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 תמצית 
מחקרי; שוני; . ת הפסיכולוגיות של גירושי" על ילדי;ד" בהשפעו, חלקו הראשו" של מסמ6 זה

מצביעי; על מספר מאפייני; משותפי; בתהלי6 הפסיכולוגי אותו עוברי; רוב הילדי; לאחר 

ובאי; לידי ביטוי , דומי; במובני; מסויימי; לתהליכי עיבוד אבל, תהליכי; אלה. גירושי הוריה;

תפיסה , בעיות בקשר ע; ההורי;, ימודי;בקשיי התנהגות המתבטאי; בי" השאר בבעיות בל

 .עצמית שלילית ועוד
 מתו6 הילדי; החיי; במשפחות 040%כ. השלכות הגירושי" על ילדי; נוגעות ג; להיבטי; כלכליי;

 48 0כ(חיי; במשפחות במקבלות מזונות מביטוח לאומי , חד הוריות שבראש" עומד הורה גרוש

או , אשר רמת חייה" יורדת בעקבות תשלו; מזונות נמו6ישנ" משפחות רבות , בנוס>). אל> ילדי;

ועל האפשרויות להתפתחותו , מצב זה משפיע על רמת חייו של הילד. אי תביעה של מזונות

העדר תשלו; מזונות עשוי לגרו; , בנוס>. וכתוצאה מכ6 ליכולתו להסתגל לגירושי", החינוכיות

אשר אובחנה כאחד הגורמי; ,  ע; האבובכ6 להשפיע על מידת הקשר, להתרחקות האב מילדיו

 . החשובי; להתפתחותו התקינה של הילד
חוק הכשרות והאפוטרופסות . מתמקד בנושא קביעת המשמורת על הילד, חלקו השני של המסמ6

מי יגדל , קובע כי במקרה גירושי" יחליטו ההורי; בהסכ; מי יהיה האפוטרופוס של הילד, 1962

הסכ; זה דורש אישור בית משפט אשר נועד . ע; הורה שאינו משמור"וכ" הסדרי ראייה , את הילד

א; ההורי; ,  לחוק הכשרות והאפוטרופוסות25לפי סעי> . להבטיח את טובתו של הילד בהסכ;

יחד ע; . יקבע בית המשפט ענייני; אלה כפי שייראה לו לטובת הקטי", אינ; מסכימי; ביניה;

 .  יחיו ע; אמ;6גיל הסעי> מוסי> וקובע כי ילדי; עד , זאת
ישנ" השלכות הנוגעות ג;  , 6הקובעת כי ילד יחיה ע; אימו עד גיל , "חזקת הגיל הר6"ל

השלכות לגבי גורל; של ילדי; נוספי; במשפחה שאינ; , למשמורת; של ילדי; בוגרי; מגיל שש

ערער את וכ" להמש6 חייו של הילד ע; אמו ג; לאחר שעבר את גיל שש בשל חוסר רצו" ל, בני שש

 . יציבות חייו
בטענה כי היא אינה מתאימה לתנאי; החברתיי; , זוכה היו; לביקורת, "חזקת הגיל הר6"

היא אינה תואמת תאוריות פסיכולוגיות מתקדמות אשר גורסות כי טובת ; והכלכליי; של ימינו

 המסייעי; והיא משפיעה ג; על גורמי; נוספי;; הילד היא לקיי; קשר יציב ועקבי ע; שני הוריו

אשר נוטי; לחוות דעת; המקצועית , לבית המשפט דוגמת עובדי; סוציאליי; ופסיכולוגיי;

בחוק הכשרות " חזקת הגיל הר6"לפיכ6 יש הקוראי; לבטל או לשנות את . בהשפעת הדוקטרינה

 . ולאפשר לבית המשפט לקבוע את משמורת הילדי; בכל מקרה לגופו, והאפוטרופסות
תפקידו של בית . בהחלטות המשמורת" טובת הילד"מדגיש את הצור6 בדאגה להחוק , בנוס> לכ6

 דוגמת העובדי; הסוציאליי; והפסיכולוגי; הוא לדאוג 0וכ" של הגורמי; המסייעי; לו, המשפט

במצב בו לעיתי; טובתו עשויה להזנח בשל הקונפליקט והמאבק שעשוי להווצר בי" , לטובת הילד

 . הורי; בעת הגרושי"
זכות זו . יש לבחו" ג; את זכות הילד להשמיע את דעתו,  בנושא קביעת משמרתו של הילדבדיו"

המחייב מדינות החתומות על האמנה לתת לכל , ל לזכויות הילד" באמנה הבינ12מעוגנת בסעי> 

ולתת משקל לרצונו בהתא; לגיל , להביע את דעתו בכל הענייני; הנוגעי; לו, ילד המסוגל לכ6

בהליכי; אשר קובעי; את גורלו דוגמת קביעת , כאשר דני; בטובת הילד. הילד ולבגרותו
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יש לתת את הדעת ג; למקומו של הילד וליכולתו להשמיע את קולו , המשמורת לאחר הגרושי"

 . בהליכי קביעת המשמורת

 השפעת הגירושי2 על ילדי,. 1

 : השפעות פסיכולוגיות1.1
מנגנוני , סידורי האחזקה ע; הוריו, מצבו ההתפתחותי, תלויות בגילו, גירושי"לתגובותיו של הילד 

אות" , ישנ" תגובות שכיחות לגירושי", יחד ע; זאת. ההסתגלות וההתמודדות שלו ויחסיו ע; הוריו

 . 1נית" לאבח" אצל רוב הילדי;
.  והתמודדות ע; אובד" סופי0לבי" עיבוד תהליכי האבל, קיי; דמיו" בי" עיבוד האבד" בגירושי"

 הילד 0הכחשה: את כל השלבי; הבאי;, עובר לרוב הילד, בתהליכי אבלות כ6 ג; בגירושי"כמו 

בשלב זה נוטי; הילדי; להאמי" כי הגירושי" אינ; . מנסה לדחות את המציאות המרה או לבטלה

