחלוקת עקרו טובת הקטי ומקורו – המשפט הישראלי או ההלכה השרעית – עיקרו זה עולה בשני
העשורי האחרוני בתדירות גבוהה בעיקר בתיקי משמורת ילדי .המגמה הרווחת בבתי הדי השרעיי בעניי
משמורת ילדי היא להחליט מכוח סעי  25לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ) ,(1962וזאת בשל
התערבותו של בג" ,הכופה על בתי הדי השרעיי לאמ את החקיקה האזרחית ואת כללי הצדק האזרחיי7.
סעי זה מסדיר את קביעת בית המשפט באי הסכ בי ההורי הפרודי באשר לאפוטרופסות על הילד ובאשר
לזכויותיו של ההורה האחר:
"לא באו ההורי לידי הסכ כאמור בסעי  ,24או שבאו לידי הסכ א ההסכ לא בוצע ,רשאי
ביתהמשפט לקבוע את הענייני האמורי בסעי  24כפי שייראה לו לטובת הקטי ,ובלבד
שילדי עד גיל  6יהיו אצל אמ א אי סיבות מיוחדות להורות אחרת".
א על פי שהחקיקה האזרחית נקבה בגיל  6לקביעת סיו המשמורת ,בית הדי השרעי קבע את גיל סיו תקופת
המשמורת לפי ההלכה השרעית המוסלמית הגורסת כי:
"תקופת המשמורת של הא מסתיימת כאשר ת הצור של הילד המתבגר בשירות של הנשי,
זאת בהגיעו של הילד לגיל  7שני ,ואילו הילדה לגיל  9שני".
יוצא כי החקיקה הישראלית וההלכה השרעית מסכימות אפוא ברמה העקרונית ,כי טובת הילד טמונה בשהייתו
במשמורתה של אמו עד גיל מסוי – כל עוד אי סיבות שיביאו לקביעה אחרת – ואילו חוסר ההסכמה הוא א ורק
באשר לגיל הקובע )עד  6שני בחקיקה האזרחית; בני עד גיל  7שני ובנות עד גיל  9שני ,לפי ההלכה השרעית(8.
ע תומה של תקופת המשמורת זכאי האב להפו למשמור ,וא יותר מזה ,א האב איננו דורש זאת ,הוא יוכרח
לקבל את המשמורת .כאשר תקופת המשמורת מסתיימת ,ולילד אי אב או סב ,הוא יימסר לב המשפחה הקרוב
ביותר או לאפוטרופסו ,אפילו א הוא מתבגר ,ואילו הילדה לא תימסרלמי שיכול להינשא לה .א אי קרוב
משפחה מקרבה שנייה ,ואי אפוטרופוס לילד המתבגר ,הוא יישאר במשמורת אמו עד אשר ימצא השופט משמורת
אחרת המתאימה לו יותר ממנה.
א על פי שנראה כי ההלכה השרעית קובעת את גורל של הורי וילדי בעניי המשמורת על הילדי ,הוראותיה
של ההלכה השרעית בעניי זה אינ בלתי ניתנות לערעור .וההנחה באשר לטובת הילד הטמונה במשמורת אצל הא
עד גיל נקוב ניתנת להפרכה .בהחלטתה של ערכאת הערעור בתיק מס' ) 9248/98ינואר  (2012נקבע כי הגעת של
הילד או הילדה לגיל שקובע את חוסר הנזקקות שלה לשירותי הנשי ניתנת להפרכה ,וחובת ההוכחה מוטלת על
מי שטוע ההפ מזאת ,שבמקרה זה הא .וכ ג באשר למי שטוע בניגוד להנחה זו אשר מקנה זכות עדיפה לא
במשמורת על ילדיה עד הגיל הנקוב ,במקרה זה האב.
במקרי אלו ,שבה אי הסכמה באשר למשמורת הילדי ,נדרשי לא אחת הערכאה המשפטית בכלל ובית הדי
השרעי בפרט להחליט בעניי המשמורת .כדי לעשות זאת הערכאות המשפטיות מבקשות את חוות דעתו של גור
מקצועי בעניי מסוגלות הורית לש החלטה למי משני ההורי תוענק המשמורת על הילדי ואי להסדיר את
זכויותיו של ההורה אשר לא קיבל את המשמורת.
_____________________________________
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ראו א' זחאלקה "זהות בתי הדי השרעיי בישראל" ,מתו לנוכח בית הדי השרעי .(2011) 9675
תיק  2008/994של בית הדי השרעי בנצרת.
ערעור  248/98של בית הדי השרעי לערעורי.
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חוות דעת מומחה בעניי מסוגלות הורית :סוגיות מקצועיות ואתיות אוניברסליות
חוות דעת פסיכולוגית בעניי מסוגלות הורית נדרשת כאשר בית די שרעי מתבקש לדו ולהחליט בעניי משמורת
ילדי ,א לא רק :היא נדרשת ג כאשר בית הדי ד בתיקי אימו.
הכנת של חוות דעת של פסיכולוג בעניי מסוגלות הורית מלווה בלא מעט קשיי ובעיות שמקור בראש וראשונה
במורכבותה של הסוגיה .ממדי קשיי אלו מועצמי כאשר מעריכי מסוגלות הורית במרחב התרבותי מוסלמי,
וזאת משו שמצד אחד סוגיה זו לא נדרשה עד כה הרבה בבתי די שרעיי ,ומצד אחר כאשר הוגשו חוות דעת
בעניי ,נתגלו לא מעט קשיי ייחודיי לחברה הערבית ,כמו למשל היעדר סטנדרטיזציה לכלי המשמשי
בתחו ,דבר אשר פוגע בתקפותה ובמהימנותה של חוות הדעת וכ חוסר ניסיו ,הכשרה והתמקצעות בקרב
המומחי בתחומי הרלוונטיי ,ובעיקר פסיכולוגיה משפטית.
להל הקשיי אשר מנו חוקרי בתחו10:

