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 תמצית מחקר

  מבוא. 1
 היסוד מעקרונות אחד. הילד זכויות בדבר לאומית-הבין האמנה את ישראל מדינתאשררה  1991בשנת 

ושדעותיהם זכותם של ילדים להביע את דעתם בהחלטות הנוגעות להם , לפיו, 12 סעיף הוא זו באמנה

 תלאומי- ביןה האמנה ליישום ישראל התחייבות במסגרת. והתפתחותם גילם פי-יקבלו משקל ראוי על

 היסודלבדיקת עקרונות  רוטלוי סביונהבראשות השופטת  ועדההוקמה , בחקיקה הילד זכויות בדבר

המשנה  ועדתאחת ההמלצות של . משנה בתחומים שונים ועדות מספר שכללה, והמשפט הילד בתחום

 חוק להשתתפותם של ילדים בהליכים משפטיים לחקיקתבתחום הילד ומשפחתו הייתה לפעול 

 תכניתהומלץ להפעיל , בגלל חשיבות הנושא ורגישותו. משפחה ענייניבבתי משפט ל הנוגעים להם

 .שתלווה במחקר הערכה ניסיונית

משרד ב משפחה ענייניל המשפט בתי שליד הסיוע יחידות, הנהלת בתי המשפט במשרד המשפטים

בבתי  2006לפעול ביוני  ההחל אשר, שנים שלושלמשך  ניסיונית תכניתהרווחה ואשלים הפעילו 

הסיוע שליד  יחידותב קמווהסיונית יבמסגרת התכנית הנ. המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה

) י"מש עובדותלהלן (עובדות מחלקות השיתוף ). י"משלהלן (ילדים  לשיתוף ותבתי משפט אלה מחלק

 של השתתפותם תהליך בניהול התמחו אשר הסיוע ביחידת סוציאליות עובדות הן במסגרתן שפעלו

  .פסיכולוג גם עבד לשיתוף מחלקה בכל, בנוסף. הילדים

ף להזמנת ילדים להשתת וונטייםי מסמנות תיקים רל"עובדות מש, הניסיונית התכנית במסגרת

דהיינו תיקים , )להלן השתתפות(בבתי משפט לענייני משפחה  בהליכים משפטיים הנוגעים להם

שופטי . הגירה וחינוך, ראייההסדרי , בנושאי משמורת, 18-6הכוללים התדיינות בעניינם של ילדים בני 

 לצורך השיתוף למחלקת הרלוונטיים התיקים את להפנות האםמשפחה מחליטים  ענייניבית המשפט ל

 והסבר הזמנה בדואר מקבלים והילד ההורים. להפנות תיקים אלה ומתי להשתתפות הילדים הזמנת

עובדת , במפגש זה. המפגש לתיאום הילד להורי מתקשרת י"מש עובדת, ובמקביל, ההשתתפות על

מציעה  היא. י מסבירה לילד על זכותו לשתף ברגשותיו ובדעותיו וליטול חלק בהליך המשפטי"מש

במהלך השיחה מציעה . השופט עם ישירותאו לשוחח  איתה לדבר :תיואפשרושתי בין  לבחורלילד 

כמו גם על חיי , ותחביבים חברים, הספר ביתי לילד לשוחח איתה על מספר נושאים כמו "עובדת מש

 עמוהיא בודקת , השיחה בתום. ההתדיינות המשפטית נושאי לגבירגשותיו והעדפותיו , המשפחה שלו

  . השופט מקבל תרשומת מדברי הילד. מה ניתן למסור לשופט או למי מהוריו

 ממפגשי התרשומות. בו ונוכחת המפגש את מתאמתי "מש עובדת, שופט עם פגשילה הילד בחר אם

  .שלהם הדין עורכי ובפני הצדדים בפני פתוחות ואינן חסויות ההשתתפות

 התרשמותה את להם ולמסור ההורים עם קשר ליצור עשויה י"מש עובדת, הילד עם המפגש לאחר

, במקרי הצורך. השיתוףמתוכן  חלקים, בהסכמתו, להם להעביר, וכן, ומצרכיו הילד של הרגשי ממצבו

לאחר . מפגשים במחלקת השיתוף ארבעה-מציעים להורים ולילד התערבות קצרת טווח של שלושה

 ההחלטה עיקרי את לילד להסביר אמורים י"מש עובדת או השופט ,המשפט בית החלטת שהתקבלה

  .בכך צורך שאין המשפט בית החליט אם אלא, אליו הנוגעים
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  מחקר ההערכה . 2
 הדין ובתי משפחה ענייניל המשפט בתי לכלל לחקיקה המודל התאמת את לבחון נועדה ההערכה

  . לערוך בו יש שינויים ואילו הדתיים

  :היבטים למספר התייחסה ההערכה

 הילדים של ההשתתפות דפוסי  

 שתתפותה החוסמים או המקדמים גורמים  

 ישירות או בעקיפין, בהפעלתו המעורבים השונים המקצוע אנשי של העבודה דרכי  

 הניסיונית בתכנית המעורבים כל בעיני ההשתתפות תרומות  

  : נאסף באמצעות מגוון כלים המידע

 ילדים 448( להשתתפות שהוזמנו ילדים לגביי "מש לעובדת תיעוד טופס(   

 ילדים 51( הילד שמיעת לאחר לשופט משוב טופס(  

 ילדים 99( להשתתפות שהוזמנו 10 מגיל ילדים עם טלפוניים ראיונות(  

 הורים 103(שהוזמנו להשתתפות  לילדיםטלפוניים עם הורים  ראיונות ( 
 2( י"במשפסיכולוגים , )8( י"מש עובדות, )6(הורים , )5(מובנים עם ילדים - חצי עומק ראיונות( ,

 . )4( פקידי סעד לסדרי דיןו )7( ורכי דיןע, )7( שופטים, )4( הסיוע יחידות מנהלות

לאחר הצגת  ;2008פברואר עד  2006 נובמבר -' א לבש: )להלן שלבים(תקופות י תבוצעה בש ההערכה

 - ' שלב ב. ניסיוניתבוצעו שיפורים ביישום התכנית ה 2008 סראבמ עדת ההיגויווממצאי הביניים ל

  . 2009 סראמעד  2008 סראמ

  צאיםהממעיקרי . 3
  השיתוף למחלקת תיקים הפניית שיעור 3.1

 למחלקת ,אמות המידה שהוגדרו לפי ,נטייםווהרל התיקים כלהשופט מפנה את  ,התקנות פי-על

 החמורפגיעה  לילדמכך  גרםית כי השופט שוכנעאלא אם כן , להשתתפות הילדים הזמנת שםלהשיתוף 

 זאת לנמק השופט על, מסוים תיק להפנות לא הוחלטאם , לפי התקנות. לו אם לא יישמע גרםישתמזו 

מבלי  ,וזאת, בחיפה 45%-בירושלים ו 36%: מן התיקיםחלק רק  והופנ ,בפועל. י"למש במכתב

בראיונות העומק ציינו השופטים סיבות שונות לכך . שהתקבל נימוק לכך שלא הופנו תיקים אחרים

: בנוגע לטובתו של הילד משיקוליםנובעות חלקן . רוב התיקים בירושלים ומחציתם בחיפה שלא הופנו

נתון להסתה והשתתפותו עלולה  שהילדלהעמיס על הילד מפגש עם אנשי מקצוע נוספים או  חשש

 תועלת חוסר :כגון, הילד לטובת בהכרח קשורותאינן סיבות אחרות שצוינו . להגביר את הלחצים עליו

 ההליך עיכובל חששאת דברי הילד או הכולל  הסעד מפקיד תסקיר התקבלש משום המשפטי להליך

 במיוחד עמוסים שהיומפני השופטים לא הפנו תיקים למחלקת השיתוף  ,מהמקרים בחלק. המשפטי

כיוון שבמהלך הדיונים בנושאי רכוש מלנכון להפנות את התיק  השופט לא ראה ,לעתים. בעבודתם

 שמיעת הילד כבר לא ,ולכן ,הראייההסדרי או  משמורתהההורים כבר הגיעו להסכם בענייני , ומזונות

בחודשים האחרונים להפעלת התכנית  :טכנית מסיבה הופנה לא התיק, לעתים .תרלוונטי הייתה

הופיעה  לאובתחילת העבודה הממוחשבת , הניסיונית בחיפה ניהול התיקים התבצע באופן ממוחשב
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 תשונּו הייתה כי עולהעוד . להזמנת ילדים להשתתפות רלוונטיהודעה בתוכנה על כך שמדובר בתיק 

 תנובע השונותשי סברו "עובדות מש. למחלקת השיתוף פנושִה  התיקים שיעור מבחינתבין השופטים 

   .מן התפיסות השונות לגבי חשיבות השתתפותם של ילדים בהליך המשפטי

  להשתתפות ההזמנה עיתוי 3.2

, מדי מוקדם תוייהעהיה קרים מהמ 36%-ב ,לאורך כל תקופת המחקר, י"מש עובדות של מדיווחן

 יותר השופטיםהפעילו  ,הזמןעם  .פרדילה כוונתם על לילדים סיפרו לא עוד ההורים כאשר, למשל

עיתוי חל שיפור ב י עולה כי"עובדות משמדיווחן של  .להשתתפות ההזמנה בעיתוי דעת שיקול

בשלב  27%-ל' בשלב א 47%-מ ירד השיתוףיעור הילדים שהופנו בזמן לא מתאים למחלקת ש: ההזמנה

  . 'ב

   ההשתתפות לפני הסבר קבלת 3.3

 עובדותהונחו , ל ההוריםאצשעלול לעורר חרדה או דאגה , בפרויקט חדשני בתפיסתו שמדוברמאחר 

רק כשני , זאת עם. ההשתתפות תהליך ואתלהורים את מטרת הזמנתם של הילדים  להסביר י"מש

כרבע מההורים  .יהמשפט בהליך הילדים של ההשתתפות על קיבלו הסבר ההורים דיווחו כימ יםשליש

ורבע מהם , מחציתם אמרו כי רצוי להסביר יותר, יושקיבלו הסבר דיווחו כי הוא לא היה מובן דַ 

  . מציעים להזמין את ההורים למחלקה לשיתוף לפני הזמנת הילדים

   להשתתפות הילד של להזמנתו ההורים תגובות 3.4

שיעור זה היה גבוה . להשתתפות התנגדותאו  הביעו חשש) אמהות ואבות(רים מההו 58% ,סך הכולב

 במהלךיש לציין כי , עם זאת. היו הורים שחששו ממעורבות הילדים בסכסוך. יותר בקרב האמהות

 של להשתתפותו התנגדותאו  חלה ירידה בשיעור ההורים שהביעו חשש הניסיונית התכניתהפעלת 

 . 'בשלב ב 52%-ל' א בשלב 66%-מ הילד

   הילדים של ההשתתפות שיעור 3.5

במהלך הזמן  .ושוחחו עמה י"מש עובדת עם למפגש הגיעו להשתתף שהוזמנו) 48%( הילדים כמחצית

או  חשש כי עולה הממצאים מן. 'ב בשלב 59%-ל' א בשלב 35%-מ :ההשתתפות שיעורב הייעלחלה 

או  חששו שהוריהם הילדים מבין רבע רק: הילדים להשתתפות מחסום יםמהוו ההורים התנגדות

או  חששו לא שהוריהם הילדים מבין, זאת לעומת. שלהם ההשתתפות זכות את מימשו התנגדו

בקרב גם עלה שיעור ההשתתפות  ,הזמן עם, על כל פנים. המשפט ביתב בהליך השתתפו 87%, התנגדו

 -' ב ובשלבאלו מילדים  14% רקהשתתפו ' בשלב א: התנגדו להשתתפות או הילדים שהוריהם חששו

40%.  

 באמצעות להסביר ניתן ,או התנגדו חששו שהוריהם ילדים בקרב גם ההשתתפות בשיעור היהעלי את

 להשתתפות ההזמנה את ניסחו השופטים: הניסיונית התכנית של העבודה בדרכי שהוטמעו השינויים

 מהות את יותר עמוק נועשכ ומתוך יותר רב בפירוט הסבירוי "מש עובדות, מחייבת יותר בשפה

  .דין עורכי בקרב גם הסברה פעולות ונעשו ההשתתפות
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  שופטים עם ההשתתפות מפגש 3.6

 שמפגש אמרו מהשופטים חלק. שופטים עם ייפגשו הילדים שמרבית האמינו הניסיונית התכנית מעצבי

 אפשרי זה אין כי סבורים י"מש ועובדות השופטים, זאת עם. עדיף הוא ילדים עם אמצעי-ובלתי ישיר

 עם שהמפגש חושבות י"מש מעובדות חלק. בעבודתם העומס בגלל, הילדים רוב עם ייפגשו שהשופטים

 חשוב שופט עם שמפגש הסכימו והשופטים י"מש עובדות. מהילדים חלק אצל חרדה לעורר עלול שופט

בחרו ' בשלב א. ךהשופט זקוק לכ בהםשבמקרים מיוחדים ומורכבים  ,וכן, בכך מעוניין הילד כאשר

 הילדים את לעודד י"מש עובדות של מאמצים בעקבות. שופט עם גם פגשילהמן הילדים  15% רק

ששוחחו  מהילדים 26% ,סך הכולב. הילדים מן 32%-לבשלב השני  זה שיעור עלה, השופט עם פגשילה

 מן משליש ריות לשכנע יהיה ניתן שלא סברו י"מש עובדות. שופט עם גם נפגשו י"עם עובדות מש

  . עם השופט מבלי לכפות זאת עליהם פגשילה הילדים

 שהשופט רצון, השופט את להכיר רצון היו השופט עם תם בפגישהלבחיר ילדים שציינו הסיבות בין

 שלא שבחרו ילדים. ישיר באופן ומרגישים חושבים הם מה לשופט מרוורצון ל אישי באופן אותם יכיר

שהם סומכים על עובדת  ,וכן ,ממנו חוששים או בנוח מרגישים נםאי שהם אמרו שופט עם להיפגש

  . שתעביר את דבריהם לשופט י"מש

  ולשופטי "מש לעובדת הילד בין השיחה 3.7

 בנושאי ובעמדותיהם רגשותב, י והן את השופטים במחשבות"הילדים שיתפו הן את עובדות מש רוב

שיעור מעט . כגון תחביבים ובית הספר ,אחריםבנושאים  ,וכן ,הםהנוגעים ל הםהורי בין ההתדיינות

להסדרי הראייה ושיעור מעט גבוה יותר  נוגעגבוה יותר של ילדים שיתפו את השופטים בהעדפותיהם ב

להערכת . י בנושאים שאינם קשורים ישירות לנושאי ההתדיינות המשפטית"שיתף את עובדות מש

היו מבולבלים ) 18%(כחמישית  ,אך ,הרצוי להםהפתרון  וידעו מה) 71%(רוב הילדים  ,י"עובדות מש

 ההשתתפות במפגשי נוחבי דיווחו כי רוב הילדים הרגישו "עובדות מש. והתקשו לגבש את עמדותיהם

 :נוחבחלק מהילדים לא הרגישו . היו נינוחים 69%- ביטאו עצמם בקלות ו 70% :השופטים ועם עמן

  . הםביטאו חששות מתגובת אבי 23%-היו מתוחים ו 25%

  הילדים וההורים אחרי ההשתתפות לביןי "עובדות מש ביןהקשר  3.8

הילדים היו אמורים לקבל  ,הניסיונית התכנית תקנות פי-על: ת בית המשפטהחלט על לילדים דיווח

הסיבות . זה קרה רק במקרים בודדים ,אולם. י"הסבר על ההחלטה מהשופטים או מעובדות מש

גבי למעודכנות  ינןא י"מש עובדותש, עמוסים בעבודה הן שהשופטים והשופטים י"מש עובדות ינוישצ

היו ילדים שהביעו בראיונות . אינם מעוניינים לדון עם הילדים על ההחלטה ושהשופטים החלטותה