לעיתי; מתבטאת הכחשתו של הילד בכ6 שהוא כאילו איננו . ; ואי" זו אלא מריבה נוספתיממשי

וה; תופסי; את עצמ; אחראי; ,  ילדי; רבי; חשי; ברגשות אש;0אשמה. "מושפע מהגירושי

ה; מאמיני; , בשל נטיית; של ילדי; לחשיבה אומניפוטנטית". הרעה"לגירושי" בגלל התנהגות; 

הוא חש כי .  הגירושי" מאיימי; על הילד באובד" אהבה0כעס. בכוחותיה; לגרו; לפרידת ההורי;

במקרי; רבי; . לכ" הוא עלול לחוש עויינות איבה וכעס כלפיה;, וריונעזב והוזנח על ידי ה, ננטש

התקת הכעס באו , בשל חוסר יכולת לכעוס על האב, האיבה והכעס מופני; דווקא כלפי הא;

 בשלב זה עיבד הילד את 0ייאוש. 'חברי; וכו, לדמויות משמעותיות אחרות כמו מורי;

. והוא נוטה לרגשות של דכאו" והתאבלות, )לפחות באופ" חלקי(המציאותיות של הגירושי" 

איבוד עניי" , דכאונו בכי המבטא את, מבחינה התנהגותית יכול שלב זה להתבטא בהפרעות גופניות

אלו ה" תגובות כלליות הנצפות אצל רוב . ובנטייה להתבודד, במשחקי; ובחברי;, בלימודי;

.  והתנסויות קודמות, ההורי;יחסי; ע; , אישיות, שלב התפתחות, הילדי; ללא הבדלי גיל

הסתמ" ג; שלב , במחקרי; אשר נעשו בקרב ילדי; להורי; גרושי;, בשלבי; מאוחרי; יותר

 .2 המתבטא בקבלת המציאות החדשה והסתגלות למצב0השלמה
 פסיכולוגיי; אשר מדי;העלו מספר מ, שורה של מחקרי; שעסקו בנושא ילדי; להורי; גרושי;

, כי ילדי; גרושי; נוטי; לסבול מקשיי; בלימודי;,  עולהAmetoשער6 במחקר . עשויי; לאפיינ;

וקשיי; , )peer group(בעיות ע; קבוצת השייכות , תפיסה עצמית שלילית, התנהגויות בעייתיות

שאי" משמעות הדבר שכל הילדי; להורי; , מציי" החוקר, יחד ע; זאת.  ביחסי; ע; הוריה;

 .3גרושי; סובלי; מבעיות אלה

 :4השפעות כלכליות 1.2
 0הראשונה: אוכלוסיות הילדי; שהוריה; גרושי; מתחלקת לשלושה, אביד"0ר כה" ואלדר"לפי ד

הילד רגיל היה יה לקבוצה שבה רמת המזונות היא סבירה ומותאמת ככל הנית" לרמת החיי; א

                                                 
 .162' ע, ספריית פועלי;, איזו" עדי", )1983(עפרה אילו"  1
 .1620165' ע, ש;  2
, "heories,  Hypotheses and Empirical supportT: Children's Adjustment to Divorce",)1983(R . Ameto P3

.38-23, 55, Journal  of Marriage and the Family 
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 או שהמזונות אינ;, הינ; נמוכי;, י האב"ילדי; שמזונותיה; המשולמי; ע 0השנייה; בעבר

;  וכתוצאה מכ6 חיי; הילדי; מתחת לקו העוני,י האב א6 הא; אינה תובעת אות;"משולמי; ע

 .  ילדי; מקבלי; את המזונות באמצעות הביטוח הלאומיהשלישיתואילו בקבוצה 
 ילדי; במשפחות שאמותיה; מקבלות את המזונות 48,134החוקרות מציינות כי בישראל חיי; 

 ילדי; אשר חיי; במשפחות חד הוריות שבראש" עומד 6110,309 מתו6 ס, באמצעות ביטוח לאומי

 . 5הורה גרוש
 במצב; הכלכלי של 21%030%מחקרי; שוני; הראו כי גירושי" גורמי; לירידה דרסטית של 

. וממקמי; אות; במקרי; רבי; מתחת לקו העוני, אמהות וילדי; בשנה הראשונה לאחר הגרושי"

בעיקר של נשי; שהכנסת" לפני , ל נשי; אחרי הגרושי"הירידה המשמעותית ברמת ההכנסה ש

 .מונעת שימור של רמת החיי; של המשפחה שקדמה לגרושי", הגרושי" הייתה פחותה מהחציו"
אובד" . בתקופה הראשונה בעיקר, המצב הכלכלי משפיע על הסתגלות; של הילדי; לגירושי"

וירידה , לדי; לבתי ספר פחות טובי;שליחת הי, הכנסה עשוי לגרו; לשינויי; במקומות המגורי;

שינויי; אלה נמצאו . בהזדמנויות חינוכיות או בפעילויות כגו" חוגי; שהיו זמיני; לילדי; בעבר

 .כבעלי השפעה משמעותית על הסתגלות הילדי; 
ה" , הספרות מראה כי תשלו; המזונות מהווה צומת של עימותי; מתמשכי; בי" ההורי;, בנוס>

פגיעה ברמת : עימות מתמש6 זה פוגע בילד במספר אופני;. ירות; ואופ" העברת;סד, לגבי גובה;

לעיתי; הקונפליקטי; קשורי; לנטייתה . וכ" השלכות פסיכולוגיות של עימות זה על הילד, חייו

 . 6הגלויה או הסמויה של הא; לניתוק מעורבותו האבהית בחיי ילדיו
מאבדי; במש6 הזמ" את הקשר ע; , ירהנמצא כי אבות שאינ; משלמי; מזונות בצורה סד