 .1למונח "מסוגלות הורית" אי הגדרה נומינלית מוסכמת המנחה את המומחי השוני בעת הכנת חוות דעת.
במקו קביעת הגדרה אחידה נידבו אנשי מקצוע שוני הנחיות ,קריטריוני ותנאי שה ייסדו בעמל ושקידה
מבורכי ועל סמ ניסיו נכבד בתחו ,ואלה אמורי להנחות את המומחי בעת הכנת חוות הדעת 11.וכ במקרי
שבה אי הגדרה למונח מסוי א מתבקשת הערכתו של אותו המונח "מסוגלות הורית" ,ולא נותר למומחי אלא
להסתמ על הנחיות אחדות שאמורות לשק את המונח הזה בבירור עד כמה שאפשר ,א לעתי מלאכה זו,
רצינית ומושקעת ככל שתהיה ,אינה חסינה מפני טעויות ובעיות מהימנות ותיקו.
 .2בשונה מהמונח "מסוגלות הורית" המונח "אימסוגלות הורית" מוגדר בחוק הישראלי  12.א על פי כ
אימסוגלות הורית אינה תסמונת בספקטרו של הפתולוגיות הפסיכולוגיות או הפסיכיאטריות המוכרות
ומוגדרות במדרי הפסיכיאטרי האמריקאי למיו הפרעות נפשיות ) (DSM-IVאו .ICD-10
 .3מסוגלות הורית ואי מסוגלות הורית ה שני קצוות של ציר אחד ,ולכ אי הכוונה באופ שיהיה אפשר לקבוע על
פיה דיכוטומית שהורה נמצא הקצוות בקצה זה או אחר .נהפו הוא ,המסוגלות ההורית של הורה אחד ניתנת
למיקו בנקודה מסוימת על פני הציר ובי שני הקצוות .במקרה זה עולה השאלה אי קובעי באיזו נקודה על
הציר עובר ההורה את מבח המסוגלות ואפשר לטעו לזכותו כי הוא בעל מסוגלות הורית או לחלופי כיאינו בעל
מסוגלות הורית?
 .4הערכת מצבו הנפשי של ההורה מסתמכת על שתי הנחות :האחת ,כי אפשר להעריכו מבעד למצבו המשברי
שהוא שרוי בו בעקבות הגירושי או פרדה מהתא המשפחתי .השנייה ,כי אפשר לנבא לא רק את המסוגלות או את
חוסר המסוגלות העכשווית אלא ג את העתידית 13.נציי כי יכולת הניבוי של התפקודי העתידיי ,במיוחד
במקרי של אנשי בריאי ומתפקדי ,היא מוגבלת ביותר 14,ולכ מלאכת הפסיכולוג מוקשה בהיותה טעונה
ניחוש וניבוי המועדי לטעויות ,כ טוענת של שאקי15.
_____________________________________
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מ' זכי "מודל להערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית :שיטות וסוגיות" רפואה ומשפט  ;(1992) 3330 ,7מ' זכי "הערכה
פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק משמורת לעומת הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק אימו :הדומה
והשונה" רפואה ומשפט  ;(2004) 31מ' זכי "פסיכותרפיה ,משפט ואתיקה :הטיפול הפורנזי" רפואה ומשפט 135130 ,38
) ;(2008ד' יגיל "שיקולי ולבטי באבחו מסוגלות הורית .מתו סוגיות בפסיכולוגיה" משפט ואתיקה בישראל
.(2008) 205183
ראו סעי אבחו מסוגלות הורית.
ראו מ' אלמגור ,ד' ארלי "הערכת מסוגלות הורית בהחלטה הנוגעת למשמורת ילדי ומקומו של הפסיכולוג הקליני:
הא השתנו דברי?" סוגיות ישומיות בפסיכולוגיה משפטית .(2011) 228218
ש.
ראו מ' אלמגור "הערכת מסוגלות הורית בהחלטת ביתהמשפט לגבי משמורת ילדי :מקומו של הפסיכולוג הקליני"
פסיכולוגיה ח .(1999) 4934
א' ח' שאקי "אפיוני בדיני משמורת קטיני – תו דגש על ישו עקרו טובת הילד" ענייני משפט י .(1984) 355 ,5
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מדור פסיכולוגיה ומשפט