  . פטוהש תאכזבה מכך שלא שמעו על החלט

 בטלפון ושוחחו מההורים 69% עם נפגשו י"מש עובדות: ילדיהם השתתפות אחרי ההורים עם הקשר

 על, הילדבהסכמת , להורים ווחויד הן המקרים ברוב. ילדיהםשל  ההשתתפות אחרי נוספים 21% עם

טווח -קצרת התערבות הצוותהציע , הצורך במקרי. ומצרכיו הילד של הרגשי ממצבו התרשמויותיהן

  . לטיפול בקהילה לפנות ץהמליאו /במחלקה לשיתוף ו
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  ך ההשתתפותנוגעות לתהליהסוגיות כלליות  3.9

 היא ילדים השתתפותגבי ל הדאגות אחת :ההורי הניכור ותסמונת הסתה, ילדים השתתפות

 לפי. השני מההורה לניכור להם ולגרום ילדיהם את להסית הורים עודדל השתתפות עלולהש

עמדות  ביטאושלהם וכחמישית הילדים -את עמדותיהם ביטאורוב הילדים  ,י"מש עובדות התרשמות

היה גבוה יותר בקרב בני  מוכתבותהילדים שביטאו עמדות שיעור ). 19%(ב להם יהכתרים אחד ההוש

בדעותיהם י ועורכי דין חלוקים "עובדות מש, שופטים). 14%(ויותר  תשעבקרב בני מאשר ) 42%( 8-6

שהזמנת  יםחלקם חושש. יולניכור הוִר מצד הוריהם השתתפותם של ילדים הנתונים להסתה גבי ל

ן וכיומאחרים רואים תועלת בהשתתפות . שתתפות עלולה להגביר את ההסתה ההוריתילדים לה

 .שהיא מאפשרת לשופט להתרשם מעומק ההסתה

 בפני חסויים הילד של השתתפותו כניות, התקנות פי-על: ההורים בפני ההשתתפות תוכני חיסיון

 במלואם דבריהם יוןעל חס לשמור ביקשו הילדים רוב. הילד הסכמתרק ב לשתפם וניתן ההורים

 אמרו הם מה אותם שאלו מהוריהם שליש רק, שרואיינו הילדים מדיווח). 27%( םחלקב או) 50%(

שיעור , כלומר. שיתפו את אחד ההורים או את שניהם) 62%(מהילדים  יםכשני שליש. י"מש לעובדת

 על כךאותם  שאלושהוריהם בהשוואה לשיעור הילדים  ,גבוה יותר של ילדים שיתפו את הוריהם

   .מפני הוריהם םשל דבריהחסיון מלא ובהשוואה לשיעור הילדים שביקשו לשמור על 

בין , הסעד פקיד נפגש, תסקירמבקש  השופטש במקרים: דין לסדרי הסעד פקידי עם הגומלין יחסי

 חלק, כך בשל. המשפטית ההתדיינות בנושאי הםעמדותי את ושומע הילדים מן אחד כל עם גם, היתר

 המקצוע אנשי שריבוי וחששו הניסיונית בתכניתכפילות  ראו שרואיינו דין לסדרי הסעד קידימפ

 מטרתשהרי , כפילות בכך רואים אינם אחריםמרואיינים . עליהם להעיק עלול פוגשים שהילדים

 עם שוחחו אשר ילדים. המלצה או פירוש ללא ,כלשונם הילד של דבריו העברת הנה הילדים שמיעת

לבין פקידי הסעד מהותיים בין תפקידם של  הבדליםו ראש ריאיוןב ציינו י"מש עובדת ועם סעד פקיד

י אמרו שיש צורך בשיתוף פעולה מקצועי ובתיאום השיחות עם "עובדות מש .י"עובדות מש תפקידן של

  .י מספיק"המפגש עם עובדת מש ,בחלק מהמקרים ,וכי, הילדים

 71%, י"מש עובדות של להערכתן: המשפט בית בהליך מההשתתפות הרצון ושביעותמידת התרומה 

 מתהליך נתרמו כי העריכו םלגביהש הילדים שיעור. ההשתתפות מן נתרמו שנשמעו מהילדים

 העריכו מהילדים 17% לגבי. 'ב בשלב 79%-ל הניסיונית התכנית של' א בשלב 54%-מ עלה ההשתתפות

לא ידעו להעריך את מידת  - 12%טה ולגבי כי תרומת ההשתתפות לילדים הייתה מוע י"מש עובדות

  . התרומה

 הורים היו. רצון שביעות הביעו המשפט בית בהליך שהשתתפו הילדים מהורי יםאחוז ושבעה שבעים

 הורים היו. תמיכהלקבל ו עמדותיהםאת ו רגשותיהם את לבטא הזדמנות לילדיהם שניתנה ששמחו

 וגרמה בסכסוך הילדים של מעורבותם את מההעצי שהיא סברו כי מההשתתפות מרוצים היו שלא

  .בפועל להם שהיה ממה התהליך על השפעה יותר להם שיש להאמין לילדים

מהילדים  62%: רעיון טובהיא שהזמנת ילדים להשתתפות  ומהילדים סבר יםתשעים ושלושה אחוז

ומתחשבים  שנותנים להם כבודזאת בהרגשה הם נימקו . שהשתתפו דיווחו כי ההשתתפות עזרה להם

 או ההורים אחד עם הקשר לשיפור תרמה י"שההתערבות עם עובדות מש בכךבדעתם וברגשותיהם ו
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 או בעקבותיה דבר השתנה שלאטענו  להם עזרה לא ההשתתפות כי שאמרו הילדים. שניהם

  .מעוניינים היו בוש בכיוון שפטמהבית  תהחלט על השפיעה לא שהשתתפותם

  ור המשפטיבמיש ההשתתפות ותתרומ 3.10

 השיפוטית להחלטה הילדים של השתתפותם תרמה האם לעומק לבחון התאפשר לא המחקר במסגרת

 את להבנתם תרם המפגש כי נפגשו עמםש מהילדים 54%-ל ביחס השופטים דיווחו, זאת עם. וכיצד

למשל , המשפטי בהליך לשינוי גרמה היא מועטים במקרים. שונה באור אותו האיר או המקרה

 בראיונות. להעברת המשמורת על הילד אליו מתביעתו בו לסגת ההורים לאחד גרמהות שהשתתפ

משנה את  אינה, רובלו ,מועטההיא  להחלטתם ההשתתפות של שהתרומה שאמרו שופטים היו העומק

הליך בהשתתפות יש משמעות ללעתים אחרים סיפרו ש שופטים. יםעל המקר שלהםההשקפה 

  . משקל מכריע בהחלטהלה להיות  שויע, ובמקרים מועטים ,המשפטי

  במישור הרגשי ובמישור היחסים במשפחה ההשתתפות ותתרומ 3.11

הן . מהילדים נתרמו מההזדמנות שהייתה להם לביטוי רגשותיהם 88% ,י"מש עובדות להערכת

סכסוך וכי הוריהם מתקשים ה כלפיהתרשמו כי לרבים מן הילדים אין עם מי לדבר על רגשותיהם 

 .דד עם רגשותיהם של הילדים בעיצומו של הסכסוךלהתמו

העבירו להורים את התרשמויותיהן לגבי מצבם הרגשי הן מהמקרים  63%-ב דיווחו כי י"מש עובדות

כך  ,התנהגותו של אחד ההורים או שניהםהשתנתה מהמקרים  25%-ב .רכיהם של הילדיםווצ

  . על הילדלאחר ששוחחה עמם , רכי הילדושתתאים יותר לצ

דיווחו על כך להוריהם וסיפקו להם , עמם נפגשושמהילדים  52%הן זיהו צורך בטיפול בקרב , בנוסף

הצליחו הן מדיווחן עולה כי אחרי מפגשי ההשתתפות . רשימת מסגרות ציבוריות ומטפלים פרטיים

  . לשלוח את ילדיהם לטיפול, שהתנגדו לכך בעבר, לשכנע הורים

  והמלצות  סוגיות ,מסקנות. 4
  להשתתפותהתיקים שהופנו למחלקת השיתוף לצורך הזמנת הילדים  שיעור 4.1

 הזמנתשם ל השיתוף למחלקת מופנים להיות אמורים רלוונטייםכל התיקים ה ,התקנות פי-על, כאמור

 גרםישתחמורה מזו לילד פגיעה  גרםעלולה להי כי השופטים שוכנעו, כן אם אלא ,להשתתפות הילדים

משיקולים הנוגעים  ,בחלקו, השיתוף למחלקתמן התיקים חלק הופנה רק  ,בפועל. יישמעאם לא  ,לו

 ככל. טכניות ומסיבותה עבוד עומס או המשפטי להליך תועלת חוסרבשל , ובחלקו, לטובת הילד

 את לממשרבים יותר ילדים  ויוכלכך  ,יותר גדול יהיה השיתוף למחלקת התיקים הפניית ששיעור

למצוא דרכים להתגבר על החסמים  חשובבעת הפעלת התכנית , לכן. שפטיהמ בהליך ףלהשתת םזכות

   .המופנים התיקים מספר תגדללה לפעולו להפניה

  ההשתתפות שיעור 4.2

בסופו . וולונטריתבהיותה  ,לא היה ברור מה יהיה היקף ההשתתפות ,תניסיונילפני יישום התכנית ה

הניסיונית  תכניתנעשו מאמצי הסברה של ה. מימשו את זכות ההשתתפות כמחצית הילדים, של דבר

לא ברור אם ניתן . מועילים להגדלת שיעור ההשתתפותכי הם  והתברר ,בקרב הורים ועורכי דין

  . להשתתף בלי לחייב את הילדים ,שיעור יותר מכךהלהגדיל את 
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   להשתתפות ביחס ההורים של והתנגדויות חששות 4.3

, עם זאת. חשש בקרב חלק גדול מן ההוריםעוררה יך המשפטי האפשרות שהילדים יהיו מעורבים בהל

נכונותם לאפשר  גברהופחתו התנגדויות ההורים וחששותיהם לאחר שקיבלו הסברים מפורטים יותר 

ממצאים אלה מצביעים על החשיבות של מתן הסבר מלא ומפורט להורים . לילדים את ההשתתפות

  . ל ילדים לממש את זכות ההשתתפותעור גבוה יותר שלאפשר לשיגם , ובכך ,חסות לדאגותיהםיוהתי

  עיתוי ההזמנה להשתתפות  4.4

להיות מודעים לעיתוי ההזמנה  שהשופטים צריכים היאת ניסיוניה תכניתהאחת המסקנות של 

לפני שההורים  ,לדוגמה ,ם בשלב מוקדם מדי של ההליך המשפטין את הילדיולא להזמי ,להשתתפות

י לפני מתן חשוב שמפגש ההשתתפות לא יתקיים זמן רב מדַ , בנוסף. להתגרש על כוונתםלהם סיפרו 

  . ההחלטהקבלת עד מועד  ותרלוונטילאבד מן הדברי הילדים עלולים , שכן, בית המשפט תהחלט

  ידי שופט בשיעור הילדים שנשמעו ישירות  4.5

 פי-עלאף . י"בדת משמפגש עם עוה לענוסף  ,שופט במפגש עםבחרו רבע מהילדים שנשמעו , בפועל

וגם אין זה  ,השופטים סבורים כי לא ניתן, שמפגש עם שופט נחשב לדרך השתתפות ישירה יותר

, פגש עם השופטיחשוב שהילדים יהיו מודעים לזכותם לה, עם זאת. שייפגשו עם כל הילדים ,הכרחי

שיש חשיבות הייתה  המסקנה של ועדת ההיגויגם . אם הם מעוניינים בכך, ושיעזרו להם להגיע אליו

השופט רואה בכך שוניים מקרים קיצמיוחד בוב ,בכךהמעוניינים ילדים ידי שופט לבשמיעה ישירה ל

  . צורך

  כני ההשתתפות ות 4.6

י ועם "נוח לשוחח עם עובדות משבת לא היה ברור האם הילדים ירגישו ניסיונילפני הפעלת התכנית ה

. והאם הם יצליחו לבטא אותן, אי ההתדיינות בין הוריהםנושגבי האם יהיו להם העדפות ל, השופטים

בנושאים הנוגעים להם ושיתפו ברגשות  מדותערוב הילדים ביטאו עולה כי  י"מדיווחן של עובדות מש

  . משמעותיות כלליות ובמחשבות

  י ידי ההורים ולניכור הוִר בחשש להסתת הילדים  4.7

ושהזמנתם להשתתפות תפגע בהם בכך יכתיב להם הועלה חשש שילדים יבטאו עמדות שאחד ההורים 

 ,י"פי התרשמות עובדות מש-על, ואמנם. תגרום להורים להגביר את ההסתה כלפי ההורה השנישהיא 

הכתיב להם ביטאו עמדות שאחד ההורים  ,במיוחד בקרב הילדים הצעירים יותר, חלק מהילדים

עם עורכי דין ועם פעול הסתה ולמקרי לנסות לזהות יש לעודד את העובדות ואת השופטים . מראש

ולא  ,יך להוות מגבלה בהשתתפות ילדיםנראה שהתופעה תמש, עם זאת. מנת למזער אותה-ההורים על

  .ניתן יהיה להעלימה לחלוטין

  חיסיון דברי הילדים מפני הוריהם  4.8

כך שחשוב לתת מלמד על  ,בסודם רובדבריהם או את כל את לפיו רוב הילדים העדיפו לשמור , הממצא

רוב ההורים . להניח שהוריהם יודעים מהן יןאשותחת חיסיון לילדים אפשרות לבטא את עמדותיהם 

 ,לכן. היו מתוחים מכך שלא ידעו מה ילדיהם אמרו םאך חלק ,כיבדו את בקשת הילדים לפרטיות

  .עוררעלול לצריך לעזור לילדים ולהורים להתמודד עם המתח שהחיסיון 
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  עיקרי ההחלטה השיפוטית לילדים הסבר על  4.9

ברוב , הוחלט בעניינםאת אשר חלק בסיסי מזכות ההשתתפות של ילדים היא הזכות לדעת ש פי-עלאף 

נראה . בעצמן לא קיבלו עדכון י"שעובדות מש בין היתר מכיוון, זההמקרים הם לא קיבלו מידע 

  .י"העברת המידע לעובדות משידי -על בעתיד שאפשר להתגבר על כך

   השפעת השתתפותם של הילדים 4.10

החלטות על נראה כי להשתתפותם של הילדים הייתה השפעה מסוימת על ההליך המשפטי ו ,פניו על

השפעת ההשתתפות במישור . לבחון זאת כדימחקר נוסף במישור המשפטי  דרשנ ,אולם. פטוהש

העברת המידע  ;תומכת ירהאוורגשותיהם ב א אתהילדים קיבלו הזדמנות לבט :הרגשי הייתה ניכרת

 שירותיםוילדים שסבלו ממצוקה נפשית הופנו לטיפול נפשי ב ;להוריהם תרמה לשיפור היחסים

  . מתאימים

  הפניה לטיפול ופיתוח מענים, אבחון: ילדים במצוקה נפשית 4.11

 בחלק מן המקרים הן המליצו. י זיהו אצל מחצית הילדים מצוקה המצריכה טיפול נפשי"עובדות מש

י הביעו דאגה מן השכיחות הרבה של בעיות רגשיות "עובדות מש. בפני ההורים על שירותים מתאימים

, לכן. בקרב הילדים שפגשו ודיווחו כי חסרים שירותים המתמחים בסיוע לילדים שהוריהם מתגרשים

רצוי  .זקוקים לטיפול נפשי על רקע הגירושין של הוריהםהן ילדים מצוא דרכים נוספות לאבחרצוי ל

  . לשירותים מתאימים אלה לבחון דרכים נוספות להפניית ילדיםגם 

, המועד הניתן במחלקת השיתוף-בנוסף למענה הטיפולי קצר ,ממצאים אלה מבליטים את הצורך

יהיו זמינים ונגישים ומותאמים חשוב שמענים אלה . מענים טיפוליים נוספים בקהילהבפיתוח 