החוקרות מצביעות על כ6 כי קיימת קבוצה גדולה של ילדי; שאינ; זוכי; לתשלומי . הילדי;

ועל , הדבר העלול להשפיע על מעורבותו של האב בחיי הילדי;, ולפיכ6, מזונות מצד האב

מדדי; נמצא כאחד ה, קשר עקבי זה. האפשרות ליצירת קשר עקבי ויציב ע; הילדי;

מעורבותו של , בנוס>.  המשמעותיי; ביותר להסתגלות הילדי; לגירושי" ולהתפתחות; התקינה

משפיעה על מעורבותו של האב בפעילות הילד במערכות , לרבות העברת תשלומי המזונות, האב

 .ועל סיכויי הילד לשוויו" הזדמנויות התפתחותיות וחינוכיות לטווח ארו6 , החינו6

  מסגרת חוקית7ורת קביעת המשמ. 2
קביעת , משמעותה של משמורת הינה אחריות ההורה לגידול והתפתחות גופנית ונפשית של הילד

. לימודיו ושאר הדברי; הנוגעי; לחייו כמו ג; כלכלתו ומזונותיו, דר6 חינוכו, מקו; מגוריו

רות י חוק הכש"נקבעת עפ, ההחלטה לגבי האחריות על הילדי; במקרי גירושי" בי" הורי;

 :1962 0ב"והאפוטרופסות תשכ

 

 

 

                                                                                                                                            
הוגש  , השלכות העדר מזונות לילדי; להורי; גרושי; על רווחתת;, )12.3.01(ר ארנה כה" ודורית אלדר אביד" "ד 4

 . ילד והמשפט הוועדה לבחינת עקרונות יסדות בתחו; ה0לוועדת משנה הילד ומשפחתו
המועצה : ירושלי;, שנתו" סטטיסטי: ילדי; בישראל, )2000(ריבלי" 0וזאב בינסטוק, ציונית יפה,  ב" אריה אשר 5

 .לשלו; הילד
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הותרו או הופקעו ובי" ,  בי" שנישואיה; אוינו0היו הורי הקטי" חיי; בנפרד" קובע כי 24סעי> 

רשאי, ה, להסכי, ביניה, על מי מה, תהיה האפוטרופוסות לקטי2 כולה או  0שעדיי" קיימי;

הסכ; ; יחזיק בקטי2 עמו במגעומה יהיו זכויות ההורות שלא , מי מה, יחזיק בקטי2, מקצתה

 ."  כדי" החלטת בית המשפט0דינו לכל עניי" זולת ערעור, ומשאושר, כזה טעו" אישור בית המשפט
או שבאו לידי הסכ;  א6 ההסכ; לא , 24לא באו ההורי; לידי הסכ; כאמור בסעי> : "25 סעי> 

שייראה לו לטובת כפי , 24רשאי בית המשפט לקבוע את הענייני, האמורי, בסעי; , בוצע

 .יחיו אצל אימ, א, אי2 סיבות מיוחדות להורות אחרת, 6ובלבד שילדי, עד גיל , הקטי2 
 

ומי יגדל את , החוק מאפשר להורי; להחליט ביניה; מי מה; ישאר האפוטרופוס של הילדי;

 כמו כ" רוב הסכמי הגירושי" כוללי; ג; את קביעת הסדרי הראייה אשר, הילדי; בעת הגירושי"

 ).במקרי; השכיחי; בה; לא נקבעת משמורת משותפת(יוענקו להורה שאינו משמור" 
בית המשפט נוטה לבדוק הסכמי, אלה בי2 , ג; כאשר ההסכ; נחת; בהסכמת שני ההורי;

לרוב בית המשפט לא ישנה את הסדר , יחד ע; זאת. על מנת לדאוג כי נשמרה טובת הילד, הורי,

בהתבסס על הנחה שהסכמת ההורי; משקפת את , ההורי;כאשר יש הסכמה בי" , המשמורת

 .7לרוב ההסכמי;" חותמת גומי"ולכ" הוא הופ6 להיות , טובת הילד
כפי ("כי בית המשפט יחליט לפי טובת הילד ,  לחוק25כאשר אי" הסכמה בי" ההורי; קובע סעי> 

 ").שיראה לו לטובת הקטי"
בית המשפט נעזר בעזרה מקצועית , קשי;בעיקר כאשר מדובר בסכסוכי; , במקרי; מסויימי;

או של פסיכולוגי; אשר נועדו לסייע לבית המשפט לקבוע את טובת , בדמות; של פקידי הסעד

לרוב פקידי הסעד והפסיכולוגי; עורכי; שיחות ע; הילדי; במהל6 . הילד בהחלטת המשמורת

 משמורת ולכ" אינ; מאחר ולרוב ילדי; אינ; מופיעי; בבית המשפט בנושאי סכסוכי. אבחונ;

זוהי אחת ההזדמנויות הבודדות למימוש זכותו של הילד להשמע , מבטאי; את רצונ; בפני השופט

 .ולהביע את רצונו

 
על הצור> של בית המשפט לדאוג לטובת הילד בדיוני משמורת והקושי בקביעת טובת הילד 

 : נית2 ללמוד מדבריו של השופט כה2, בסכסוכי גירושי2
אי" ...מזו של קביעת גורלו של ילד קט", לעיתי; קורעת לב, ימה שיפוטית קשהאי" ל6 מש"

 חייב השופט לשמש לו לפה 0מחלוקת בי" השופטי; שכאשר גורלו של ילד עומד להכרעה ביניה;

אי" מרות הוריו , ילד העומד לפני שופט"...אביה; של יתומי;"כל בית די" הוא , ולערו6 לו דינו

מבי" , והוא נאמ" לדאוג לטובת הילד כמו שהורה אוהב, מרות של א; ואבוהשופט נוטל ; עליו

אבל ...אמנ; ההורי; ה; האפוטרופוסי; על ילדי; וה; חייבי; לנהוג לטובתו. ורחו; דואג לילדיו