 .5לטענתו של יגיל 16,בהנחה שמתייחסי למסוגלות הורית כתכונה אישיותית ,תפקודי הורי אינ תוצר של
תכונה אישיותית זו בלבד אלא תוצאה של אינטראקצייה מורכבת בי מרכיב אישיותי של ההורה לבי מרכיבי
מצביי כגו תמיכתו של ב הזוג ,תמיכתה של המשפחה המורחבת ,גורמי לח שוני וא נטיותיו המולדות של
הילד שעשויות לייעל את תפקודי ההורה ולפעמי לפגוע בה.

הנחיות לאבחו מסוגלות הורית
כאמור ,בהיעדר הגדרה נומינלית של מסוגלות הורית נחוצי הנחיות ,קריטריוני ותנאי אשר יהוו בסיס
לעבודתו של המומחה בעת הכנת חוות הדעת בסוגיית מסוגלות הורית :קריטריוני ותנאי אלו ה פרי עבודת
של מעישופטי וחוקרי בתחו הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.
השופט פורת 17פיתח הנחיות מפורטות למומחי ובה  12קריטריוני להערכת מסוגלות הורית 18.היכולת לספק
צרכי פיזיי הולמי של הילד; מסוגלות לתכנ סדר יו; היכולת לספק צרכי נפשיי והתפתחותיי בסיסיי
של הילד; מסוגלות להבי את הצרכי הנפרדי המשתני של הילד; העדפת צרכיו של הילד על פני צרכיו של
ההורה; יציבות בהתנהגות ההורה; מסוגלות להיפרד מ הילד ולתת לו להתפתח ולהיות עצמאי; היכולת להקנות
לילד ערכי תרבותיי ,חברתיי ומוסריי; מסוגלות להצבת גבולות לילד; מסוגלות לתק נזקי וחסכי אצל
הילד; התאמה להיות דמות הורית מספקת להפנמה חיובית של ערכי ודמויות אצל הילד.
מאמ נוס להגדרת שתנאיה יוכלו לשמש קריטריוני להערכת מסוגלות הורית נעשה על ידי חוקרי מתחו
הפסיכולוגיה .הקריטריוני אשר הוצעו ה הנחוצי כדי לאפשר התפתחות תקינה של הילד19:
 .1נוכחות יציבה ומתמשכת של ההורה20.
 .2יכולת להענקת ביטחו ואמו בסיסיי לילד21.