  .עוצמת העימותלהתמשכות הסכסוך ול, גילםתאם לבהלצרכים הייחודיים של הילדים 

  קשורים להשתתפות הילדים שחוו קשיים  4.12

כגון קונפליקט בין הרצון לבטא , חלק מהילדים חוו קשיים, רוב הילדיםלשההשתתפות הועילה על אף 

אף . נוחות ומתח-חלק מהילדים הפגינו אי, בעת המפגש. את רגשותיהם לבין הרצון לרצות את הוריהם

  . חשוב למצוא דרכים לצמצם קשיים אלה, הילדיםבין שמדובר רק במיעוט מ

  י לבין פקידי הסעד לסדרי דין "אום בין עובדות משית 4.13

בין פקידי מיטבי חשוב שיהיה תיאום , כאשר אין זה נחוץ, מנע מהטרדה ומבלבול הילדיםיכדי לה

  . י"הסעד לסדרי דין לבין עובדות מש

*****  

כנית הניסיונית נדונו ממצאי המחקר בהרחבה עם ועדת ההיגוי והם היוו בסיס לשינויים במהלך התו

תוכל ועדת ההיגוי להמליץ בפני שר , על יסוד ממצאי המחקר. תוך כדי הפעלתה, בדרכי העבודה

  .המשפטים על המודל הראוי לשיתוף ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים

  . ומומן בסיועה אשליםת מהמחקר בוצע ביוז
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  דברי תודה

  . ובהכנת הדוח ברצוננו להודות לכל אותם אנשים שעזרו לנו בביצוע המחקר

אורה  - לפסיכולוגים במחלקות לשיתוף ,כןו ,ין דהאן'להמן ורג זאןלמנהלות יחידות הסיוע סותודה 

  . גולדשמיט מירושלים וירון קרסנטי מחיפה

, בן ציון גרינברגר, שלמה אלבז: ובחיפה משפחה בירושליםיני יענתודה לשופטים בבית המשפט ל

  . שושנה ברגר ואלה מירז, בן ציון ברגר, רחל ברגמן, פיליפ מרכוס ,נילי מיימון, איתי כץ, מנחם הכהן

  . תודה לעורכי הדין ולפקידות הסעד לסדרי דין שהתראיינו לצורך המחקר

 . בותיהם ובחוויותיהם בתהליך ההשתתפותתודה להורים ולילדים אשר שיתפו אותנו במחש

ני משפחה דורית יתודה מיוחדת למנהלות מחלקות השיתוף ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט לעני

 כולן. ושוש בן מאיררון מיכל כהן  ,'רחל רביקוביץ, אלון ואתי אופק ולעובדות הסוציאליות רותי מוזס

  . להתבצעהיה מחקר זה לא יכול , ןנותוהע ןהתגייסותוללא , למחקרהיקר הקדישו מזמנן 

ר תמר "ד, סביונה רוטלוי) בדימוס(השופטת  :תניסיוניתכנית הההיגוי של ה ועדתתודה חמה לחברי 

 תכניתולמנהלת ה ;שחר שומן, השופט שלמה אלבז, נברענת ע, מוריה בקשיד "עו, ר פרץ סגל"ד, מורג

  . המחקרשסייעה רבות בביצוע  ד אפרת וונקרט"עוהניסיונית 

 .מחקרהדוח בעת כתיבת אביב על הייעוץ האקדמי -ר אורנה כהן מאוניברסיטת תל"תודה לד

מרכז אנגלברג לילדים  מנהלת, נבות-למרים כהן -מכון ברוקדייל -וינט'ג-נו במאיירסילעמיתתודה 

, ם'ניגפידא  -הכנת הדוח בולכל השותפים בביצוע המחקר ו, מנהלת המרכז לשעבר, לטלל דולב, ולנוער

אוולין לותודה למטי מויאל על עריכת הדוח . רויטל אביב מתוקו אביה בן צדוק, חן תמיר, רוני טילקין

   .ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס, וכן, על התרגום לאנגלית אייבל
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 דיווח לפי, המשפט בית בהליך הילד מהשתתפות ההורים של הרצון שביעות: 15 תרשים
  50   ההורים
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   מבוא. 1

 ילדים שיתוף 1.1
עניינה של ההחלטה לגבי יידועם  ידי-על החלטות הנוגעות לחייהםבתהליכי קבלת  ילדים עקרון שיתוף

הו אחד מעקרונות ז ,בהתאם לגילם וליכולתם ושמיעת דעתם ורצונם לגביהובדרך המובנת להם 

 .1991שנת אותה אשררה מדינת ישראל בש ,)1989(לאומית בדבר זכויות הילד -ןאמנה הבישל ההיסוד 

רות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביא דעה מדינות חב": קובעאמנה ל 12סעיף 
בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של , תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, ן הנוגע לויכזו בחופשיות בכל עני

למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במישרין או . הילד
מדובר באחד " .בצורה המתאימה לסדרי הדין שבדין הלאומי, ו גוף מתאיםבאמצעות נציג א, בעקיפין

המעבר להתייחסות ההכרה בכבוד הילד כאדם ואת המבטאים את  העקרונות החדשניים באמנה

  . עצמאיות לילדים כאל פרטים נושאי זכויות

  1רון השתתפות ילדים במשפט הישראליעק. א

זכותם של ילדים להשתתפות בהחלטות שפט הישראלי באופן ברור ומוחלט במטרם עוגנה  ,כהעד 

 יםחסיתימהמספר חוקים  למעט, בפרט ,משפטהת יבבהמתקבלות ובהחלטות  ,בכלל ,הנוגעות לחייהם

  :חלקי לשאלות הנוגעות לשמיעת ילדיםבאופן 

  בשמיעת ילדים בהליכי  יםעוסק - 1960-כ"התש) טיפול והשגחה( חוק הנוערל 9- ו 8סעיפים

קובעים את זכותו של קטין אשר מלאו לו חמש עשרה  -לחוק זה  15-ו 13עיפים ס ;נזקקות

  .בכל החלטה הנוגעת לאשפוזו במוסד פסיכיאטרילהשתתפות ולייצוג 

  קובע חובת שמיעת חסוי טרם  -  1962-ב"וק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכחל 36סעיף

אלא אם נתנה לכך  ,ומר דתו של קטיןקובע כי לא ת -לחוק זה  19סעיף  ;מינוי אפוטרופוס

  .הסכמתו של הקטין מראש ובכתב

 קובע כי אם מלאו למאומץ תשע שנים או שטרם  - 1981-א"חוק אימוץ ילדים התשמל 7ף יסע

אלא אם נוכח  ,לא ייתן בית המשפט צו אימוץ, אך הוא מסוגל להבין בדבר ,מלאו לו תשע שנים

   .שהמאומץ רוצה שאותו מאמץ יאמצו

 קובע כי במתן היתר להעבדת נער תהיה זכות לנער  - 1953- ג"חוק עבודת נוער התשיל 'ז27עיף ס

ן מתן היתר להעבדתו ויינתן לדעתו משקל ראוי ילהביע את עמדתו לעני ,המסוגל לחוות דעה משלו

  .בהתאם לגילו ולמידת בגרותו

 ע כי הרשות השיפוטית או קוב - 1991-א"התשנ) החזרת ילדים חטופים(חוק אמנת האג ל 13ף יסע

ברר לה כי הילד מתנגד להחזרתו וכי תאם ה ,המנהלית רשאית לסרב לצוות על החזרת ילד חטוף

 .הוא הגיע לגיל ולרמת בגרות שבהם מן הראוי להביא בחשבון את השקפותיו

  קובע כללים לעניין שיתוף והסכמה של קטין בכל  - 2000-א"חוק מידע גנטי התשסל 'ב28סעיף

 .ין הנוגע לבדיקה גנטית לקשרי משפחהעני

                                                   
   .2009, שוז; 2006, מורג; 2003, אפק: של סוגיה זו ראו לדיון נרחב יותר בשאלת ההסדרה המשפטית 1
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  זכותו של קטין להשתתף בהליכי שימועאת קובע  -  2000-א"חוק זכויות התלמיד התשסל 7סעיף. 

  הקובע זכותו של ילד להביע  - 1955-ו"התשט חוק תיקון דיני הראיות הגנת ילדיםל 'ו2סעיף

 .גבייתהעמדתו בעניין העדתו ודרכי 

  דרכי שיתופו של קטין הנוטה  יםקובע -  2005-ו"הנוטה למות התשס ק החולהחול 24-28סעיפים

   .טיפול הרפואיל למות בהחלטות הנוגעות

בתחומים רבים לא . חלקיים ביותראפוא ההסדרים הקיימים בחקיקה הישראלית בנושא זה הם 

בהם הוסדרה זכותם של שנים יבעני 2.נקבעו כל הסדרים הנוגעים לזכותם של ילדים להשתתפות

שמיעת  לאופןבמרבית החוקים לא נקבעו הסדרים . הסדרה זו הנה ראשונית וחלקית בלבד ,ילדים

לא הוסדרו זכויות נלוות לזכות ההשתתפות כגון  ,כןכמו  .המשקל שיש להעניק לרצונםלגבי ילדים ו

חלק ניכר מן ההסדרים הקיימים במשפט הישראלי מכירים בסמכות בית המשפט . מידע קבלהזכות ל

   .אכיפה-אך אינם מכירים בהשתתפות כזכות עצמאית ובת ,מוע ילדיםלש

 ,שאלת שיתופם של ילדים בהליכי משמורת והסדרי ראייהבחקיקה הישראלית עד כה לא הוסדרה 

שתי שאלות מרכזיות נדונו עד היום . ועיקר העיסוק בה היה במסגרת פסיקת בתי המשפט בלבד

  .המשקל שיש להעניק לעמדתו של הילד )ב( ;ילדים לשיתוף ההכרה בזכותם של )א( :במסגרת הפסיקה

כבר בית המשפט העליון ל תן למצוא בפסקי הדין שיהכרה ראשונית בחשיבות שמיעתם של ילדים נ

 10מספר פסקי דין אף המליצו לתת משקל יתר להעדפותיו של ילד בן . 3לפני למעלה משלושים שנה

  . 4ומעלה

תן לעמוד על מגמה חדשה בפסיקה ינ, ת בדבר זכויות הילדלאומי-ןבימאז הצטרפות ישראל לאמנה ה

למשל כך  .באמנה 12תן דגש לזכותו של הילד להשתתפות כזכות עצמאית המעוגנת בסעיף בדמות מ

  :5בדברים הבאים של השופטת דורנר

 בגבולות, ובמאווייו ברצונו יתחשבו כי זכותו גם מתבקשת עצמאית כישות הילדמתפיסת "
  ".הילד זכויות בדבר תלאומי-ביןה לאמנה 12 בסעיף ביטוי ניתן זו לגישה ,האפשר

  . 6אמירות דומות עולות גם מבחינת פסיקת בתי המשפט למשפחה בשנים האחרונות

                                                   
העדר ; 1956 -ז"התשט, חוק השמות - העדר הסדר לעניין שיתוף ילדים בתהליך של שינוי שם : ראו למשל 2

, לדיון בחסרים אלו. 1952 -ב"התשי, האזרחותחוק  - הוראה לעניין שיתוף ילדים לעניין ויתור על אזרחות 
 .158-9עמודים ) 2003, משרד המשפטים(נה בנושא הילד ומשפחתו ראו דוח ועדת המש

המבוסס על להבדיל ממשטר , במשטר חוקי המבוסס על טובת הילד וזכויותיו": דברי השופט קיסטר, לדוגמה 3
מצאו של הילד כי לא נרצה לגרום צער לילד יגיון בדבר החזקה בילד או במקום הימחייב הה, זכויות ההורים

כל עוד אין רצונו נוגד את , ואף נשאל לדעתו כשהוא מבחין, ולפעול בניגוד לרצונו ולהרגשתו רכוושלא לצ
  .166, 162) 1(ד כב "פ, היועץ המשפטי לממשלה' צבר נ 67/433א "ע ".וכך גם המצב החוקי בארצנו, טובתו

 הוא שיקול רציני 10בן וכבר נפסק לא אחת כי רצונו של ילד שהוא למעלה מ: "...עתו- השופטת בןדברי , למשל 4
  .689) 4(י לד "פד, 'צוקרמן נ 352/80א "ע." לעניין מקום החזקתו - ולעתים מכריע -

 66, 48) 1(ד נ "פ, פלונית' מ נ"הי 7015/94א "דנ 5
  ). 2009(ושל שוז ) 2006(ראו מאמריהן של מורג  6
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ההכרה ההולכת וגוברת בזכותם של ילדים לשיתוף בהחלטות המתקבלות בבית המשפט  על אף, ואולם

להצביע על נורמות ברורות בעניין ולא ת ניסיוניה תכניתעד להפעלתה של הלא ניתן היה  ,למשפחה

לעתים , עם ילדיםנפגשים השופטים בחלק מן המקרים אמנם . שיתוף משמעותי תפותחו כלים להבטח

ת יולא נעש ,נתונה לשיקול דעתו של השופט הזמנתם של הילדים ,אולם .עובדות יחידות הסיועבליווי 

בחינת פסיקת , כמו כן .משפחה עניינייינם נדון בבית המשפט לבאופן שיטתי ומקיף לכל הילדים שענ

בתי המשפט למשפחה מצביעה בין היתר על הבדלים משמעותיים בגישותיהם של שופטים שונים ועל 

במרבית התיקים המתנהלים , הלכה למעשה. העדר אחידות בגישת הפסיקה הישראלית לנושא זה

  .קטינים לא נשמעים ילדיםנם משמורת יבבתי המשפט למשפחה שעניהיום 

 עד 1996 השנים ביןמשפחה ברמת גן  עניינידונו בבית משפט לשנ תיקי גירושין 189 בדקה) 2006(הקר 

מתוך ניתוח פסקי . הילדיםהשופטים את ו מעש מעטים במקרים רקמממצאי המחקר עולה כי . 1998

דעתם את של ילדים להביע ששופטים מצהירים על ההכרה בזכותם  פי-על-הקר כי אף הסיקההדין 

הרי שבפועל הם אינם נוהגים לשמוע , להשתתף בהליכים משפטיים ,ובכלל זה ,ם הנוגעים להםענייניב

  .םאת קול

עיקרון זה בא . שופטים נוטים לתת משקל גדול יותר לדבריהם, יותרגדולים  ילדיםככל שה, הקר פי-על

, מותנית בגילו של הילדון הילד או לדבריו הענקת משקל מכריע לרצ, לרוב :לידי ביטוי גם בחוק

הגיע "... :נאמר )1991-א"התשנ( )החזרת ילדים חטופים(בחוק אמנת האג  ,למשל. לבגרותו או להבנתו

-א"התשמ(ובחוק אימוץ ילדים " לגיל ולרמת הבגרות שבהם מן הראוי להביא בחשבון את השקפותיו

אך הוא מסוגל להבין  ,שנים תשעם מלאו לו שנים או שטר תשעמלאו למאומץ "...: נאמר) 1981

  ..." בדבר

בחן את ההשתתפות של ילדים בבתי משפט לענייני משפחה בשנים האחרונות ) 2009(המחקר של שוז 

 לגבי ראייה והסדרי משמורת פסקי דין בעניין 52נבדקו , לשם כך. לרצונותיהם הניתן ואת המשקל

 בני ולםכ, מקרים 14- ב השופט ידיבהילדים נשמעו . 2007-2005בשנים  פורסמוש, ששגיל  מעל ילדים

. נשמעו רק במקרים בהם נפגש השופט גם עם אחים בוגרים יותר 12ילדים מתחת לגיל . ויותר תשע

 הדין פסקי 52 מתוך 24-ב רק. הילד לרצונות שניתן המשקל את לאמוד מנת-שוז עיינה בפסקי הדין על