שאי" ה; יודעי; , הדעת נותנת והנסיו" מוכיח, בשעה שה; מתדייני; זה ע; זה על משמורת ילד;

תמיד קיי; חשש שהורה . י" האינטרסי; של עצמ; לבי" טובתו של הילדלהבחי" תמיד די הצור6 ב

                                                                                                                                            
 אשר Parent Alienation Syndrom- PAS (0" (תסמונת ההתנכרות מהאב" עלול הדבר להביא ל0במקרה הקיצוני. 6 

 . מה שגור; לילד לפתח שנאה כלפי ההורה האחר, ת ב" זוגו לשעבר בפני הילדנובעת מכ6 שההורה המשמור" משמי= א
 .52' ע, הוצאת בורסי, שיתו> הילד בקביעת משמורתו, )1997(יאיר רונ"  7
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,  משלה הורה את עצמו0במקרה הטוב. המתדיי" על גורל ילדו מתכוו" להיטיב לעצמו ולהרע ליריבו

באשלייה כי קבלת הילד למשמורתו והוצאתו ממשמורת ב" זוגו זהה ע; טובת , בתו; לב

ולשחררו מאחריותו לברר מה , כדי לפתור השופט מחובתו) זו בטענה 0(על כל פני; אי" בה ...הילד

 . 8"ומהי הדר6 הטובה להבטיחו לו, היא באמת טובת הילד

 
כאשר דני; בנושא קביעת טובתו של הילד בהחלטות הנוגעות לגורלו דוגמת החלטה לגבי משמורת 

. וגמת בית המשפטיש לבחו" הא; טובתו של הילד יכולה להקבע רק על ידי גור; חיצוני ד, הילד

יש לבחו" את הזכות , "אבותיה; של יתומי;"למרות תפיסתו של בית המשפט את תפקידו כ

הניתנת לילד להביע את רצונו בסכסוכי משמורת ואת מידת שיתופו בתהליכי; של קבלת החלטות 

 . בענייניו
,  הנוגע בוקובע את זכות הילד להשמע בכל הלי>,  באמנה הבינלאומית לזכויות הילד12סעי; 

 . ואת החובה לתת להעדפותיו משקל ראוי
כאשר . טובת הילד עשויה להתנגש ע; זכות הילד, יהיו שיטענו כי במקרה של סכסוכי משמרות

וכי שיתו> הילד בהחלטה הוא , עשוי לפגוע בו ובטובתו הפסיכולוגית, הצור6 להכריע בי" הוריו

ת רווחתו של הילד וקשריו ע; הוריו בטווח צעד שעלולות להיות לו משמעויות שליליות מבחינ

 . 9הקצר והארו6
 .בהליכי; הנוגעי; לגורלו, כי קביעת טובת הילד מחייבת את שמיעתו של הילד, מנגד יש הטועני;

, ובגרותו הנפשית בהליכי משמורת, בהתא; לגילו, יש לבחו" את מידת שיתופו של הילד, לפיכ6

לממש את זכותו לשמיעת קולו בנושאי; הקשורי; , נותיובאופ" אשר יאפשר לילד להביע את רצו

 .10בענייניו ולאפשר לו להשתת> באופ" פעיל בקביעת טובתו

 

 : לחוק הכשרות והאפוטרופסות25בסעי; " חזקת הגיל הר> "2.1
קיימת עדיי" בחוק תפיסה של , כי על בית המשפט לפסוק לפי טובת הקטי", יחד ע; קביעת החוק

נקראת בספרות , עדיפות זו). 6ילדי; עד גיל (משמורנית של ילדי; בגיל הר6 מת" עדיפות לא; כ

 ". חזקת הגיל הר6"או , )Tender years Doctrine" ( דוקטרינת הגיל הר6"המקצועית 

 ":חזקת הגיל הר>" השלכות 2.1.1
כאשר מדובר בסכסו6 על משמורת של ילד שטר; , לדוקטרינה אשר מעדיפה את הא; כמשמורנית

 : 11יש השלכות רחבות יותר על קביעת משמורת על ידי בית המשפט, או לו שש שני;מל
עשויה להיות מושפעת מדוקטרינת הגיל , ילדי; שאינ; בני ששההכרעה בסכסו6 משמורת של  !

י הדוקטרינה יש להפקיד את המשמורת של ילד שטר; מלאו לו שש בידי "הקביעה כי עפ. הר6

 . לדי; בוגרי; יותר יישארו במשמורתה של הא;מגבירה את הסיכוי שג; י, הא;
ולפיכ6 , משו; שגידול; יחד הינו לטובת; במקרי; רבי;, לא להפריד בי" אחי;קיימת נטייה  !

 . ג; כאשר ידונו במשמורת; של ילדי משפחה בוגרי;  תגבר הנטייה להשאיר; בידי הא;

                                                 
 .שיתו> הילד בקביעת משמורתו, רונ" יאיר: בתו6, "מבוא", )1997(כה" .  השופט חיי; ה 8
     פסיכולוגיה , "לטה לגבי משמורת ילדי; ומקומו של הפסיכולוג הקליניהערכת מסוגלות הורית בהח",  משה אלמגור 9

 .1גליו" , 8    
 .ש;, )1997( רונ" יאיר  10
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אשר , י פסיכולוגיהתגבשה בפרקטיקה השיפוטית גישה המבוססת על ידע טיפול, בנוס> !