 .3יכולת לספק צרכיו של הילד בדר המותאמת לשלב ההתפתחותי שלו ,תו היערכות ומותאמות לשינויי
בצרכיו הפיזיי והנפשיי של הילד על פי הגיל22.
 .4היכולת להיות דמות שתאפשר לילד הזדהות חיובית עמה והפנמה של ערכי החברה23.
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16
17
18
19
20

יגיל ,לעיל הערה .10
מתו ש' בלנק ,א' אליצור "ילדי בי כיסאות החוק" רפואה ומשפט .(1991) 22 ,4
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מתו יגיל ,לעיל הערה ..10
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 .5יכולתו של ההורה לקבל את ילדו ללא התניות ,על חסרונותיו ,ולהמשי להעניק אהבה וחו ג כאשר הוא גור
אכזבה או איננו עומד בציפיות24.
הניסיו המבור לאגד תנאי מנחי אינו מצליח להתגבר על כל הבעיות בתחו הערכת המסוגלות ההורית.
בעקבות זאת מתעוררת שאלה באשר ליכולת של המבחני הפסיכודיאגנוסטיי לשק תמונה קלינית תקפה
ומהימנה .סקירה של המבחני הפסיכולוגיי העומדי לרשות של פסיכולוגי אשר נעשתה על ידי חוקרי25
מראה כי קיי וקשיי למיניה ,כולל בעיות תוק )תקפות המבנה ,תוכ ,פני ,ניבוי(  26.המבחני
הפסיכודיאגנוסטיי הסטנדרטיי אינ עומדי כמעט א באחד מסוגי התקפות שהוזכרו .ממצאי אלו
מחזקי את הטענה באשר לתמונה הבעייתית בתחו הערכת מסוגלות הורית .הבעייתיות הניכרת בכל הקשור
למבחני מטילה ספק באמינות של המסקנות באשר לתחומי הרגשיי ,ההתנהגותיי והאישיותיי של ההורה
הנבדק ,מה שאומר כי הסתמכות על ממצאי מבחני אלו בלבד יכולה לגרו בהרבה מקרי עוול לילדי בראש
ובראשונה א ג להורי.
ומכא עולה השאלה אי בכל זאת אפשר להכי הערכה תקפה ומהימנה בנושא מסוגלות הורית.