באמצעות חוות דעת  אם ובין ישירה משמיעהלשופט  נודעואם  יןב, הילד של דעותיו הוזכרו שנבדקו

 משמורת בעניין בהכרעה השיקולים אחד הנו הילד שרצון נאמר הדין מפסקי גדול בחלק. של מומחה

  . ראייה והסדרי

 לרצון רב משקל ניתן שלא ִהנו הדין פסקי מקריאת המתקבל הרושם כי מדווחת) 2009(שוז , זאת עם

 עיקריים גורמים לושהש אותרו. הילד שהביע לרצון בניגוד ההחלטההייתה  הדין קיפס 12-ב. הילד

 בהם במקרים - הילד של דעותיו עצמאות) א: (הילד של לרצונו שניתן המשקל על השפיעו שרא

; הילד שהביע לרצון בניגוד לרוב יתהיה הפסיקה, ההורים אחד מצד הסתה יתהיה כי השופט מתרשם

 מאשר, ארוכה תקופה במשך עקבי באופן שהובע לרצון יותר רב משקל ייחסו שופטים - הרצון אופי) ב(

 המקרים ברוב - טובתו לבין הילד רצון בין התאמה) ג( ;או סתמי אימפולסיבילתפיסתם  הואש לרצון

 הסתה וכפרי עצמאי-כלא נתפש הילד רצון ,טובתו לבין הילד רצון בין קונפליקט עלה שבהם, במדגם

  . ט פסק בניגוד לרצון הילדהמשפ ובית
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  הניסיונית להשתתפות ילדים בבתי משפט למשפחה תכניתהיוזמה ל. ב

האצתם של תהליכי שיתוף ילדים לזכויות הילד הביאה ליצירתם ות בדבר לאומי- ביןההאמנה חתימת 

ם תהליכים אלו נמצאים עדיין בשלבים ראשוני, במרבית המדינות. וביניהן ישראל, החותמותבמדינות 

בישראל של השתתפות ילדים בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה  תניסיוניתכנית הה. של פיתוח

אף כי מספר הסדרים בחקיקה הישראלית הכירו באופן נקודתי , כאמור. ומהווה חלק ממגמה ז

הסדרה מלאה של הזכות כך אין בהרי ש, החלטות הנוגעות להםבזכותם של ילדים להשתתף ב

בדוח ישראל , לפיכך. ת בדבר זכויות הילדלאומי-ביןאמנה הכמפורט בל רכיביה על כלהשתתפות 

תוך , ם לעניין יישום האמנה הועלה הצורך בגיבוש מדיניות עקבית בנושא"לוועדת האו 2001משנת 

צעד ה ההנ זו תכנית. יישומה באופן אחיד במערכות השונות המקבלות החלטות בעניינם של ילדים

ילדים בהחלטות בתי המשפט הנוגעות להם השתתפות ום שיטתי ומלא של עקרון לקראת יישראשון ה

  . בחוק הישראלי

. ר תמר מורג"בראשות ד, תוועדת המשנה בתחום הילד ומשפחהוצעה בדוח  תניסיוניתכנית ההיוזמה ל

 ויישומם בחקיקה ומשפחתורוטלוי לבדיקת עקרונות יסוד בתחום הילד  ועדתבמסגרת פעלה ועדה זו 

במסגרת התחייבות ישראל  1997 שנתשר המשפטים ב ידיבהוקמה היא  .)2003, משרד המשפטים(

שה הצעת חוק מקיפה לעניין ביהמשנה ג ועדת. זכויות הילדבדבר ת לאומי- ביןליישם את האמנה ה

זכותם של ילדים את לעגן באופן ברור  המטרב, משפחה ענייניהמשפט ל תישיתוף ילדים בב

  . םהנוגעים להמשפטיים ם להשתתפות בהליכי

ת לאומי- ביןנוסחה זכות ההשתתפות של ילדים באופן מעט שונה מאשר באמנה ה ,פי הצעת החוק-על

שמע בחופשיות ידעותיו ועמדותיו ולה, רגשותיו ,זכותו של כל ילד להביע רצונו" :בדבר זכויות הילד

נוסחה זכות ההשתתפות  הילד ת בדבר זכויותלאומי-ביןבאמנה ה" .בכל החלטה או פעולה בעניינו

מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות : "באופן הבא

חברי  ".בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בכל עניין הנוגע לו

ינה צריכה לכלול בהכרח הבעת אזכות ההשתתפות כי נוסח מכיוון שסברו השינו מעט את הוועדה 

היות שהילד איננו הגורם הקובע , כמו כן. היא יכולה להתבטא גם בהבעת רגשות ורצונותכי ועמדות 

  .עשות זאתל וביכולתהשתתפותו אין להתנות את ההיגוי כי  ועדתסברו חברי , את ההחלטה בעניינו

במסגרת  ")י"מש"להלן (וף ילדים שיתלמחלקה מיוחדת לליווי והוקמה , המשנה ועדתהצעת  פי-על

ה יהיה לסייע לילדים במימוש זכות המחלק תפקיד .משפחה עניינישליד בתי המשפט ל יחידות הסיוע

 עניינימשפט למתוך ההכרה בחשיבות הרבה של שיתוף ילדים בהליכי בית ה .ההשתתפות שלהם

תכנית ת המשנה על עריכת המליצה ועד, גיסא מאידך ,וברגישות של סוגיה זו, גיסא מחד ,משפחה

, כמו כן. בירושלים ובחיפה משפחה עניינימשפט להבבתי  לבחינת מודל החקיקה המוצע תניסיוני

  . לווה במחקר הערכהת תניסיוניתכנית ההוחלט כי ה

בתחום הילד  מינתה ועדה ציבורית ליישום המלצות ועדת המשנה ,ציפי לבני, דאז רת המשפטיםש

השופט וחברים בה סביונה רוטלוי ) בדימוס(השופטת עומדת הציבורית  הוועדה בראש. ומשפחתו

ענת , ר ועדת המשנה"יו -ר תמר מורג "ד, שופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלים - שלמה אלבז

ראש  - ר פרץ סגל"ד ,הרווחה והשירותים החברתייםממונה ארצית על יחידות הסיוע במשרד  - ענבר
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שחר , משרד המשפטיםב מחלקת ייעוץ וחקיקהמ - מוריה בקשי ד"עו ,טיםתחום ייעוץ במשרד המשפ

לשעבר מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער  - טלל דולב, ראש יחידת ילד ונוער באשלים - שומן

הנה ר שא, אשליםמנהלת הפרויקט מטעם  - ד אפרת וונקרט"עוומכון ברוקדייל -וינט'ג-במאיירס

  . ייצוג קטינים בבתי משפטבו גישור במשפחהבמתמחה ה עורכת דין במקצועה

גרושים ילדים להורים לנוגע סקירה ב לאחר, בהמשך יובא תניסיוניתכנית השל מודל התיאור מורחב 

  . לצדםהפועלות יחידות הסיוע למשפחה ו ענייניבתי המשפט ללבנוגע ו גירושין הליכיבהנמצאים או 

  ילדים להורים גרושים 1.2
  ן שכיחות הגירושי .א

 ,לאחר מכן. 1980-1950שכיחות הגירושין עלתה בעולם המערבי באופן משמעותי בעיקר בין השנים 

בעשר השנים האחרונות מגמה של נמשכת , בישראל). 2003אבידן -אלדר( שיעורי הגירושין התייצבו

כה הלש( "ילדים בישראל"פי השנתון הסטטיסטי -על. הילדים שהוריהם גרושיםמתונה בשיעור עלייה 

היו  בארץ הילדים מכלל 4.20%הוריהם של  1995בשנת  ,)1995 ;2000 ;2007 ,המרכזית לסטטיסטיקה

העלייה בשכיחות הגירושין חוקרים סבורים כי  .6.25% - 2007 שנתוב 5.55% - 2000בשנת , גרושים

ין משך חיי הנישואעמה החיים ומהעלייה בתוחלת , נשיםל התחזקות העצמאות הכלכלית שמנובעת 

ניתן להצביע על , מנגד .באמצעות הנישואיןשל בני הזוג עצמית  יה בציפיות להגשמהיעלמהו

לבני לגרום  עלוליםשהם  טראומההמיתון על , לגירושיןהמיוחסת השלילית סטיגמה ההצטמצמות 

כל אלה ). Ahrons, 1994; Pinsof, 2002( החברתית הנלווית אליהם האשמהירידה בעל ו הזוג ולילדים

  .ופכים את הגירושין לתופעה יותר ויותר מקובלת חברתיתה

  השלכות הגירושין על חיי הילדים  .ב

- וארוכותטווח - בעל השלכות קצרותדתי ו כלכלי משפטי, חברתי, משפחתי, גירושין הם אירוע אישיה

ההסתגלות אליו מחייבת אינטגרציה של אירועים ושינויים . כל בני המשפחהחייהם של ל טווח ע

, לאחר הגירושין). Pam and Pearson, 1998; Amato, 2000; Ahrons, 1994( תפקידים חדשים תמידול

לסירוגין בשני בתים או במרחק , נדרשים הילדים להסתגל לדפוסי מגורים חדשים עם הוריהם

להתמודד עם מעבר למקום גם  לעתיםבעקבות הגירושין נדרשים הילדים . מההורה שאינו משמורן

חלקם מתמודדים עם הרעה . מעבר לבית ספר חדש ולסביבה חברתית חדשה ,זה כללוב ,דשמגורים ח

עם חלקם מתמודדים עם מערכות זוגיות חדשות של הוריהם או , כמו כן. במצבם הכלכלי של הוריהם

אבידן -אלדר(למחצה -אחיםעם או /ו" חורגים"אחים עם או /הורה ו וחיים עם נישואיהם מחדש

  ).Amato, 1999; Amato, 2000; Walker, 2000; 2002, וברנע

שינוי לובכלל זה  ,בדפוסי מערכות היחסים במשפחה יםלהסתגל לשינוינדרשים הילדים  ,יתרה מכך

 בא לידי ביטוי באופנים שונים שינוי זה. הילדים עומס יתראצל עלול ליצור ה בדפוסי ההורות

)Wallerstein, 1985 ;2003, אבידן-אלדר(:  

  ירידה בתפקוד ההורים בגלל  ,לקחת אחריות על עצמם ועל אחיהם הקטניםצריכים שיש ילדים

  . ת הרגשית כלפיהםובפניּו

 בין ההוריםהיחסים הבעייתיים  בגללאם בגלל קשיי ההורה ואם  ,יש ילדים האחראיים להוריהם.  
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  ו הם בשבין הוריהם וחריף לכודים במאבק מתמשך קשה הממשפחות בקונפליקט ילדים אף ישנם

  . חצויהרגשות של נאמנות ללהסתה ולאורך שנים נתונים 

מצב דחק אצל הורים כתוצאה ממשבר הגירושין לבין מצב מחקרים שונים מדגישים את הקשר בין 

המסקנות מהמחקרים השונים הן כי הגירושין  .)Ahrons, 2007; Smart et al., 2001(דחק אצל ילדיהם 

רמת העימות בין  ,דהיינו, משתנים נלוויםשאלה הם אלא  ,ילדים הגורם לפגיעה אצל אינם כשלעצמם

 ;2007, הרמל וצור( התמשכותו של ההליך המשפטי ומידת החשיפה לעימות, ההורים

Amato & Afifi, 2006; Ayoub, Deutch & Maraganore, 1999; Emery, 1999.(  

 עד ואף, רבות שנים לאורך הנמשכים, התגרשו שהוריהם ילדים שלקשיים  מתארים רבים מחקרים

 ;Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000; Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1996( בגרותם לאחר

Wallerstein & Blakeslee, 1989; Wallerstein & Kelly, 1980.( סימפטומים נצפוילדים אלה  בקרב 

 עצבנות, יתר אכילת, נמוכה צמיתע הערכה, ודחייה נטישה תחושות, עמוק עצב, דיכאון: מגוונים

 ,.Huurre et al( עצמית והאשמה גילם לבני ביחס חברתית נסיגה, בגירושין מוגזמת התעסקות, כרונית

2006; Reifman et al., 2001; Burnes & Dunlop, 1999; Wallerstein & Kelly, 1980.(   

ילדים בין הוריהם גרושים לילדים ש התפתחות ביןמתארים פער ב התשעיםרוב המחקרים בשנות 

הסתגלות , םלימודיבהצלחה , נורמטיבית התנהגות ,בריאות: במספר תחומים נשואיםהורים ל

). 2003, אבידן- אלדר: בתוך(כישורים חברתיים ותפיסה עצמית , לחיי המשפחה והחברה פסיכולוגית

התרחבות התופעה באת להסביר זניתן . הללו הפער בין הקבוצותהצטמצם בשנים האחרונות , עם זאת

שהם עושים ניכר המאמץ בולקשיי הילדים  ההוריםבמודעות הרבה יותר של תה החברתית או וקבל

  Reifman et al., 2001; Amato, 2000; Amato ( ם ההשלכות השליליות של הגירושין על ילדיהםולצמצ

& Keith, 1991.(  

  ילדיםל יםטיפולי-יםמקצועיים מענ 1.3
 להיות יכולה גירושין ובתהליך גרושים ובהורים בילדים ולתמיכה להתערבות כי ראוה שונים מחקרים

הסתגלותם של הילדים ועל תפקודם במישורי החיים השונים בטווח  עלוהשלכות  משמעותית תרומה

 & Pollet, 2009; Pollet, 2008; McIntosh & Deacon-Wood, 2003; Blaisure( הארוךבטווח והקצר 

Geasler, 2000; Thoennes & Pearson, 1999.( ובאוסטרליה ישנה מדיניות במרבית  צות הבריתבאר

 מדינות 46-ב, למשל. טיפוליים לילדים ולהורים מתגרשים-המדינות בנוגע למתן מענים מקצועיים

 להשתתפות למשפחה המשפט בית ידי- על מופנים גירושין בתהליך נמצאיםה הורים ,ארצות הבריתב

המספקות מידע על ההשלכות האפשריות של העימות המתמשך בין ההורים על  יותחינוכ בתכניות

ארצות ב מדינות 17-ב. הגירושין לאחר חיובית הורית-רווחתם של הילדים ולאימון בתקשורת בין

   למתן מידע ותמיכה תכניותב להשתתפות למשפחה המשפט בית ידי-מופנים הילדים על הברית

)Pollet, 2008; 2009(. שמטרתה , המשפחה בתחום בחקיקה רפורמה 2006נערכה בשנת  סטרליהבאו

במסגרת הרפורמה  .למשפחה המשפט בבתי רסריתבהאדלצמצם טיפול בסכסוכים משפחתיים בשיטה 

 מרכזים .)FRC = Family Relationship Center( במשפחה ליחסים כוללניים מרכזים 65רשת של  הוקמה

תוך התמקדות , כגון גישור וטיפול, למשפחה בשלבי משבר שוניםשונים  רותיםיש לספקנועדו אלו 
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, או בתהליך גירושין גרושים הוריםלמידע  מספקים אלה מרכזים. בטובתם וברווחתם של הילדים

 הילדים גם. סכסוך וליצירת הסדרים הוריים וייעוץ ותמיכה פרטניים וקבוצתייםהשירותים ליישוב 

וייעוץ ) ייעוץ בטלפון" (קו חם"ייעוץ באמצעות  ,וכן ,וקבוצתית תפרטני תמיכה אלו במרכזים מקבלים

  .)Caruana & Parker, 2009(באינטרנט 

בתהליך טיפולית לילדים שהוריהם -מדיניות כוללנית בנוגע להתערבות מקצועית בישראל אין ,אמנם

 שונים ירותיםש במסגרת זו יהילאוכלוס מצומצמיםמאוד ניתנים מענים  ,אולם .גרושים אוגירושין 

 מרכזיםב, לייעוץ בחיי המשפחה והנישואין תחנותב, חברתייםלשירותים  מחלקותב :במערכת הרווחה