ראוי לעודד המשכיות ויציבות בקשרי; , קובעת כי בהיעדר אינדיקציות שליליות סותרות

המומחי; , לפיכ6. שפיתחו הילדי; במהל6 התקופה שבה יוש; הסדר המשמורת בעבר

ניתוק , בתחו; אינ; ממליצי; על שינויי; המתאפייני; בניתוק משגרת החיי; של ילדי;

מנעת במקרי; של מעבר ממשמורת של הורה אחד למשמורת של הורה שהוא תוצאה בלי נ

שהיו חשופי; בלאו הכי , מעבר כזה כרו6 בזעזועי; ובחוסר וודאות בחייה; של ילדי;. אחר

חזקת הגיל הר6 מקטינה את הסיכוי , כתוצאה מכ6. למשברי; ולפרידות בגי" גירושי ההורי;

ידורי המשמורת אחרי שמלאו לילד שש לשנות את סשבית משפט יענה בעתיד לבקשת אב 

 .או לקבל את הילדי; לחזקתו, שני;

 
ישנ; הטועני; כי בדר6 זו עלולה להתגבש תוצאה שונה מזו שהיו מגיעי; אליה השופטי; אילו 

 .ללא אילוצי; דוקטריניי; שנקבעו בחוק, הפעילו את השיקולי; של טובת הילדי; בלבד

 
 :בחוק הכשרות והאפוטרופסות" הר>חזקת הגיל " הצדקות להשארת 2.1.2

יש המצדיקי; את השארת חזקת הגיל הר6 בספר החוקי; בצור6 לאז" במידת מה את הפער 

העדיפות לא; המשמורנית בחסות . הנובע ממעמד" הנחות של הנשי; במסגרת הדי" האישי

בו היא ש, מעניקה לה יתרו" בעל משקל מאז" במסגרת המאבק הכולל שלה נגד בעלה, הדוקטרינה

 . נמצאת לרוב בעמדת נחיתות
יצר ההתדיינות בי" הורי; במחלוקות " צינו""מצדיק את החלת הדוקטרינה ב, סוג שיקולי; אחר

קיומה של הדוקטרינה תורמת לניבוי התוצאה השיפוטית . הנוגעות בזכות להחזיק בילדי;

עלי; ליזו; הלי6 קטנה הנטייה של ב, כתוצאה מחיזוי התוצאה.  מת" המשמורת לא;0הצפויה

. לצמצו; ההתדיינות בבתי המשפט בסכסוכי משמורת יש מספר יתרונות. לתביעת משמורת

 כיוו" שהיא מצמצמת את העומס שעשוי להווצר במערכת 0זהו יעד רצוי למערכת המשפט, ראשית

ולכ" עשוי לתרו; , מפחית לחצי; וקונפליקטי; בקרב הילדי;, העדר דיוני; אלה, שנית, המשפט

 .12הסתגלות טובה ומהירה יותר לגירושי" מצד הילדל
עשוי להביא לניצול לרעה של העדר החזקה על ידי , "חזקת הגיל הר6"כי ביטול , בנוס> נית" לטעו"

על מנת להמשי6 , עד למצב בו אמהות תאלצנה לוותר על חלק" הכספי בהסכמי הגירושי", האבות

 .להחזיק את ילדיה"

 
 ":גיל הר>חזקת ה" התנגדות ל2.1.3

בחוק " חזקת הגיל הר6"יחד ע; זאת עולה כיו; ביקורת רבה בקרב משפטני; על השארת 

 .הישראלי
נטע" כי הדוקטרינה אינה מתאימה להתפתחויות של תאוריות פסיכולוגיות בדבר , ראשית !

נזקק הילד , בניגוד לתפיסה פסיכואנליטית כי בשנות התפתחותו הראשונות. טובת הילד

בעוד חסרו" האב בשלבי התפתחות מוקדמי; , לה של הא; ולקשר פיזי עימהיותר לטיפו

                                                                                                                                            
',  יטעיוני משפט, "שינוי או ביטול, המשכיות: ביישובי סכסוכי משמורת ילדי;"חזקת בגיל הר6", )1994(ד" שניט  11
 .1850203'ע

 .188' ע,  ש; 12
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הרי שלאחרונה התפתחו תפיסות נוספות לגבי תפקיד ההורי; , אלה משמעותי פחות

התפתחותו התקינה של הילד קשורה , לפי תאוריות אלה. בהתפתחות תקינה של הילדי;

 צרכיו משתני; בתקופות כאשר, הדוקות לחשיפה ולזיקה בו זמנית ע; שני ההורי;

 .13ובהתא; לשלבי התפתחותו וצרכיו הפסיכולוגיי; של הילד, שונות
חשוב לציי" כי מחקרי; הראו כי היתרו" לפתרו" שאינו משמורת של הורה , יחד ע; זאת

הינו רק כאשר מדובר בסביבה בריאה וללא חיכוכי; , דוגמת משמורת משותפת, אחד

טובתו הפסיכולוגית של הילד אינה תלויה רק ביכולתו , ולכ". וקונפליקטי; בי" ההורי;

וביכולת לצור סביבה נטולת , להיות בקשר ע; שני הוריו אלא ג; בטיב הקשר ביניה;

 .  14חיכוכי; עבור הילד
א; .  כלכלי שונה ממציאות החיי; כיו;0נטע" כי הדוקטרינה צמחה על רקע חברתי, שנית !

המציאות , התמקדו במשק הבית ובגידול ילדי;ו, נשי; לא יצאו לשוק העבודה, בעבר

החברתית כלכלית של סו> המאה העשרי; שונה בתכלית מבחינת המבנה התעסוקתי 

כיו; אי" לקבוע מראש . היא מושג אנכרוניסטי, ולכ" חזקת הגיל הר6. והמבנה החברתי

 ויש לבחו" את מהות הקשר. מסמרות לגבי התפקיד המיועד לא; ולאב בגידול הילדי;

בלי , והמעורבות בטיפול של כל אחד מבני הזוג בהתא; לנסיבות הספציפיות של המקרה

 . 15להצמד לסטריאוטיפי; מסורתיי; של תפקידי ההורי;
נטע" כי דוקטרינת הגיל הר6 מציבה לא; ציפיות אשר עומדות בניגוד גמור , שלישית !