גישות ושיטות להכנת חוות דעת מקצועית
יגיל מציע כי חוות דעת בענייני מסוגלות הורית אסור לה להיות מבוססת רק על ממצאי האבחו הפסיכולוגי ,ועליה
לבחו בראייה כוללת את טובת הילד לאור פרטי מידע רבי .מידע זה כולל אנמנזה ונתוני ממהל החיי של שני
ההורי והמשפחה .אלמגור מדבר על ריאיו קליני מורחב ,א יצוי כי ג הוא אינו חסי מפני חולשות וקשיי.
נוס על מידע זה דרוש ג ידע בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית והגישה המערכתית .חוות הדעת אפוא אמורה
להיות אינטגרטיבית ומצביעה על מידת יכולתו של ההורה לממש בפועל את הפוטנציאל הטמו בתוכו כהורה טוב
לילדיו על א קיומ של קביעות בדבר תכונות אישיות אלו ואחרות כמו למשל חרדתיות ,נוקשות ,אובססיביות וכו'.
זכי הציע 27,על סמ עבודה מקצועית רבת שני ע רשויות הסעד ומת חוות דעת לבתי משפט ,מודל מתודולוגי
להערכת מסוגלות הורית אשר מאחד בתוכו עקרונות של גישות קליניות ומערכתיות .על פי המודל המקורי ,אשר
הוצע בשנת  ,1992תהלי ההערכה הפסיכולוגית מתבצע בשלבי האלה:
עמידה על הסיבות לחוסר מסוגלות הורית )בדיקה פסיכודיאגנוסטית של ההורה(; ב .הגדרת המסוגלות ההורית
)בדיקת אינטראקצייה הורהילד(; ג .איתור נזקי שנגרמי לילד )בדיקה פסיכודיאגנוסטית של הילד(; ד .חיפוש
פתרונות לבעיית אימסוגלות הורית )העלאת מגוו אסטרטגיות לטיפול בבעיה ובחירת התערבות מועדפת(.
מאוחר יותר הציע זכי 28שני מודלי נפרדי להערכת מסוגלות הורית ,אחד בתיקי משמורת והאחר בתיקי
אימו 29.אמנ קיימת חפיפה בחלק מהשלבי של שניה ,א כל אחד ייחודי לסוגיה שבה קיי הצור בהערכת
המסוגלות.
המודל להערכת מסוגלות הורית בתיקי משמורת מונה את השלבי האלה:
א .אבחו צורכי הילד – האבחו מתבצע בעיקר באמצעות הערכה פסיכודיאגנוסטית רחבה הכוללת מבחני
קוגניטיביי ואישיותיי השלכתיי .הערכה זו נועדה ללמד על הצרכי ההתפתחותיי הרגילי לבני הגיל של
הילד א ג על צרכי מיוחדי.
_____________________________________
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יגיל ,לעיל הערה .10
ראו בעניי זה אלמגור ,לעיל הערה  ;14אלמגור וארלי ,לעיל הערה  ;12יגיל ,לעיל הערה  ;10זכי ,במאמרו "פסיכותרפיה,
משפט ואתיקה" ,לעיל הערה .10
להרחבת הידע בנושא ,ראו מאמרו של יגיל ,לעיל הערה  ,10בעמ' .187
זכי ,במאמרו "הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית" ,לעיל הערה .10
זכי ש.
ראו זכי ש.
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ב .אבחו יכולת של ההורי – ג כא האבחו מתבסס על הערכה פסיכודיאגנוסטית רחבה הכוללת מבחני משכל
ומבחני אישיות אובייקטיביי והשלכתיי .הערכה זו אמורה ללמד על רמת יכולת הקוגניטיבית והרגשית של
ההורי.
ג .אבחו טיב הקשר הורהילד – אפשר לעשות אבחו זה על ידי תצפית מובנית וראיו הערכה מובנה לגבי
אינטראקצייה של הורהילד.
ד .בדיקת מסוגלותו והתאמתו של כל הורה – שלב זה הוא תוצר של הצלבת שלושת השלבי הראשוני ,דבר אשר
אמור ללמד על היתרונות והמגבלות של כל אחד משני ההורי ועל מידת התאמתו ומסוגלותו להעניק יציבות,
קביעות ,המשכיות ,ביטחו ,חו ,אהבה והתייחסות ועוד כמה וכמה יכולות הנחוצות לש התפתחות תקינה של
הילד.
ה .מציאת פתרונות לטובת הילד – במקרה שקיימת העדפה של הורה אחד על פני משנהו תיקבע המשמורת לטובתו
וייקבעו סדרי הראייה ע ההורה האחר .א תימצא "התאמה חלקית" של אחד משני ההורי או של שניה,
יינתנו הדרכות לשיפור ההתאמה ההורית.