כמו  ,בגירושין למשפחות המיועדת השירותים במערכת גם מענה ניתן, כן כמו. 7ועודאלימות  למניעת

הסיוע נערכות  חידותבי 8.הסעד לסדרי דין של משרד הרווחה ופקידי המשפט בתי שליד הסיוע יחידות

קבוצות תמיכה לילדים  9.מעוניינים בכךה להוריםהארץ  ברחבי והדרכה מידע סדנאות 25-כ מדי שנה

. אולם מדובר ביוזמות מקומיות מזדמנות, חברתיים שירותיםשהוריהם התגרשו נערכות במחלקות ל

יפול נפשי לילדים שירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות וקופות החולים מעניקים ט, כמו כן

בנוגע לתפיסתם של בנות ובנים , )2003(אבידן -אלדר של הממחקר. גם במצבי גירושין משפחותלו

עולה כי רובם לא נעזרו בשירותים , בוגרים להורים גרושים את מקומם של גירושי הוריהם בחייהם

נערך  לאעד היום . יםקשיה אףעל , חינוכיים וטיפוליים לצורך הסתגלותם לגירושי הוריהם, חברתיים

 במערכותאו בתהליך גירושין  גרושיםהניתנים לילדים להורים  מעניםשל הו צרכיםה לשמיפוי שיטתי 

    .כבסיס לעיצוב מדיניות ,השונות הציבוריות השירותים

   בתי משפט לענייני משפחההתדיינות בענייני ילדים ב 1.4
מדובר בבתי משפט אזרחיים . בישראל משפחה לעניינינחקק חוק בתי המשפט  )ה"התשנ( 1995 שנתב

חוק בתי המשפט לענייני משפחה קובע תהליכים משפטיים . בדרג של בית משפט השלום, ייחודיים

בבתי משפט אלה . הנוגעים לדיון בבית המשפט, חודיים לטיפול בענייני משפחה והיחסים בתוכהיי

והיא  ,הנה רחבההנדונה הגדרת המשפחה . בכל ענייניה של אותה משפחהיושב על המדוכה שופט אחד 

יני משפחה יהנושאים הנדונים בבתי המשפט לענ. ילדים ונכדים, הורים ואחים, כוללת בני זוג לשעבר

, אלימות במשפחה, סכסוכים כספיים בין בני משפחה וגם ,כוללים הסדרים המלווים תהליכי גירושין

   .אימוץ ילדים ואפוטרופסות, סכסוכי ירושה

 :הנוגעות להסדרים המלווים תהליכי גירושין כוללות, ני משפחהידיינויות בבתי המשפט לעניההת

דהיינו קביעת ההורה האחראי למגורי הילד ולגידולו בביתו , 18הסדרי משמורת לילדים עד גיל 

לרבות הגדרת מועדי , הסדרי ראייה המגדירים את זכותו של הורה לא משמורן להיפגש עם ילדיוו

ההסדרים כוללים גם הסדרי . ולעתים אף תנאים המגדירים ומגבילים מפגשים אלה ,עם הילדהמפגש 

דהיינו קביעת גובה התשלום החודשי שמשלם הורה שאינו משמורן להורה המשמורן , מזונות ילדים

כוללים ההסדרים גם הסכמות , בנוסף. רכיהם הכלכליים של ילדיו עד להגיעם לבגרותוכדי לספק את צ

                                                   
ית עם משפחות בגירושין במסגרת תיעוד וניתוח של עבודה קבוצת ):2008(גרינבאום  אצל, הלדוגמ ראו   7

 .שירותי הרווחה
הערכת סדנה להורים בהליכי פרידה וגירושין ביחידות הסיוע שליד בתי ): 2008(וברמן  לאופרראו לדוגמה    8

 .המשפט למשפחה
 החברתיים והשירותים הרווחה במשרד הסיוע יחידות על הארצית הממונה דיווחפי -על  9
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שמירת קשר עם בני  ,וכן ,בהם יתחנכו הילדים ופעילות מחוץ למוסדות החינוךשמוסדות החינוך לגבי 

ההסדרים כוללים גם החזרת ילדים חטופים ובקשות הגירה של הורה עם , כמו כן. משפחה נוספים

  .הילד בעקבות הגירושין

 שליד בתי המשפט יחידות הסיוע 1.5
העוסקת במתן ייעוץ ומענים טיפוליים למשפחות  ת סיועיחידפועלת לענייני משפחה המשפט  בבית

לסייע לסיום מהיר ומוסכם של הסכסוך היא  היחידה מטרת. המתדיינות ולשופטי בית המשפט

, אבידן-אלדר(ובעיקר לילדים , ולמזער את הפגיעה הנגרמת מההתדיינות המשפטית לכל בני המשפחה

בתי המשפט לענייני  הן מתוקף חוקאף משפחה הוקמו  לענייני ליד בתי המשפטשהסיוע יחידות ). 2003

במשרד הרווחה הן פועלות במסגרת השירות לפרט ומשפחה  .והתקנות הנלוות אליו) 1995(משפחה 

המסייעים  ,יועציםפסיכולוגים ועובדי היחידות הם עובדים סוציאליים . והשירותים החברתיים

הם עוסקים , כמו כן .ור בין הצדדים לסכסוךגישכגון למשפחות באמצעות התערבויות טיפוליות 

הבהרת משמעויותיו הפסיכולוגיות של הסכסוך והשלכותיהם של ההסכמים על המתדיינים ועל ב

 ,חוות דעת מקצועית נוספת במקרים מורכביםלשופטים  הם מספקים, בנוסף. במקרי גירושין ילדיהם

אבחון ה, עוץיהפניה לשירותי היבובמיפוי מסייעים  ,חוות דעת מקצועית של גורמים אחרים מבהירים

   .טיפול בקהילה ועודהו

נפגשו עובדות יחידות הסיוע עם ילדי המשפחה , סיונית של שיתוף ילדיםיעד להפעלתה של התכנית הנ

שמעו טענות על קשיים רגשיים והתנהגותיים של נ כאשר, גוןכ, רק לעתים רחוקות ובמקרים חריגים

מפגשים אלו היו . ם הילד וביקש מעובדת יחידת הסיוע להתלוות אליוהילד או כשהשופט נפגש ע

  . ולא כחלק משגרה ומנוהל קבוע ,נדירים

   פקידי סעד לסדרי דין 1.6
להתדיינות בשל גירושין הוא קבלת בנוגע משפחה  לעניינישירות נוסף שניתן לשופטי בתי המשפט 

ידי בוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת הממונים עובדים סאלה הם . פקידי הסעד לסדרי דיןתסקיר מידי 

בפיקוח השירות לרווחת  מועסקים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיותהשר הרווחה ו

תפקידם להגיש חוות דעת מקצועית  .והשירותים החברתיים הפרט והמשפחה במשרד הרווחה

לצורך . 11אחריםרושין ובמצבים על משפחות וילדים במצבי פירוד וגי 10לערכאות משפטיות) תסקיר(

, רווחה ומגורמים נוספים בקהילה, בריאות, פקיד הסעד אוסף מידע ממוסדות חינוך, הכנת התסקיר

בתסקיר . פליליהרישום את ה בודקומקיים תצפיות  ,לרבות הילדים, עורך פגישות עם כל בני המשפחה

פקיד הסעד מציג לפני הערכה , מצאיםעל סמך המ. התרשמויות מקצועיות וחוות דעת, נכללות עובדות

פקיד  ,בסיום כתיבת התסקיר. או התערבות טיפולית/המשפטית המלצות על משמורת והסדרי ראייה ו

                                                   
בית משפט , נוצרי/דרוזי/בית דין שרעי, בית דין רבני, ית משפט לענייני משפחהב: הערכאות המשפטיות הן 10

 .העליון או לבקשת היועץ המשפטי למשרד הרווחהבית המשפט , בית משפט מחוזי, השלום
מצבים שבהם חולי נפש וחסרי ; רבנות אלימות במשפחהמצבים שנדרשת בהם הגנה על ָק : מצבים אלה הם 11

בקשות להכרה ; 17בקשות להיתר נישואים לקטינים מתחת לגיל ; לאפוטרופסותישע זקוקים להגנה ו
מצבים שבהם ילד נחטף בתוך מדינת ישראל או בין מדינות החתומות על ; בקשות להמרת דת; באבהות

  .אמנת האג
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שופט בית המשפט לענייני משפחה שביקש את התסקיר . הסעד מעביר את התרשמותו גם למשפחה

נוספת או לדחות את  חקירהלבקש , עשוי לקבל את המלצות פקיד הסעד באופן מלא או חלקי

  . ההמלצות

משוחחים פקידי הסעד לסדרי דין עם הילדים ושומעים את עמדותיהם ומשלבים  ,במסגרת תפקידם

- על ,בהם מתבקש תסקירששמיעתם של הילדים נעשית רק בחלק מן המקרים . את הדברים בתסקיר

  . פי שיקול דעתם של פקידי הסעד

 בעולםענייני משפחה השתתפות ילדים בהליכי בתי משפט ל 1.7
דעות של להתחשב בהוסדרה בחקיקה החובה , זילנד וסקוטלנד ניו, כגון אוסטרליה ,במדינות מסוימות

לא , אולם. לא יכולה להתקבל הכרעה מבלי שהשקפותיו של הילד באו לידי ביטוי ,כךו 12.ילדים

, להיעשות בדרכים שונות כך שהדבר יכול, הוסדרו חוקים ותקנות בנוגע לאופן ביטוי השקפות הילדים

בין שיחה ישירה כלה בהמשפחה ועל ידי איש מקצוע שביצע תסקיר ב ת המשפטמוגש לביההחל מדוח 

  .שופטלילד ה

Taylor and Gollop  מדינות  16-משפחה ב לענייניהשתתפות ילדים בבתי משפט  לגביאספו מידע

, ארצות הברית, קנדה): Taylor & Gollop, 2007(זכויות הילד ת בדבר לאומי-ביןשהתחייבו לאמנה ה

ברזיל , ניו זילנד, אוסטרליה, הונג קונג, סין, יפן, ישראל, סלובקיה, כיה'צ, אירלנד, אנגליה, מקסיקו

בחלק מן המדינות אין עדיין פרקטיקה של  :בין המדינות מאודשונות גדולה  מצאו החוקרים. וניגריה

השתתפות של ילדים היא , כגון ארצות הברית, רותבמדינות אח ;)למשל, ניגריה(שמיעת ילדים 

הנוגע  באוסטרליה ובניו זילנד השתתפות ילדים בהליך המשפטי ;אך אינה מחויבת לפי חוק, אפשרית

 - ממשלתית תכניתבאוסטרליה מיושמת בשנים האחרונות . שכיחההיא , אכןו ,ההיא חוב להם

"Children in Focus"  -  השתתפות וים בין ההורים באמצעות גישור סכסוכ יישובשמטרתה לעודד

להחלפת הליכים משפטיים הן זמנית -פועלת בו וז תכנית. )Mcintosh, Long & Maloney, 2004( הילדים

  . להטמעת השתתפות משמעותית של ילדים בתהליכי קבלת החלטותהן בגישור ו

  חסמים ליישום עקרון ההשתתפות .א

משפחה היא  לענייניהשתתפות ילדים בהליכים בבתי משפט חוקרים שונים מציינים סיבות לכך ש

 :(Taylor & Gollop, 2007)ת לזכויות הילד לאומי-ביןגם במדינות החברות באמנה ה, חלקית או חסרה

                                                   
  :בניו זילנד 12

The Care of Children Act 2004: "(2) to take account of any views the child has had a reasonable 
opportunity to express".  

  :בסקוטלנד
Children Act 1995 , CHAPTER 36, Part I, 6 Views of children: "(1) A person shall… have regard so 
far as practicable to the views (if he wishes to express them) of the child concerned, taking account of 
the child’s age and maturity … to the generality of this subsection a child twelve years of age or more 
shall be presumed to be of sufficient age and maturity to form a view". 

  :באוסטרליה
 The Family Law Act 1975, section 68f(2)(a)  
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 ההשתתפות לעקרון התנגדות - Neale )2002 ( למשל מציין את הגישה הממשיכה להיות שלטת

  . טיים לדיון המשפטיוונרל-ובלתי הרואה בילדים כפופים למבוגרים, בבתי משפט

 יש הגורסים כי מעורבות הילדים בסכסוך של ההורים  - ההורים בסכסוך ילדים רובימע הימנעות

  . צדפוגעת בהם ומאלצת אותם לבחור 

 פעמים , משפחה לענייניבתהליכים בבתי משפט  -  הילדים על ולחץ הסתה לעודד עלולה השתתפות

סכנה כי ילד יביע את מה  יש. שניהםשל של אחד ההורים או ללחצים הילדים רבות נתונים 

ההורים עלולים לתמרן את ילדיהם בניסיון להשפיע . ולא את השקפותיו האמיתיות ,שמצופה ממנו

אלא גם מזיקה בכך שהיא חושפת את , שמיעת הילד לא רק מיותרת ,במצב זה .על השקפותיהם

  . הילד ללחץ מצד ההורים

 אינם בוגרים , במיוחד צעירים, יש הסבורים שילדים -  טובתם מהי לדעת יםילד של ביכולת ספק

  . נטית ומיותרתוורל-השתתפותם היא בלתי ,ולכן ,עבורםבדים כדי לשקול מהו הפתרון הנכון 

 של ביטוי אופן הביטוי של ילדים שונה מ - ברור באופן השקפתם את לבטא ילדים של ביכולת ספק

  . הדבר נכון במיוחד לגבי ילדים צעירים. יד יכולים לרדת לסוף דעתםלא תמהמבוגרים ו, מבוגרים

 ידי שופט פוגעת ביש הטוענים כי שמיעת הילד  - ההליך נותיבהג כפוגעת ההשתתפות תפיסת

 לע .לעמוד לחקירה נגדית וכלולא יבאופן פרטי הילד לשופט  דברישמשום , בקיומו של הליך הוגן

 ).Cashmore & Parkinson, 2007(ות אישיות עם ילדים יש שופטים המסתייגים משיח ,כן

 בסקירה של  שנכללוחלק מן החוקרים  -מקצוע  באנשי מחסורמשאבים או  העדרGollop and 

Taylor )2007 ( אנשי מחסור במשאבים או של  םהעדראת ציינו בין החסמים להשתתפות ילדים

  .מקצוע לשמיעת הילדים

  קנדה, בבריטיש קולומביה לדיםהשתתפות יניסיונית ל תכנית. ב

תכניות ייחודיות מופעלות עולה כי רק במדינות מעטות הדוח הנוכחי מהמאמרים שנסקרו לצורך 

השתתפות  ,ברוב המדינות. משפחה לצורך הבניית השתתפותם של ילדים בהליך לענייניבבתי המשפט 

אלא נתונה  ,ן בבית המשפטהילדים בהליך אינה מוצעת באופן אוטומטי לכל הילדים שעניינם נדו

אופן ההשתתפות נתון , אי לכך. לרוב עובדים סוציאליים ועורכי דין, להחלטותיהם של אנשי מקצוע

יוצאת דופן היא  הדוגמ. המכתיבה נהלים מסוימים ומחייבים" מסגרת"ואין כל מקרה בלשינויים 

 - "Hear the Children" - משפחה לעניינית להשתתפות ילדים בהליכי בתי משפט ניסיוניה תכניתה

 International Institute for Child Rights and(בבריטיש קולומביה ) Kelowna(שנערכה בעיר קלונה 

Development, 2007 .(  

לזכויות  לאומי-ביןבליווי הערכה של המכון ה, וארך שנה וחצי 2005-הפיילוט בקלונה החל ב

ת הוכשרו ניסיוניה תכניתבמסגרת ה ).IIRCD(ולהתפתחות ילדים באוניברסיטת ויקטוריה 

שתפקידם היה לראיין ילדים ולדווח  )clinical counselors - עורכי דין ויועצים טיפוליים" (מראיינים"