נה יוצרת הפליה הדוקטרי. כלכלית וחברתית, לשאיפות להגשמה עצמית מבחינה אישית

כאשר  אבות ממשיכי; . מובנית לגבי דפוס התנהגות נורמטיבית שמצופה משני ההורי;

את הקריירה שלה; לאחר הגירושי" ובעקבות זאת מוגבלת מעורבות; בטיפול האישי 

כאשר נוהגת הא; על פי דפוס , לעומת זאת. נחשב הדבר לנורמטיבי, בילדי; עד למינימו;

  .16ועלולי; להתייחס אליה כאל יוצאת דופ", > לתיוג חברתי שליליהיא עלולה להחש, זה
אלא על גופי; מקצועיי; , נטע" כי הדוקטרינה משפיעה לא רק על בתי המשפט, רביעית !

פסיכולוגי; ועובדי; סוציאלי; . נוספי; אשר מטרת; לשקול מי יהיה ההורה המשמור"

 מוגבלי; בשיקול דעת; בשל ,אשר נועדו לסייע לבית המשפט במקרי סכסוכי משמורת

ג; כאשר ה; דני; בגורל; של , וה; כאמור מושפעי; ממנה, קיומה של הדוקטרינה

 .17או בהחלטות לגבי אחי;, ילדי; שאינ; בני שש
שבחוק " חזקת הגיל הר6"קוראי; לבטל את " שווה�הורות "ארגוני; דוגמת , חמישית !

 מחייבת מעורבות של שני הורי; מתו6 תפיסה כי טובת הילד, האפוטרופוסות והכשרות

,  הנגזרת מתו6 האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, וכי זכות הילד, בכל היבט של חיי הילד

 . 18היא לשני הורי; נוכחי; ופעילי; בחייו

  

                                                 
 ..1920193'  ע, ש;  13

14 Marjorie Linder Gunnoe and Sanford  L. Braver, "The Effects of Joint Legal Custody on Mothers 
,Fathers and Children Controlling for Facts that Predispose a Sole Maternal versus Joint Legal  

,20011.no25 , vol  Law and Human Behvior,"Award 
 .195' ע, ש;, שניט 15
 .ש; 16
 .1960197' ע, ש; 17

 il.org.shava-horut.www: מתו6 האתר18 
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 ":חזקת הגיל הר>" אפשרויות לשינוי 2.1.4
ידונה כיו; בוועדת נ,  לחוק הכשרות והאפורופסות25בסעי> " חזקת הגיל הר6"האפשרות לשינוי 

וועדה לבחינת עקרונות יסוד 'הוועדה השייכת ל. ד תמר מורג"בראשות עו', הילד ומשפחתו'משנה 

 . אשר הוקמה במשרד המשפטי;0)וועדת רוטלוי(' בתחו; הילד והמשפט
 :האפשרויות לשינוי החזקה עשויות להיות

י" סיבות מיוחדות ילדי; עד גיל שש יהיו אצל אימ; א; א"מחיקת הסעי> הקובע כי  !

 .והשארת החלק הקובע כי הנושא יוחלט לפי טובת הקטי", "להורות אחרת
 אשר טועני; כי במקרה כזה כל החלטת , "הורות שווה"בנוסח זה תומכי; בי" השאר אנשי 
ותאפשר החלטה נכונה יותר ללא קביעה מוקדמת של בית , משמורת תבדק לגופה בבית המשפט

הא; יוכל בית המשפט להתמודד , במקרה כזה יש לבחו". 19ב או הא;המשפט לגבי כישורי הא

והא; יש בידיו הכלי; המתאימי; לבחו" בכל מקרה , ע; עומס הפניות אשר בה" יאל= לטפל

 ".טובת הילד"לגופו את נושא 
 .בחזקה אחרת" חזקת הגיל הר6"אפשרות נוספת היא החלפת  !

ובהפחתת מקרי , ת יצר ההתדיינותהיתרו" בשימוש בחזקות קבועות בחוק הוא בהחלש

. כאשר יש חזקה ברורה על פיה השופט יטה לפסוק, הסכסוכי; המגיעי; לבית המשפט

הפחתת הקונפליקט היא כאמור ג; בעלת משמעויות פסיכולוגיות הקשורות ליכולתו של הילד 

 . כמו ג; הסתגלות; של הוריו למצב;, להסתגל למצבו
  כאשר יקבעו בחוק סטנדרטי; 0באופ" מובנה" ילדטובת ה"נית" לקבוע את , בנוס> !

 .קבועי; אשר מגדירי; את טובת הילד
 ".טובת הילד"באופ" כזה תתאפשר פסיקה בעלת אחידות מסויימת לגבי תפיסת 

רק כאשר מגיע , הוא העדפת הא; כמשמורנית לילדי; בגיל הר6 ככלל מנחה, פתרו" אחר !

כפי שייראה לו לטובת "לאחר המילי; , ה זולפי הצע". תיקו משפטי"בית המשפט למעי" 

 יחיו אצל 6ובלבד שילדי; עד גיל : "ימחק המשפט הקובע את חזקת הגיל הר6, "הקטי"

למי , על פי שיקולי טובת הילד, התקשה בית המשפט לקבוע: "ובמקומו יכתב, .."אימ;

 ". תמסר החזקה לא;, מההורי; תמסר החזקה בילדי; שטר; מלאו לה; שש שני;
יביא השינוי בחוק לביטולה של ,  מצד אחד0יתרונו של פתרו" זה הוא באיזו", לפי שניט

ימשי6 בית המשפט להיות מצוייד בכלל מנחה המעוג" , ומצד אחר, דוקטרינה מיושנת

 .20בנסיבות בה" יקלע לתיקו משפטי, בתיאוריה פסיכולוגית מוכרת

  מבט השוואתי7קביעת משמורת. 3
מצביעה על תהלי6 התפתחותי אשר תלוי בי" השאר בנורמות ,  בעול;בחינת נושא המשמורת

 . ובהתפתחות של תאוריות פסיכולוגיות, חברתיות
נועד להבטיח את , ההסדר המשמורתי האידיאלי, בראשית המאה העשרי;, בתקופה הראשונה