התאמת המודל הקיי להורי מהחברה הערבית מוסלמית
לדעת זכי ויגיל 30,ההגדרה של "אימסוגלות הורית" מבוססת למעשה על נורמה חברתית בעלת אופי "איכותי" ולא
"כמותי" ונמדדת על פיה .זאת ועוד ,זכי מציי כי ההתייחסות לאימסוגלות הורית כאל סטייה לפי תפיסה חברתית
הופכת אותה לתלויתתרבות ,ומכא השונות בתופעה בי תתקבוצות אתניות וחברתיותכלכליות בתו המבנה
החברתי הכולל.
לדעתי ג ההגדרה של "מסוגלות הורית" וההנחיות להערכתה אמורות להיות מבוססות על נורמות וערכי
חברתיי הייחודיי לכל חברה וחברה ,ומכא הצור בהנחיות ספציפיות למומחי אשר מתבקשי לחוות את
דעת בעניי מסוגלות הורית של הורי מהחברה הערבית.
א על פי כ ההנחיות והמודל להערכה פסיכולוגית למסוגלות הורית אינו אמור להיות שונה בהרבה ממודל קיי
ברמה ארצית ובילאומית .אי ספק שבשל טקסטורה חברתיתתרבותית ייחודית מחויב הבודק להיות רגיש
לסוגיות שבמרחב התפר המקשר ויוצר סוג של מעבר ביתרבותי .אי לכ אני רואה צור בהתאמת חלק מההנחיות
הקיימות לש עריכת חוות דעת ,וכיוצא בכ התאמת המודל הקיי להערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית
להורי מהחברה הערבית מוסלמית .התאמות אלו ייעשו בהתחשב בנורמות ובערכי החברתיי והתרבותיי
הייחודיי לה.
לפיכ אני מציע כי בעת נטילת אנמנזה בריאיו הקליני יש לברר ולבחו שבע סוגיות שבלעדיה חוות הדעת תלקה
בחסר ונעדרת מידע בנושאי חשובי וא מהותיי הנגזרי מהחברה הערבית:
 .1יחס ההורה למשפחה המורחבת שלו ושל ב/בת הזוג .חשוב לקבל מידע ואינדיקציה באשר לתמיכה ולמעורבות,
א בכלל ,של המשפחה המורחבת לא רק בתקופה הנוכחית של המשבר אלא ג העתידית ,במיוחד א יוחלט כי
ההורה הנבדק יקבל את המשמורת.
 .2יחס ההורה לביקורת החברה וסגנו התמודדותו עמה.
 .3יחס ההורה לניסיו של ב/בת הזוג לחדירה למרחב האישי שלו.
 .4יחס ההורה לחלוקת התפקידי בי בני הזוג ,ראייה קודמת ועתידית.
_____________________________________
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 .5יחס ההורה למת ביטוי אישי ומיצוי עצמי לפרט.
 .6יחס ההורה למת מרחב חופשי למיצוי אינדיווידואלי וזכות לפרטיות הנדרשת לכל אחד מבני הזוג ובני
המשפחה בנושאי רגישי ,כמו זכות בסיס בניהול מערכת יחסי זוגית חדשה.
 .7יחס ההורה ל"זכויותהיתר" שהחברה נותנת לגבר.
בנוס ,אני סבור שתמיד יתעורר צור בבירור תחומי שבה מאפיי אישיותי אינטרפרסונלי המשק יכולות
התמדה ,עקיבות ויציבות בחיי היויו .מסוגלות היא בסופו של דבר סוג של אחריות וסמכות ,ומכא חשיבות
של סוגיות אלו.
לאור האמור ,בעת בואו של המומחה לערו חוות דעת בעניי מסוגלות הורית ,חובה עליו להישע לא רק על ממצאי
המבחיני הפסיכודיאגנוסטיי אלא ג ,בראש ובראשונה ,על המידע שהפיק מהריאיו הקליני אשר מתייחס
לסוגיות הייחודיות שהוצעו לעיל .עבודה של שילוב ,הצלבה ואינטגרציה של כלל המידע יש בה להביא לחוות דעת
מהימנה ותקיפה.