. שופטיםלו עורכי דיןלנערכו מפגשי הסברה , כמו כן. על השקפותיהם להוריהם ולבית המשפט



 

11 

 ןנדועניינם מהילדים ש 10%- כ(משפחות  60-כמ 16-9 ת השתתפו ילדים בניניסיוניה תכניתבמסגרת ה

  ). בבית המשפט

בכל , אחד ההורים או יועץ, יכול היה ליזום שופט) תכניתה ינחוהשיחה עם הילד במ( "איוןיהר"את 

בהסכמת ה ותנתההשתתפות הילדים , ולכן, בוצעה ללא תקנות מחייבות תכניתה. שלב בהליך המשפטי

. אודות הילדעל ומלאו טופס אינטייק , אנשי מקצוע במאגר 15יין מתוך ההורים בחרו מרא. ההורים

במפגש עם . וענה על שאלותיהם הריאיון לעהסביר להם , ריאיוןהמראיין קבע עם ההורים את מועד ה

לשאול שאלות ושאל אותו האם  לואפשר , ריאיוןלילד את הסיבות לקיום ההמראיין הסביר , הילד

לרוב במשרדו של , שנמשך כשעה ריאיוןהתקיים , הביע ענייןאם הילד  .הוא מעוניין להתראיין

עבר המראיין עם הילד על , ריאיוןבתום ה. היה על הקשבה ורישום דברי הילדהדגש ו, המראיין

מסר , ריאיוןלאחר ה. לוודא עמו שהן תואמות את הדברים שהילד ביקש להביע מנת-עלרשימותיו 

ההורים והשופט התבקשו לספק לילד מידע בנוגע לכל . רים ולשופטלהו ריאיוןאת תיעוד ההמראיין 

 .תוך מתן הזדמנות לילד לשאול שאלות בנוגע להחלטה, ו להביןיכולתלגילו ולבהתאם , החלטה סופית

הנו כלי עזר חשוב והביעו רצון להמשיך  ריאיוןכל המראיינים סברו שה, ממצאי ההערכה פי-על

בהם היו מעורבים הוביל שכי לפחות באחד המקרים כל המראיינים ינו צי, כמו כן .ולעשות בו שימוש

כל השופטים שנשאלו השיבו כי הראיונות הקלו על . לפשרה מוקדמת או לקיצור המשפט ריאיוןה

  :התגלו מספר קשיים, עם זאת. עבודתם

במידת הצורך יותר המעריכים המליצו כי יתבצע . המשפטי הראיונות בוצעו רק בסוף ההליך .1

  .בכל שלב של ההליך ולפני כל דיון שבו יכולות להתקבל החלטותאחד עם כל ילד  מריאיון

, ריאיון: הומלץ לקיים שלושה מפגשים עם הילד. מספיק ינומפגש אחד בלבד עם הילד אכי נמצא  .2

  . מעקב ופגישת דיווח על התוצאות ריאיון

 .מהילדים שנדונו בבית המשפט 10%רק רואיינו  .3

 . ת בית המשפטלילדים דיווח לגבי החלט לא נמסרבפועל  .4

 . נמנעה השתתפות של ילדים צעירים או בוגרים ,לעתים .5

המעריכים המליצו כי הורים וילדים צריכים לקבל מידע על הראיונות מוקדם ככל האפשר בהליך  .6

  .בבית המשפט

בבתי הנוגעים להם ילדים בהליכים משפטיים  שיתוף ת שלניסיוניהתכנית ה 1.8
   13בישראל משפחהענייני משפט ל

הנהלת בתי  - שיתוף פעולה בין משרד המשפטיםתוך  ,תניסיוניהתכנית ההפעלת  ההחל 2006ביוני 

 תכניתה. אשליםבין ו משפחה לעניינימשפט יחידות הסיוע שליד בתי ה - משרד הרווחה לבין, המשפט

 לוש שניםשכפעלה למשך הות ניסיוניתכנית הה. לצורך כךבמיוחד תקנות שנחקקו  פי- עלהופעלה 

יחידות הסיוע שליד ב קמווה ,הבמסגרת. בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה הופעלהו

                                                   
התקנות מובאות . 2007-ח"התשס, הוראת שעה - סדר הדין האזרחי פי תקנות - ה עלהתכנית הניסיונית הופעל 13

  .'במלואן בנספח א
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עובדות  :להלן(עובדות מחלקות השיתוף ). י"מש :להלן( ילדים שיתוףל ותבתי משפט אלה מחלק

תחו יפאשר גם ו הסיועביחידת  עובדות מן המנייןשהן , עובדות סוציאליותהן ביחידות שפעלו ) י"מש

פעל  ,בנוסף. מומחיות לניהול תהליך שיתוף הילדים בהליכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה

בכל  שעות שבועיות 25י היה "של צוות משכולל העבודה ההיקף  .פסיכולוג קליני היחידות במסגרת

  . מחלקה

הסדרי , נהלים תיקי משמורתשלגביהם מת 18-6כל הילדים בני , לפי תקנות סדר הדין האזרחי

 ימשפט קדםדיון הב, י בהחלטת השופט שדן בתובענה בעניינם"הגירה וחינוך מוזמנים למש, הראייה

ים במסגרת רלוונטיי את התיקים ה"סימנו עובדות מש ,לצורך זה. או במועד מאוחר יותר שנקבע

יתוף לצורך שמיעתו אם השופט רשאי להחליט כי הילד לא יוזמן למחלקת הש. תניסיוניה תכניתה

   .גרם לו אם לא יישמעייותר מזו שתחמורה שוכנע כי מימוש זכותו להישמע תגרום לו פגיעה 

 שולחתשהיא  דף הזמנה והסבר על תהליך שיתוף הילדיםבאמצעות  הילדמזמינה את י "עובדת מש

ם את מועד מנת לתא-על הילד הורימתקשרת ל י"מש עובדת ,במקביל 14.ולילד מההורים אחד לכל

כי זכותו להביע בפני בית המשפט את  לילד מסבירההיא במפגש במחלקת שיתוף ילדים . המפגש

תוך חיסיון מלא , בעניינוההתדיינות  לנושאיבנוגע  עמדותיואת ו רצונותיואת , מחשבותיואת , רגשותיו

זכותו בשיחה  מסבירה לילד שהוא יכול לממש את י"עובדת מש. פי בחירתו-על, או חלקי של דבריו

   .מכתבאו בדרך אחרת כמו  י"מש עובדת שיחה עםבישירה עם השופט שדן בתובענה בעניינו או 

כדי לקבל רק להגיע למחלקת השיתוף הילד אמור היה , תניסיוניה תכניתהפעלת הטרם , התכנון לפי

  . לממש אותהבהליך בית המשפט וכדי להחליט אם אמנם הוא רוצה להשתתף  והסבר על זכות

 לשופט למסור מעוניין הוא שאמר הדברים מבין מה הילד עם בודקת י"מש עובדת, המפגש בתום

 ופרשנות דעת חוות ללא, השיחה של פירוט כוללת התרשומת. הילד מדברי תרשומת לשופט ומעבירה

 עובדתבלוויית הוא נפגש עמו בלשכתו  ,לשופט במישרין דבריו את להשמיע הילד בחר אם. דהמִצ 

 דבריו את להשמיע הילדבחר : "בתקנות אמורכ, במפגש זה כותב השופט תרשומת מדברי הילד. י"מש

של עובד  עדרויובה, ]י"משעובדת [ הסיוע יחידת ועובד השופט ההשמעה בעת נוכחים יהיו, שופט לפני

ל המשפט ירשום את עיקרי דבריו ש בית; אדם נוסף מעובדי בית המשפט -] י"עובדת מש[יחידת הסיוע 

 ערכת לצורך המשפט בית בכספת ושמורות חסויותי "מש עובדתשל התרשומות של השופט או ." הילד

בית המשפט רשאי  ,אולם. דינם ועורכי הדין בעלי לעיון פתוחות אינן אך, ןלה שיידרש ככל, הערעור

ת אם הילד הסכים לגילוי הדברים ובי, כולם או חלקם, להחליט על גילוי הדברים שהשמיע הילד

  .המשפט מצא כי יהיה בגילוי כדי לקדם את טובת הילד

ליצור קשר עם ההורים ולמסור להם את  י"עשויה עובדת מש ,פגש עם הילדמה בעקבות, לעתים

, בהם שיתףשלהעביר להם מסרים ותכנים  ,וכן, הילד ומצרכיומצבו הרגשי של התרשמותה מ

או עם ההורים או מי מהם לצורך /ילד והצורך נפגש פסיכולוג המחלקה עם ה עתב. הילדבהסכמת 

  .מפגשים במחלקת השיתוף ארבעה-שלושהבת טווח -התערבות טיפולית קצרת

                                                   
 .'בדוגמאות לדפי ההסבר לילדים מופיעות בנספח  14
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י להסביר לילד את עיקרי ההחלטה "על השופט או עובדות מש, לאחר קבלת ההחלטה, לפי התקנות

  . רך בכךאלא אם החליט בית המשפט שאין צו, באופן המותאם לגילו ולמידת בגרותו, לוהנוגעים 

  מחקר ההערכה מערך  .2

  מטרת המחקר  2.1
 משפחה לעניינימשפט כלל בתי הגבי התאמת המודל לחקיקה למידת לבחון את מטרת המחקר היא 

  :ההערכה הןשאלות , וביתר פירוט. והאם יש לערוך בו שינויים, ובתי הדין הדתיים

 ? דפוסי ההשתתפות של הילדים בהליך בבית המשפט מהם .1

י העבודה של אנשי המקצוע השונים המעורבים בשיתוף הילדים בהליכים בבית המשפט דרכ מהן .2

 ? פיןעקיוב ותישיר

 לענייניאת שיתופם של ילדים בהליכים הנוגעים להם בבית המשפט הגורמים המקדמים  מהם .3

   ?המעכבים את שיתופםהחסמים משפחה ומהם 

לילדים  ,וכן ,משפחה ענייניללקבלת ההחלטות בבית המשפט הילדים  שיתוףתרומת מהי  .4

, השופטים: תניסיוניכפי שהיא באה לידי ביטוי לדעת הגורמים שנטלו חלק בתכנית ה, ולהוריהם

  .עורכי הדין ופקידי הסעד לסדרי דין, הילדים, ההורים, י"עובדות מש

  אוכלוסיית המחקר 2.2
 ילדים .א

, במחקר בתקופת להשתתפות וזמנושה הילדים כל של שיתופם תהליך: י"מש לעובדות תיעוד טופסי

בין אם נשמעו בפועל ובין אם ( י"מש לעובדות טפסים באמצעות תועד, 18-6 גילאיילדים  448דהיינו 

תועדו מפגשי ההשתתפות של  ,המחקר בתקופת שופטים ידיבהילדים שנשמעו  54מבין , בנוסף). לאו

 התיעוד פסיוט פי- על המחקר ייתאוכלוס תיאור. ילדים באמצעות שאלוני משוב של השופטים 51

  .1 בתרשים מופיע י"מש לעובדות

 י"פסי התיעוד לעובדות משואוכלוסיית המחקר מתוך ט: 1תרשים 
 

 ילדים הוזמנו להשתתפות 448
 בהליך בית המשפט

 ילדים נפגשו עם 216
 מש"יעובדת 

נפגשו לא  ילדים 232
 מש"יעם עובדת 

 ילדים נפגשו עם 54
 שופט

 שאלוני 448
עובדות השיתוף 

 שאלוני משוב 51
של השופטים 
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שהוזמנו  18-10ילדים בני  155 תוךמילדים  99בוצעו ראיונות עם  :ילדים עם טלפוניים ראיונות

 ילדים נכללו לא). אחרים ילדיםהתיעוד ולא  פסיובט שתועדו לדיםי(להשתתף בהליך בית המשפט 

 התכנית תתנהל בדיוק כיצד המחקר בתחילת ברור היה שלא וןומכי ,2008 יולי לפני להשתתף שהוזמנו

 הפנייה .הילדים של יחסותיבהת צורך יהיה שלגביהן המשמעותיות הסוגיות תהיינה ומה הניסיונית

עקב סירוב של  )155 מתוך(ילדים  47לא רואיינו  ,וכך, ההורים שני כמתבהס רקאך ולילדים נעשתה 

נשאלו הילדים אם הם מסכימים  ,מההורים לראיונות הסכמה קבלת לאחר. שניהם או ההורים אחד

 ,התראיינו בפועל) נשמעו( שהשתתפו ילדים יותר, לראות שניתן כפי. רבויס ילדיםתשעה . להתראיין

   .2 בתרשים תמוצג הילדים לראיונות ענותיהה). נשמעו לא( מאשר ילדים שלא השתתפו

  לראיונות  ענות הילדיםיה: 2תרשים 
 
 
 

 

 ילדים 155הוזמנו להשתתף 
 2009 - מארס 2008יולי 

 ילדים 56לא רואיינו   ילדים99רואיינו 
 ההורים סירבו – ילדים 47
  ילדים - סירבו בעצמם9

84 
 השתתפו

15  
לא השתתפו

  
  

לצורך ראיונות  ,הטלפוני נבחרו ריאיוןמבין המרואיינים ב: ילדים עםמובנים -ראיונות עומק חצי

 ,ניהםימב. גבי התכנית הניסיוניתות לעמד מגווןצגים יילדים המיעשרה , העומק המובנים למחצה

  .ילדים חמישה -הסכימו להתראיין 

  הורים .ב

 119מתוך  ,שהוזמנו להשתתפות הורים לילדים 103 עם ראיונות בוצעו: טלפוניים עם הורים ראיונות

 לילדים הורים נכללו לא). אחריםילדים הורים לולא  ,התיעוד פסיובט שתועדו ילדיםהורים ל(הורים 

 תתנהל בדיוק כיצד המחקר בתחילת ברור היה שלא וןומכי ,2008 יולי לפני להשתתפות מנושהוז

 .ההורים של חסותיבהתי צורך יהיה שלגביהן המשמעותיות הסוגיות תהיינה ומה הניסיונית התכנית

הורים לילדים שהשתתפו בהליך  73רואיינו  ,לוהכ סךב. להתראיין רבויס 16 ,ההורים 119 לכל פנינו

יותר הורים , כפי שניתן לראות). נשמעו לא( השתתפו שלא לילדים הורים 30-ו) נשמעו(ת המשפט בי

ההענות לראיונות ההורים  .לילדים שהשתתפו הסכימו להתראיין מאשר הורים לילדים שלא השתתפו

  . 3בתרשים  תמוצג
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  לראיונות ענות יה -שילדיהם הוזמנו להשתתפות  הוריםה: 3תרשים 
 

  לילדים שהוזמנו להשתתף הורים119
 2009 – ינואר 2008יולי 

  הורים16סירבו להתראיין   הורים103רואיינו 

 הורים לילדים 73
שהשתתפו 

 הורים לילדים 30
השתתפו לא ש

   

  

ם הוריעשרה נבחרו  ,הטלפוני ריאיוןמבין המרואיינים ב: הורים עםמובנים -ראיונות עומק חצי

 ,מבניהם. ת לצורך ראיונות העומק המובנים למחצהניסיוניתכנית הגבי העמדות ל מגווןצגים יהמי

  .יםהור שישההסכימו להתראיין 

  אנשי מקצוע . ג

 ראיונות 14 בוצעו :מנהלות יחידות הסיועעם עם עובדי מחלקות השיתוף ו יםמובנ-חצי עומק ראיונות

מחלקת  פסיכולוג עם, מחלקה בכל י"מש עובדות שתי עם ובירושלים בחיפה פנים אל פנים עומק

של ' הן בשלב א, הראיונות עם כל המרואיינים בוצעו פעמיים. השיתוף ועם מנהלת יחידת הסיוע

 פירוט. אחת פעם רק שבוצעו, הפסיכולוגים עם הראיונות למעט, 15'ב שלבב והן ניסיוניתהתכנית ה