, לכ6במקביל . בעיקר במקרי; בה; מדובר בתינוק או בילד קט", התפיסה של א; דואגת ואוהבת

התחזקה הנטייה לאפשר לה לדרוש משמורת , ע; התחזקות מעמדה החוקי של הא; באופ" כללי

 . 1930 0ובפינלנד ב, 1925 אחרי 0באנגליה, 1915 0בשבדיה ב: מלאה לדוגמא

                                                 
 .ש; 19
 .2020203'ע, ש;, שניט 20
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התאפיי" בתפיסה של , 70 0אשר התפתח במהל6 שנות ה, הסוג הבא של משמורת אידיאלית

כי אמהות אינ" יכולות , תר מקמפיי" לשוויו" בי" המיני; נטע"כחלק נרחב יו.  מגדרי0נייטרליות

העדפת הא; נעלמה ממערכת , 70 0במהל6 שנות ה. להיות מועדפות רק בגלל המי" הביולוגי

 0ובשבדיה ב, 1972 0ברפורמות אשר נערכו בקליפורניה ב, לדוגמא, ב"באירופה ובארההמשפט 

אמהות המשיכו , ריאלית והרפורמות בחקיקהנד'למרות הנייטרליות הג, יחד ע; זאת. 1973

בשנות השבעי; גבר הדגש על , בנוס> לכ6. לשמור על מעמד" כרוב המכריע של המשמורניות

 גטבעו את המוש, פרויד וסולניט, גולדשטיי",  כ6 למשל0היבטי; פסיכולוגי; בדיו" על  טובת הילד

השפיעו על תפיסת טובת הילד ו, )psychological parenthhood" (הורות פסיכולוגית"של 

והשפעת התאוריות , נדריאלי'השינויי; הקשורי; לשוויו" ג,  יחד ע; זאת.ב"קה בארהיבפס

 . השפיעו בתקופה זו בעיקר לכיוו" של משמורת יחיד, הפסיכולוגיות
הפ6 נושא המשמורת המשותפת למגמה בולטת יותר בנושא של ההסדר , בשני; האחרונות

זאת בעקבות שינוי; חברתיי; הקשורי; לתפקידה החברתי של . ובת הילדהמשמורני הרצוי וט

תמ6 על תפיסות פסיכולוגיות סובה,  בעיקר ארגוני אבות העול;ובליווי מאבק אותו ניהל, האשה

אשר מדברי; על הצור6 של הילד בקשר ע; שני הוריו , אוריות של קלי וולרסטיי"ית התמדוג

 . 21כחלק מהתפתחותו

 
 :22גמאות מחקיקה הנוגעת לנושא משמורת והסדרי ראייה רצויי;להל" כמה דו

  
 קורנוול ווילס, סקוטלנד,  אנגליה3.1

The UK Children Act of 1989 ,אחריות הורית "במודל של , "משמורת"החלי> את מושג ה

אשר כולל את ההנחה כי הורי; נשואי; זכאי; לחלוק אחריות הורית ג; לאחר , "משותפת

,  כי אחריות הורי; יכולה להתקיי; בידי כמה אנשי;,עה על כ6יהחקיקה מצב. רודגירושי" ופי

 .והורה אינו מאבד אותה כאשר הורה אחר דורש זאת
 רק א; הוא חושב כי בעשותו , או צוש יוציא הוראה"קובע כי ביהמ, 1989ב בחוק הילד וחלק חש

משפט יכולי; להוציא צווי; בתי ה. זאת הוא מסייע לטובת הילד יותר מאשר באי הוצאת הצו

 אשר 0הוראת קשר) 2,  אשר קובעת היכ" הילד צרי6 לחיות0הוראת מגורי;) 1: מארבעה סוגי;

 נוגעת 0הוראה ספציפית) 3, מורה להורה עימו הילד גר לאפשר לילדו לראות את ההורה השני

 הוראות 0ותות מונעהורא) 4,  החינו6 שינת" לוכמו, לנושא ספציפי לגבי אספקטי; של גידול הילד

 .בניגוד לדעת ההורה השני, המונעות מאחד ההורי; לעשות צעדי; מסויימי; בגידול הילד

                                                 
21  K.Kurki-Suonio," Joint custody as an interpretation of the best interest of the child in critical and 

.205-183, pp 14. , VolInternational Journal of Law, Policy and th Family, "ive prespectivecomparat 
 

 Department of Justice Canada, Child Custody and Access in foreign Juridications: A: מתו226
Legislative Comparisson, < http://canada.justice.gc.ca/en/ps/cca/ccafje.html> 
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כאשר הילד שוהה ע; אחד . החוק אינו מחייב התייעצות בי" ההורי; לגבי צעדי; הקשורי; לילד

ולו ההורה רשאי לבצע החלטות אשר נחוצות לדעתו לגיד, ההורי; בי" א; לזמ" קצר או ממוש6

יחד . ש להוצאת צו"הוא יכול לפנות לבימ, בא; ההורה השני מתנגד להחלטות. במהל6 תקופה זו

 . ש יוצאו כמוצא אחרו""התפיסה היא כי צוי בימ, ע; זאת

 
 מדינת וושינגטו2 : ב" ארה3.2

למונחי; של , "הסדרי ראייה"ו, "משמורת"והחלפת המונחי; ,  קיי; מעבר ממודל של משמורת

זהו ביטוי ). parental functions" (תפקודי; הוריי;"ו, )parenting plans" (הורותתכניות "

ולא , על ידי התמקדות באחריות הורית מתמשכת, לנסיו" להפחית את הקונפליקט בי" ההורי;

אשר , "תכנית הורות"הדגש העקרי הוא על הכנת , התמקדות בקרב על משמורת או הסדרי ראייה

 .ליצור תכנית מוסכמת להמש6 הורות משותפת עבור ילדיה;מהווה הדרכה להורי; 