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 46יולי 2012

215

מדור פסיכולוגיה ומשפט

הערות למאמר :עקרונות וסוגיות בהערכה פסיכולוגית של המסוגלות ההורית
בחברה הערבית המוסלמית בישראל
א שנושא המאמר הוא קליני בעיקרו ,פנינו אל מומחה בתחו המשפט להציע את התייחסותו .הוא ביקש להדגיש
כי הרקע המקצועי שלו הוא משפטי בעיקרו.

הערכות מסוגלות הורית בבתי הדי השרעיי:
המאמר מציב שאלה חשובה ומעניינת :הצור והאפשרות להתאי בדיקת ו/או הערכת מסוגלות הורית למגזר
המוסלמי )ברובו :ערבימוסלמי( בישראל.
בדיקה והערכה של מסוגלות הורית מטרתה לסייע לערכאות השיפוטיות לקבל הכרעה בעניי משמורת ,הכרעה
שתעלה בקנה אחד ע טובת הקטי ,בנסיבות חייו .מטרתה המרכזית של חוות הדעת היא לגבש מסקנה לגבי
יכולתו של כל אחד מההורי לגדל את הילד באופ תקי .לעתי קרובות תהיה זו חוות דעת של פקיד סעד )עובד
סוציאלי( או של פסיכולוג .אפשר לראותה ככלי עזר עבור הערכאה השיפוטית לתרג את המושג הערטילאי "טובת
הילד" בהקשר למשמורת הורית או אימו ילדי לבעל ממשות ותוכ קונקרטי .מאמר שעוסק באתגרי הכרוכי
בהערכה מהותית שכזו במסגרת בתי הדי השרעיי ,שבסמכות לדו בעניינ של כ 16%מאזרחי המדינה עשוי
להיות רלוונטי במקרי רבי.