  .הבא בלוח מופיע

שלב לפי , ומנהלות יחידות הסיוע פסיכולוגים, י"עם עובדות מש מובנים-ראיונות עומק חצי :1 לוח
  )במספרים מוחלטים(בתכנית הניסיונית 

  ' שלב ב   'שלב א   כ"סה  בעלי התפקידים
  6  8  14  כ ראיונות"סה

  4  4  8  י"עובדות מש
  -  2  2  י "פסיכולוגים של מש

  2  2  4  ת הסיועומנהלות יחיד

ראיונות עומק  שבעה בוצעו :ופטי בתי המשפט לענייני משפחהש עם מובנים-חצי עומק ראיונות

 חיפה - הניסיונית התכניתהופעלה  בהםשמשפחה  לענייניעם שופטים בבתי המשפט  מובנים-חצי

 חמישה - ' בשלב בוראיונות פנים אל פנים בוצעו  בוצעו שני של התכנית הניסיונית' א בשלב .וירושלים

   .טלפוניים ראיונות

                                                   
  .2.3בסעיף המחקר מופיע  שלבי פירוט 15
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מובנים -חציראיונות עומק  שבעהבוצעו  :ורכי דין לענייני משפחהעם עמובנים -ראיונות עומק חצי

התכנית עלה הופבהם שמשפחה  לענייניבטלפון עם עורכי דין שלקוחותיהם מטופלים בבתי המשפט 

  .תניסיונישל התכנית ה' הראיונות בוצעו בשלב ב. ירושלים וחיפה -ת ניסיוניה

מובנים -ראיונות עומק חציארבעה בוצעו  :פקידי סעד לסדרי דיןמובנים עם -ראיונות עומק חצי

 לענייניעמהן הם עובדים מטופלות בבתי המשפט שבטלפון עם פקידי סעד לסדרי דין שהמשפחות 

של התכנית ' הראיונות בוצעו בשלב ב. ירושלים וחיפה -ת ניסיוניהתכנית ההופעלה הם בשמשפחה 

 . תניסיוניה

  שלבי המחקר 2.3
פברואר ל 2006בין נובמבר  נערך' שלב א .)שלבים להלן(מהלכן של שתי תקופות ההערכה בוצעה ב

התכנית  םינויים ביישובוצעו מספר ש ,2008במארס  עדת ההיגויווללאחר הצגת ממצאי הביניים . 2008

חלק  .)2009 סראמ - 2008 סראמ( 'שלב בהחל  ,לאחר מכן. הת אשר בפועל הביאו לשיפורניסיוניה

  . כדי להראות מגמות בשיפור היישום שלו ,תניסיוניהתכנית ה בחלוקה לשני שלבייוצגו מהממצאים 

לעומת . חודשים 12לעומת  ,חודשים 15: 'תכנית הניסיונית נמשך זמן רב יותר משלב בשל ה 'אשלב 

מכיוון , זאת. )55%לעומת  45%( מעט נמוך יותר' בשלב א הוזמנו להשתתפותשיעור הילדים ש, זאת

   .)2לוח (הזמנתם של ילדים להשתתפות גברה תדירות, עם הזמןש

  תניסיוניתכנית הה שלבישני ב י"עובדות משידי בהוזמנו להשתתפות הילדים ש :2לוח 
  הילדים אחוז  הילדים מספר  סיוניתשלב בתכנית הני

  100  448  כ"סה
  45  203  ' שלב א
  55  245  ' שלב ב

  איסוף המידע 2.4
  כלי מחקר כמותיים. א

 על השתתפותו , בטופס נכללו שאלות על הזמנת הילד להשתתפות :י"טופס תיעוד לעובדת מש

בסיום תהליך  י ועם השופט ועל הקשר עם הילד"בהליך בית המשפט במפגשים עם עובדת מש

נכללו בטופס שאלות על הקשר עם ההורים לאורך תהליך ההשתתפות ועל , כמו כן. ההשתתפות

 . י"להערכתן של עובדות מש, תרומות ההשתתפות לילד ולהליך המשפטי

 בין כלל שאלות על הקשר  ריאיוןה :ראיונות טלפוניים עם הורים לילדים שהוזמנו להשתתפות

הזמנה גבי העל עמדותיהם לושאלות ההשתתפות  רך כל תהליךי לאו"עובדת משלההורים 

כמו . י בסיום תהליך ההשתתפות"הקשר עם עובדת משלגבי ההשתתפות עצמה ולגבי , להשתתפות

. התרומתוהם התבקשו להעריך את , מההשתתפות נשאלו ההורים לגבי שביעות רצונם, כן

אחר שאותרו סוגיות משמעותיות ל, תניסיונישל התכנית ה' בוצעו בשלב בהללו  הראיונות

 . ביישומה
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 כלל שאלות על ההזמנה להשתתפות ריאיוןה :ראיונות טלפוניים עם ילדים שהוזמנו להשתתפות ,

נשאלו הילדים לגבי מידת שביעות , כמו כן. י"הקשר עם עובדת משעל ההשתתפות עצמה ועל 

  .רצונם ולגבי תרומת ההשתתפות

 לו השופטים האם המפגש תרם להבנתו של השופט את המקרה בשאלון נשא: שאלון משוב לשופט

  . או האיר אותו באור שונה/ו

  איכותניים כלי מחקר. ב

 או במתן  תניסיונימובנים עם אנשי מקצוע המעורבים בהפעלת התכנית ה-ראיונות עומק חצי

 יינילענראיונות עם מנהלות יחידות הסיוע שליד בתי המשפט נערכו  ,כאמור :שירותים לילדים

עם עורכי דין , עם שופטים, עם הפסיכולוגים של מחלקות השיתוף, י"עם עובדות מש, משפחה

על תהליכי העבודה במסגרת כללו שאלות ראיונות ה. לענייני משפחה ועם פקידי סעד לסדרי דין

על יחסי הגומלין עם בעלי התפקידים האחרים הקשורים להפעלת התכנית , תניסיוניהתכנית ה

   .הת ולגבי תרומתניסיוניבטים שונים של יישום התכנית היעל דעותיהם בנוגע לה, תניסיוניה

 לגבי יותר ומעמיקה שירהלקבל תמונה ע מנת-על :מובנים עם ילדים והורים-ראיונות עומק חצי 

 חמישהנערכו גם ראיונות עומק בטלפון עם , שלו השונים ההיבטים ולגבי ההשתתפות תהליך

 הוחלט. שונות ממשפחות היו שרואיינו וההורים הילדים. אחרים לילדיםם הורי שישה עםילדים ו

 מן הנדרשת החשיפה אתלצמצם כדי  ,פנים אל פניםולא  ,בטלפון העומק ראיונות ביצוע על

   .המרואיינים

 ת ניסיונימאפייני הילדים בתכנית ה .3

בהם שהליכים המשפטיים וסוגי הגילם : תניסיוניבחלק זה נאפיין את הילדים שהשתתפו בתכנית ה

  .נתונים הוריהם

, חשוב לציין. 5-3בלבד מהילדים שנכללו בתכנית הניסיונית היו בני  3%, 4תרשים כפי שעולה מ

אך במספר מקרים הוזמנו להשתתפות עם , שילדים מתחת לגיל שש לרוב לא נכללו בתכנית הניסיונית

   .ליש כל אחתכש –שאר הקבוצות התחלקו באופן דומה . אחיהם הגדולים

תביעה "היו נתונים בהליך משפטי מסוג של  )59%(מראה כי הוריהם של מרבית הילדים  5תרשים 

אחד ידי באו  עורך דיןידי במוגשת התביעה משפטית לבית המשפט לענייני משפחה זוהי ". רגילה

דים או חינוך היל, ראייה הסדרי, משמורת: האלה מנת שיפסוק באחד הנושאים-בעצמו על הצדדים

תביעה  -" תיק טרום דיון"היו נתונים בהליך משפטי מסוג ) 35%(הוריהם של כשליש מהילדים . הגירה

, בחלק מהמקרים. לצורך גישור, ליחידת הסיוע לפני ההתדיינות המשפטיתאשר שופט מעבירה רגילה 

אין , לובמקרים א. ההתדיינות המשפטית מבוטלת ,למעשה ,ואז, גישוראמצעות ההסכסוך ב נפתר

בלבד מהילדים היו נתונים בהליך משפטי מסוג  4%הוריהם של  .צורך להציע לילדים מפגש עם שופט

במסגרת אם בין  ,)או עורכי דינם/ו(ידי הצדדים בעצמם באם בין , הושג הסכםבו ש" אישור הסכם"של 

 קים אלו ישבתי ,פי חוק-על. לרבות בסיועה של יחידת הסיוע, בכל מסגרת אחרתאם בין וגישור 

בלבד מהילדים  2%הוריהם של  .לתת לו תוקף משפטיכדי להביא את ההסכם לאישור בית המשפט 

   ."בקשה ליישוב סכסוך"היו נתונים בהליך משפטי מסוג של 



 

18 

  )באחוזים( (N=448) י"עובדות משדיווח  פי-על, התפלגות הילדים לפי גיל: 4תרשים 

  

  .אלא הצטרפו לאחים בוגרים יותר ,ילדים מתחת לגיל שש לא נפגשו לבד* 
  

    )באחוזים( (N=448) י"עובדות משדיווח  פי-על, בו נתונים ההוריםשההליך המשפטי סוג : 5תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*5-3גיל 
3%

9-6גיל 
29%

13-10גיל 
37%

18-14גיל 
31%

59%, תביעה רגילה

,  תיק טרום דיון
35%

, תיק אישור הסכם
4%

בקשה ליישוב  
2%, סכסוך
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  ההזמנה להשתתפות ההפניה ו. 4

ילדים ואנשי המקצוע , שעלול לעורר חששות בקרב הורים, היות שמדובר בפרויקט חדשני בתפיסתו

חשוב היה להקדיש תשומת לב מיוחדת להפניית , תיוהיות שההשתתפות הנה וולונטר, העובדים עמם

יובאו נתונים לגבי שיעור הפניית התיקים בפרק זה . לעיתוי ולאופן הזמנה, התיקים למחלקת השיתוף

אליהם פנו באופן אישי לצורך הזמנת ששיעור ההורים והילדים  ,ההפניהעיתוי , למחלקת השיתוף

   .ההסבר להורים ולילדים על ההשתתפות ועוד, פותהילדים להשתת

  הפניית תיקים למחלקת השיתוף 4.1
ים רלוונטיכל התיקים האת למחלקת השיתוף יש להפנות , תניסיוניה תכניתתקנות ה פי-על, כאמור

במקרים  למעט ,כל זאת. לצורך הזמנת הילדים להשתתפות ,מבחינת גיל הילדים ונושאי הדיון

, לפי התקנות. גרם לו אם לא יישמעים כי תיגרם לילד פגיעה העולה על הפגיעה שתהשופטים סבוריש

במהלך הפעלתה של  ,בפועל. י"על השופט לנמק זאת במכתב למש, והוחלט לא להפנות תיק מסויםהיה 

ולא  ,בחיפה 45%- בירושלים ו 36%: מן התיקים למחלקת השיתוףחלק הופנה רק  ,הניסיונית תכניתה

  . התיקים האחריםהפניית -איל יםקנימוהתקבלו 

משיקולים הנוגעים לטובתו של נובעות חלקן  ,מגוון סיבותות לכך מראיונות העומק עם השופטים עול

רוצה להעמיס עליו מפגש עם גורם  ינונפגש כבר עם אנשי מקצוע רבים והשופט אהילד , לדוגמה .הילד

להשתתפות עלולה להגביר את הלחצים עליו  הילד נתון להסתה והזמנתו ,דוגמה אחרת. מקצועי נוסף

אמרו , לעתים. סיבות אחרות שציינו השופטים אינן נוגעות במישרין בטובתו של הילד. מצד הוריו

נערך תסקיר של פקיד  כאשר :כגון, השופטים כי הזמנת הילד להשתתפות לא תועיל להליך המשפטי

ותי וממצה לגבי מצבו וצרכיו של הילד או סעד לסדרי דין ולדעתו של השופט הוא מכיל מידע משמע

ההתדיינות המשפטית נמשכה כבר זמן רב והיה חשש שתהליך שמיעתו של הילד יעכב את  כאשר

השופטים לא הפנו תיקים למחלקת השיתוף כי בעת ההתדיינות בנושאים  ,לעתים. ההליך המשפטי

. ומשמורת ראייההסדרי גבי ים לכבר הושגה פשרה או הסכם בין הצדד, כגון מזונות ורכוש, אחרים

עקב העומס הרב חלק מהשופטים ציינו כי לא הזמינו את כל הילדים למחלקת השיתוף , כמו כן

  .להזמנת הילד להשתתפותת שהתאימה בעֵ בעבודתם 

ההפניה למחלקת השיתוף -סיבת אי ,במקרים רבים, לדברי שופטי בית המשפט למשפחה בחיפה

 2008שפט בחיפה החלו לעבוד עם תוכנה לניהול התיקים ביוני בבית המ. הייתה טכנית בלבד

השופטים לא קיבלו ). תניסיוניה תכניתנייר לכל אורך הגבי -עלבירושלים ניהול התיקים נעשה (

. להפנות למחלקת השיתוףשיש ת ניסיוניה תכניתאוטומטית על כך שמדובר בתיק ה" הודעת משימה"

הודעת "השופטים מקבלים  ,תניסיוניה תכניתכל תיקי הלגבי  ,כךו, 2009נושא זה טופל בספטמבר 

, מאז השינוי בתוכנה, לדברי אחד השופטים. לת העיסוק בתיקיםיתחעם אוטומטית מיד " משימה

י "נמסר דיווח לעובדות מש, לא להפנות את התיק למחלקת השיתוףשהשופטים מחליטים שבמקרים 

  . ההפניה-על סיבת אי

פנו למחלקת השיתוף שִה הרלוונטיים שיעור התיקים בדל בין השופטים השונים הבים מן הנתונים עול

הפנו שיעור וחלקם ים רלוונטיהפנו את רוב התיקים החלקם : לצורך הזמנתם של הילדים להשתתפות
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סברו ששיעור הפניית התיקים מושפע שהתראיינו י "חלק מעובדות מש. נמוך יחסית מן התיקים

   .לגבי חשיבות השתתפותם של ילדים במסגרת ההליך המשפטיל שופט האישיות של כו ותימתפיס

  עיתוי ההפניה למחלקת השיתוף 4.2
הנחת  .להשפיע על שיעור ההשתתפות בפועל יםעיתוי ואופן ההזמנה של ילדים להשתתפות עשויה

כך הורים רבים יותר יתמכו בהשתתפות , מתאים יותרההזמנה יהיה ככל שעיתוי העבודה היא ש

רכיהם ות יותר לצרלוונטיבית המשפט תהיה  תכך גם יש סיכוי שהחלטו ייהם בהליך המשפטילד

  . רצונותיהם שהובעו במפגש ההשתתפותלו

מהמקרים  59%-ב, להערכתן .כל ילדשל עיתוי ההזמנה להשתתפות התאמת י נשאלו לגבי "עובדות מש

ההורים כאשר , למשל, )37%( במקרים אחרים היה העיתוי מוקדם מדי. היה עיתוי ההפניה מתאים

  .)3לוח ( דע לתהליך הגירושיןמוהיה הילד לא כאשר או  לא החליטו אם ייפרדו ייןעד

 תניסיוניתכנית הבשלב  פיל ,י"להערכת עובדות מש ,הילד למחלקת השיתוףהפניית עיתוי : 3לוח 
  *)באחוזים(

  כ"סה  
(N=448^)

  'שלב א
(N=203) 

  'שלב ב
(N=245)   

  100  100  100  כ"סה
  27  47  37  מוקדם מדי

  70  47  59  מתאים
  3  6  4  מאוחר מדי

P<0.001 *   
 ^9% missing  
  

הפנו ת התכנית הניסיונית ליבתח :י"ממצאים אלה תומכים בהסברים שנתנו לכך עובדות מש

ללא שיקול דעת לגבי עיתוי , עם פתיחתםלמחלקת השיתוף מיד הרלוונטיים תיקים את ההשופטים 