ש יערו6 חלוקת מגורי; עבור כל "ביהמ, Revised Code of Washington s. 26.09.187לפי  

ויציבה ע; , מטפלת, דואגת, ליצור מערכת יחסי; אוהבתוילד באופ" שיעודד כל הורה להמשי6 

בית . ת הכלכליות והחברתיות של המשפחהוהנסיבו, בהתא; לשלבי ההתפתחות של הילד, ילדו

כולל , סוג הקשר ויציבות הקשר בי" הילד להורה) 1: המשפט אמור להתחשב במדדי; הבאי;

אשר , )parenting functions" (תפקודי; הוריי;"הא; ההורה נוטל אחריות גדולה יותר למימוש 

) 2, ) החשוב ביותר להחלטהגור; זה מצוי" בחוק כגור;(קשורי; לצרכיו היומיומיי; של הילד 

הצרכי; האמוציונלי; ) 3,  והעתיד של יכולת התפקוד ההורית,עבר ההורי;, הסכמת הצדדי;

סוג הקשר של הילד ע; אחיו וע; דמויות משמעותיות אחרות ) 4, ורמת ההתפתחותו של הילד

 ועצמאית לגבי בתנאי שהינו בוגר מספיק  לבטא עמדה בוגרת,רצו" ההורי; ורצו" הילד ) 5, בחייו

והתאמת; לסדרי הראייה ע; , סדרי התעסוקה של הורי;) 6העדפותיו לסדרי הראייה ע; הוריו 

 .הילד

  
 מדינת קליפורניה : ב" ארה3.3

על פי ו, משמורת תוענק לפי סדר העדיפות הבא, California Family Code, s. 3040(a) 0לפי 

כי משמורת משותפת היא לטובת הילד , מוקדמתישנה הנחה (,לשני ההורי; ביחד) 1, טובת הילד

 . לאחד מההורי;) 2, ) בגילוהצעיר
, בית המשפט צרי6 להתחשב בי" שאר השיקולי;, החלטת מת" המשמורת לאחד מההורי;ב

כמו כ" לא ;  משמור"0בשאלה מי מההורי; יאפשר לילדו קשר קבוע ומתמש6 ע; ההורה שאינו

בית המשפט יכול לדרוש , בנוס>. משמור" בשל מינויעדי> בית המשפט את אחד מההורי; כ

 . למסור תכנית ליישו; סדרי הראייה ע; ההורה שאינו משמור", לקראת החלטתו, מההורי;
משמורת פיזית , 23החוק אינו קובע העדפה מוקדמת בעד או נגד משמרת חוקית משותפת

רויות הרבות ביותר אלא מאפשר לבית המשפט ולמשפחה את האפש,  או משמורת יחיד24משותפת

 .לבחירת תכנית המשמורת אשר תתאי; לטובת הילד

                                                 
ג; א; הוא גר רק אצל חד .  שני ההורי; אחראי; לכל ההחלטות הנוגעות לילד ולגידולו0 משמורת חוקית משותפת23

 ההורי;
 .בהסדרי; שוני;, מתחלקי; שווה בשווה בי" ההורי;,   מגוריו הפיזיי; של הילד0 במשמורת פיזית משותפת24
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בנוס> לממדי; אחרי; , על בית המשפט להתחשב בממדי; הבאי;, בהחלטה לגבי טובת הילד

כל מקרה של ניצול על  ) 2, בטיחותו ורווחתו של הילד, בריאותו) 1: שהוא מוצא אות; רלבנטיי;

טבעו של הילד ומידת הקשר שלו ע; שני ) 3, בע חזקהאו כל אד; אחר התו, ידי אחד ההורי;

 .ההורי;
ש צרי6 "ביהמ, ויש בו היכולת להביע את רצונו, כי א; הילד בגיל מתאי;, בנוס> קובע החוק

 .  לשקול להעניק משקל לרצונותיו בהחלטתו לגבי משמורת

 (familyחהבקליפורניה רוב ההסכמי; בי" ההורי; מתחילי; ע; שרותי המשפט למשפ, בנוס>

court services( ,הגו> המגשר מגיש . שה; הזרוע המגשרת של מערכת המשפט לענייני משפחה

קיימות תכניות מיוחדות , בנוס>. בהתבסס של הסכ; הגישור שנער6, את המלצותיו לבית המשפט

ונמצאי; עדיי" , אשר נועדו לגשר בי" הורי; אשר התגרשו, בחסות מערכת בתי המשפט למשפחה

, התכניות הללו נועדו לטפל בשאלות הנוגעות למחלוקות על גידול הילד, ת קונפליקט גבוההברמ

 . והתנהגויות קשות בי" ההורי; עצמ;, חלוקת זמני החופשות של הילד בי" ההורי;, זמני ראייה

 
  ניו זילנד3.4

סדרי בכל הלי6 הקשור לקביעת משמורת או אפוטרופסות או , Guarduanship Act s.23 0לפי 

 כל הורה בטיעוניש ידו" "ביהמ. ש יתחשב ברווחת הילד כשיקול הראשוני" ביהמ0ראייה של הילד

לא תהיה שו; הנחה מוקדמת , בלי להתחשב בגיל הילד.  רק א; אלה יהיו רלבנטיי; לרווחת הילד

 משרתת את 0לפיה מקומו של הילד במשמורת של אד; מסויי; בהקשר למינו של אותו אד;

בא; הילד מסוגל , עליו לוודא מה; רצונות הילד, ש להחליט"בכל מקרה בו על ביהמ. לדרווחת הי

בהתחשב בגילו , ש"מו לקחת את רצונותיו בחשבו" במידה הראויה שתקבע לפי ביהיועל, לבטא;

 . ובגרותו של הילד

 בבליוגרפיה
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שינוי או , המשכיות: שמורת ילדי;ביישובי סכסוכי מ" חזקת הגיל הר6", )1994. (ד", שניט
 .1850203' ע',  יטעיוני משפט, "ביטול
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