המאמר הנדו
באשר לחשיבותו של המאמר הנדו :להתרשמותי ,הוא אינו מחדש ואי בו תרומה ממשית – לא לשדה המחקרי ,לא
לשדה הקליניפורנזי ,ולא לשדה המשפטי.
דווקא בתחו הקליני ,שבו מבקש המאמר לחדש ,מסתמ הוא על מקורות מצומצמי ומעט קדומי ,כולל הצגה
מאוד כללית של הנושא וניתוח שנראה בעיני חסר .לעניות דעתי ,היה מקו להציע ביקורת ייחודית ביחס להערכות
מסוגלות אלו וכ להציע כלי פרקטיי למומחה הפורנזי או לערכאה השיפוטית במקרי האמורי.
הסוגיות אות הציע המחבר בעמוד האחרו למאמרו ה חלק בלתי נפרד מהערכות מסוגלות הורית שמבוצעות כיו
על ידי המומחי הפורנזיי ולמיטב ידיעתי אי בה חידוש .בעוד שיש עיסוק אקדמי ומחקרי בשאלות קליניות
הנוגעות באתגרי תרבותיי )למשל ,ספרו של דווירי על ייעו ופסיכותרפיה של ערבי ומוסלמי משנת 1,(2006
בהחלט ייתכ שיש מקו לכתיבה המתמקדת ביישומ של תובנות קליניות אלו ביחס לחוות הדעת הפורנזית
הנוגעת למסוגלות הורית .כ ,למשל ,נית היה לבחו את אופי ההערכות המבוצעות כיו בבתי הדי השרעיי,
הדרישות שה מפני אל המומחי ואל מכוני האבחו; הא ובמה ה שוני מאשר בערכאות שיפוטיות אחרות,
כיצד מתנהל ההלי בבתי הדי השרעיי בשונה מהערכאות השיפוטיות – ומה מידת השפעת שוני זה ,א בכלל ,על
גיבוש חוות הדעת ו/או הצגתה בבית הדי .הצגת פערי אפשריי בהתנהלות המשפטית ,יחד ע הצגת הקשיי
והאתגרי הייחודיי למטופלי ערביי ו/או מוסלמי בישראל ודרכי להתמודד ע אתגרי אלו ,יכולי יהיו
לספק מקור מעשי למומחי הפורנזיי ו/או לערכאות השיפוטיות ולאנשי המשפט במקרי שנוגעי במסוגלות
הורית בקרב מוסלמי בישראל.
הביקורת שמוצגת בספרות ביחס להערכות מסוגלות הורית מתייחסת לכלל האוכלוסיות 2,ולא ניכר בתיאור
המאמר קושי ייחודי המאפיי דווקא את האוכלוסיה המוסלמית ,או פתרו ממשי לקושי שכזה .טענת המחבר לפיה
_____________________________________
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).MARWAN DWAIRY, COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY WITH ARABS AND MUSLIMS (2006
ראו ,למשל ,דוד יגיל "שיקולי ולבטי באבחו מסוגלות הורית" בתו סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל:
אבחו ,טיפול ושיפוט ) 191187יגיל ,כרמי ,זכי ולבני עורכי.(2008 ,
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כיו בבדיקה זו אי כל התייחסות לסממני דתיי נראית לי שגויה .רגישות תרבותית וא היבטי
מולטיתרבותיי באי לידי ביטוי במדרי הסיווג הפסיכיאטרי ,ובגישות מקובלות ביחס לריאיו קליני .היעדר
התאמה של טסטי מסויימי לאוכלוסיות שונות בישראל עשויה להתקיי ג ביחס לאוכלוסיות מגוונות אחרות
באר .אלו ,אינ קשורי דווקא לייחודיותו של בית הדי השרעי או לחזקות השרעיות לגבי טובת הילד.
יתרה מכ ,בית הדי ,כמו כל ערכאה שיפוטית ,אינו מהווה חותמת גומי לעמדת המומחה או למסקנותיו .משקל
המלצת המומחה הוא רב ביותר ,א לא מכריע .האחריות בקבלת ההחלטה השיפוטית מוטלת כולה על כתפי
הערכאה השיפוטית .הכלל הוא כי בית הדי בוח את התשתית הראייתית שבפניו ומפעיל שיקול דעת עצמאי3.
לבסו ,עמדת המוצהרת של בתי הדי השרעיי מכתירה את טובת הילד כשיקול ראשו במעלה בדי המוסלמי4.
פסיקת קשורה במקרי רבי וא מסתמכת על נורמות חברתיות ודתיות מקובלות 5,א נראה לי שאי בכ שונה

מהחלטה בעניי משמורת או מסוגלות הורית בערכאות אחרות ,שג היא עשויה לגל בתוכה מאפייני חברתיי
ודתיי הרלוונטיי לתא המשפחתי ולקטי המדובר ,תו שנקודת המוצא שלה היא טובת הילד.
אור אסמ ,עור די

_____________________________________
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בע"מ  27/06פלוני נ' פלוני )פורס בנבו.(1.5.2006 ,
דעת המיעוט של עו"ד איאד זחאלקה ,מנהל בתי הדי השרעיי במכתבו לפרופ' שניט ,יו"ר הועדה הציבורית לאחריות
הורית בגירושי מיו  .1.7.2007פורס בתו דוח הביניי של הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטי המשפטיי של
האחריות ההורית בגירושי )אפריל.(2008 ,
לניתוח מקי וביקורתי של פסיקת בתי הדי השרעיי בתיקי הקשורי במסוגלות הורית ,כולל אופ השימוש שלה
בחזקות השרעיות יחד ע חוות הדעת של פקידי הסעד ו/או הפסיכולוגי ,והתיחסות בג"צ לפסיקותיה אלו ראו :מוסא
אבו רמדא" ,התפתחויות אחרונות באחזקת ילדי בבתי הדי השרעיי :בעקבות בג"  9740/05פלונית נ .בית הדי
השרעי לערעורי;בג"  1129/06פלונית ואח נ .בית הדי השרעי לערעורי" משפחה במשפט ב ) 10669תשס"ט(.
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