עלייה משמעותית בשיעור נראית , ואכן. בנושאפעיל שיקול דעת לה החלו, מהלך הזמןבו ,ההפניה

   .'בשלב ב 70%-ל' בשלב א 47%-מ :י היה מתאים"עובדות משלהערכת שהתיקים שהופנו בעיתוי 

  ההזמנה להשתתפותהפנייה להורים ולילדים לצורך  4.3
השתתפותם של  הזמנה והסבר על י שולחות מכתבי"עובדות מש, תניסיונילפי תקנות התכנית ה

 ו אתעמם שוחחנו ביקרשההורים מחלק מהילדים ו 16.בהליך בית המשפט להורים ולילדים הילדים

   ,לדברי אחת הנערות. דפי ההסבר

  ." כתוב מבלבל ולא מסביר כלום, ארבעמיועד לבני , לי דף כזה דרך אמא שלי העבירו"

  : אמרה אחת האמהות

ילד צריך לקבל מעטפה בדואר רק עבורו כהזמנה . לבן-שחור ,משעמםהיה  לילדהמכתב "
   ".אישית

                                                   
   .'ב בנספח ותדפי ההזמנה וההסבר מופיעדוגמאות ל 16
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מהדיווח של עובדות . י"הורים לצורך הזמנת ילדיהם למפגש במשלי "עובדות משהתקשרו  ,בנוסף

, להשתתפותהורים על הזמנת ילדיהם שני הלהן הודיעו ) מהמקרים 88%-ב(רוב  פי-י עולה כי על"מש

  .)6תרשים ( לאב בלבד - 2%-וב לאם בלבד -מהמקרים  9%-ב

 ,יי כדי להודיע על הזמנת הילד להשתתפות בהליך המשפט"למי התקשרה עובדת מש: 6תרשים 

   )באחוזים( (N=448) י"דיווח עובדות מש פי-על
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עובדת . דרך להתקשר ישירות לילדיםהן פי רוב אין ל-שעללהורים מכיוון  ראשיתהן פונות , דבריהןל

   :סיפרה י"מש

 ,ברוב המקרים. מייל הישיר של הילדים-איאין לי דרך להשיג את הטלפון או ה, לצערי"
רק אם הילד מעל גיל . הם לא רוצים לתת לי, כשאני מבקשת מההורים לדבר ישירות עם הילד

מייל שלי וטלפון דרך -תמיד אני מעבירה לילדים כתובת אי. ושת את הטלפון שלמבקאני  ,14
   ".מייל או בטלפון-אבל אף ילד לא פנה אליי באי ,ההורים

מהילדים לפני מפגש  10%-לגם  י"עובדות משהתקשרו , הילדים להורייה הטלפונית יהפנאחרי 

, י"עובדת משלדברי . לשאר הילדים הודיעו ההורים על הזמנתם למחלקת השיתוף. איתם ההשתתפות

  :ים לפני המפגש במחלקת השיתוףהייתה מעוניינת ליצור קשר אישי עם יותר ילד היא

אבל זה לא קורה כי  ,אני הייתי מאוד רוצה לדבר עם יותר ילדים ולהזמין אותם באופן אישי"
  ".ואני לא יכולה להתפנות לזה ,יש מסה של עבודה. אין לי זמן לזה

 יםכשני שליש. שאלנו אותם מי לדעתם צריך להזמין את הילדים להשתתפות, בראיונות עם הילדים

לדעתם של . )67%(להשתתפות שאחד ההורים או שניהם צריכים להזמין את הילדים השיבו מהילדים 

יותר הרבה שיעור גבוה  ,כלומר. )7תרשים ( באופן אישי נםצריכה להזמי י"עובדת מש ,מהילדים 28%

   .י הזמינו באופן אישי"עובדות משששיעור הילדים מ של ילדים סבורים כך

,  לשני ההורים
88%

9%, לאם בלבד
2%, לאב בלבד 1%, לילד
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  :אחד הילדים אמר

זה  ,מההוריםיבוא ם זה א .ורים זה לא צפוימההכי  צריכה להזמין את הילדים י"עובדת מש"
   ".ומפחיד מבהיל

  : ילדה אחרת אמרה

  ".י"ידי עובדת מש-אז עדיפה הזמנה אישית על ,במצבים שהילד מרגיש תלוש משני ההורים"

  )באחוזים( (^N=84) דיווח הילדים פי-על ,מי צריך להזמין את הילד להשתתפות: 7תרשים 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  השתתפותה קבלת הסבר לפני 4.4

. על זכות ההשתתפות של ילדים מפורטישנו צורך בהסבר , היות שמדובר בפרויקט חדשני בתפיסתו

ם לילדים על הזמנתם ודיעילרוב אלו שמהם , כאמורש ,ההסבר להורים חשוב במיוחד מכיוון

  .השתתפותל

, אם קיבלו הסבר על תהליך ההשתתפות בהליך בית המשפטהמובנים שאלנו את ההורים בראיונות 

הסבר , קיבלו דף הסבר 78%: לא כל ההורים קיבלו הסבר, 4כפי שעולה מלוח . אליו מוזמנים ילדיהם

  .פה או את שניהם-בעל

 1)באחוזים( (N=103) דיווח ההוריםלפי  ,להשתתפות ילדהזמנת הלגבי קבלת הסבר  :4לוח 
  וזיםאח קבלת הסבר

  78  פה או שניהם-הסבר בעל, קיבלו דף הסבר
    סוג ההסבר 

  68  פה-קיבל הסבר בעל
  52  קיבל דף הסבר

    כני ההסבר ות
  46  קיבל הסבר על השלבים בתהליך ההשתתפות

  40  קיבל הסבר על הדרכים השונות לממש את זכות ההשתתפות
   .ן יותר מאפשרות אחתון שניתן היה לסמוכימ 100%-בהמספרים אינם מסתכמים   1

אחד ההורים או 
67%, שניהם 

28%, י"עובדת מש

,  מישהו מבית הספר
5%
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באשר . קיבלו דף הסבר) 52%( ורק כמחצית ,פה-קיבלו הסבר בעל )68%(מההורים  יםשליש רק כשני

קיבלו הסבר  40%-ההשתתפות ו קיבלו הסבר על השלבים בתהליךמההורים  46%, לתוכן ההסברים

, י"דת משבמפגש עם עוב, בית המשפטבבהליך  על הדרכים השונות לממש את זכות ההשתתפות

   .)4לוח ( במפגש עם השופט או בהעברת מכתב לשופט

כי הוא לא היה מובן או שהוא היה  דיווחו) 23%(שקיבלו הסבר  מההורים כרבע, לגבי בהירות ההסבר

  . מובן במידה מועטה

  )מבין ההורים שקיבלו הסבר באחוזים( (N=70) לפי דיווח ההורים, מידת בהירות ההסבר: 8תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

. עמם לפני הזמנת הילדים להשתתפות הקשרהתבקשו להמליץ על שינויים באופי כל ההורים שרואיינו 

לתת יותר הסבר על תהליך ההשתתפות להורים ולילדים ושההסבר יהיה לשני  והציע 52%, מביניהם

  :אמר הסבר מכתבשטען כי לא קיבל  האבות אחד, למשל. ההורים

לא . ת הניסיונית לפני שהילד שלי הגיע למחלקת השיתוףלא היה לי שום רקע על התכני" 
צריך להזמין את שני ההורים ולהגיד להם מהו התהליך . ידעתי בשביל מה הוא הולך לשם

  ." שהילדים נכנסים אליו

אחת האמהות אמרה . םהלהזמין את ההורים למחלקת השיתוף לפני הזמנת ילדיהציעו מההורים רבע 

  . "מה עם הנחיות איך להכין את הילד לקראת המפגששיחה מקדי"שהייתה רוצה 

את ההסבר ואת ההנחיות  ההור כלכדי לספק לנדרשים מאמצים נוספים מנתונים אלה עולה כי 

  .מובן לכולםמפורט וושההסבר יהיה הנדרשות 

  להשתתפות הילד להזמנת ההורים תגובות 4.5
להזמנתם של  יות של האמהות והאבותדיווחו בטופס התיעוד לגבי התגובות הראשונ י"מש עובדות

עולה י "של עובדות משמדיווחן  .עמם הראשונה ןהטלפו תבשיחכפי שעלו , הילדים למחלקת השיתוף

במידה רבה  
35%, מאוד

, במידה רבה
42%

, במידה מועטה
19%

4%, כלל לא
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שיעור גבוה יותר . מהאמהות 28%לעומת  ,45%: כי שיעור גבוה יותר מהאבות הביעו שביעות רצון

  . 42%לעומת  64% :אבותמאשר הלהשתתפות התנגדו או  מהאמהות חששו

  מההזמנה להשתתפות שביעות הרצון שהביעו עלה שיעור האבות , תכנית הניסיוניתשל ה' בשלב ב

שיעור  ירד, בין שלבי התכנית הניסיונית, במקביל. )אצל האמהות לא חל שינוי( 52%-ל 36%-מ

בקרב ו, 'בשלב ב 36%-ל' בשלב א 54%-בקרב האמהות מ :ההתנגדות הן של האבות והן של האמהות

   .28%-ל 39%-מ - אבותה

דיווח פי -על, תניסיונישלב בתכנית ה לפי, למחלקת השיתוף ת הילדתגובת ההורים להזמנ :5לוח 
   1)באחוזים( י"עובדת מש

  האם תגובת    האב תגובת  
  כ"סה  

(N=403) 
  ' א שלב

(N=184)   
  ' ב שלב

(N=219)
  כ"סה  

(N=417)  
  ' א שלב

(N=186) 
  'ב שלב

(N=231) 
  29  27  28    52  36  45  רצון שביעות
  9  4  7    8  6  7  אדישות

  על נוסף למידע רצון
  ההשתתפות תהליך   

  
14  

  
11  

  
16  

    
18  

  
13  

  
23  

  23  17  20    7  11  9   ספק, היסוס, חשש
  36  54  44    28  39  33  התנגדות

  .ון שניתן היה לציין יותר מתגובה אחתוכימ 100%-בהאחוזים אינם מסתכמים   1

גם ממקור . הם נשאלו אם היו מרוצים משיתוף ילדיהם בהליך בית המשפט, םבראיונות עם ההורי

עובדות . בהתאמה, 60%-ו 76%: מידע זה עולה כי שיעור גבוה יותר של אבות היו מרוצים מהאמהות

, "לטובתן"הסבירו את הפער בין האבות לאמהות בכך שהאמהות סבורות שבית המשפט יפסוק  י"מש

אמהות , לכן. אלא במקרים מאוד קיצוניים, ורת אצל האם ולא אצל האביעדיף לקבוע משמ, למשל

מקווים האבות , לעומתן. קוו ותפגע באינטרס שלהן-חוששות ששמיעת הילדים תגרום לשינוי הסטטוס

  ". תפעל לטובתם"כי שמיעת הילדים 

   םלהשתתפות ילדרים הות של יוהתנגדוות וחשש 4.6
 הן. או התנגדו להשתתפות/היסוס או ספק ו, מההורים הביעו חשש 58%י עולה כי "מדיווח עובדות מש

 מאחר, בגלל העיתוי חלק מההורים התנגדו, לדבריהן. לגבי הסיבות לכךבשאלה פתוחה נשאלו 

אם ההורים עוד לא החליטו בוודאות על גירושין או , למשל. השלב בהליך המשפטי היה מוקדם מדיש

פקיד או  הילד נפגש כבר עם גורם טיפוליבחלק מהמקרים . רששלא סיפרו לילדיהם על כוונתם להתג

  . ולא רצו שייפגש עם איש מקצוע נוסף, סעד

היו הורים שחששו מכך . הורים שהייתה להם התנגדות עקרונית לכך שילדיהם ישפיעו על ההחלטה היו

   ,אחת האמהות לדברי. שהשתתפות בהליך בית המשפט תגרום למעורבות של הילדים בסכסוך

פחדתי שהם יתפסו את . לא רציתי שהילדים יהיו חלק מהתהליך מתוך רצון להגן עליהם"
  ." המעמד כמאיים

   ,אחד האבות לדברי

   ".להם קשה ככה גם. לתהליך מדי יותר אותם חושף, להם קשה שזה חושבאני "
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. זריםהורים שהתנגדו להשתתפות הילדים בגלל החשש שהילדים יחשפו קשיים במשפחה בפני  היו

   ,לדברי אחת האמהות

  ..." זרים לאנשים דברים יגידו שלי שהילדים נעים כך כל לי היהלא "

  .הילדים גיל לבין ילדיהם להשתתפות הורים של ההתנגדותאו /ו חשש בין קשר נמצא לא

 ,היסוס, ת חלה ירידה בשיעור האבות והאמהות שהביעו חששניסיוניבמהלך התכנית ה, לובסך הכ

  . 'בשלב ב 52%-ל' בשלב א 66%-התנגדות להשתתפותו של הילד מ או/ספק ו

י בראיונות העומק כיצד הן מסבירות את הירידה בשיעור ההתנגדות של "שאלנו את עובדות מש

י "עובדות מש. תניסיוניההורים להשתתפות ילדיהם בהליך בית המשפט במהלך הפעלתו של התכנית ה

  : מספר סיבותלכך ציינו 

 ולכן גם , השל ובתועלתשתתפותם של ילדים יותר ויותר משוכנעות בחשיבות ה י"עובדות מש

י לא היו משוכנעות בכך שהשתתפות "עובדות מש ,ת התכניתליתחב :את ההורים משכנעות יותר

לטובתם האישית וסברו שהיא עלולה להגביר את מעורבותם תפעל ילדים בהליך בית המשפט 

, הגיעו למסקנה שהילדים מעורבים בסכסוך בכל מקרה הן, תבמהלך התכני. בסכסוך בין הוריהם

  ,עלדברי מנהלת אחת מיחידות הסיו. וכי ההשתתפות היא לטובתם

אנחנו  ,אבל .תקופה ארוכה שהחזקנו בדעה שצריך להוציא את הילדים מהסכסוך ההיית" 
 .ת זהוחשוב שמישהו יכיל א ,שעות ביממה 24הם בתוך הסכסוך  .יודעים שזה לא מציאותי

בטא מקום לחשוב לתת להם  .לגיטימציה לזה שהם חלק מהסיפור ןתינתששמעו ויחשוב שי
  ."עובריםהם מה שאת 

  :אמרה י"אחת מעובדות מש

של  האנחנו משוכנעות בחשיבות. הקול שלנו נהיה בטוח יותר .גם אנחנו עשינו שינוי עמדות"
ההורים . י מניחה שזה עובראנ. ואין לנו ספק שצריך להמשיך בזה ,תניסיוניהתכנית ה

 " .קולטים את זה

 את שאלנו :המתנגדים ההורים לשכנוע יותר י"מש עובדות פעלו הניסיונית התכנית של' ב בשלב 

 או אליהם התקשרו הן, ילדיהם להשתתפות התנגדות הביעו שההורים לאחר אם י"מש עובדות

 עובדותהתקשרו , הניסיונית יתהתכנ של' ב בשלב. הדבר בחשיבות אותם לשכנע כדי עמם נפגשו

 . 'א בשלב 58%-ל בהשוואה, המתנגדים ההורים מן 73%-בשנית ל י"מש

מן הילדים שהתנגדו  40%הוריהם של  ,תניסיונישל התכנית ה 'בשלב בי "לפי דיווח עובדות מש

  .'בלבד בשלב א 7%לעומת  ,חזרו בם מהתנגדותםלהשתתפות 

 בתחילת  :הילדים בהשתתפותי "מששאינן עובדות  ועהסי יחידת עובדות של תמיכהה חיזוק

לגישור ולהשתתפות ילדים (ליחידת הסיוע " כפולה יההפנ" של במקרים, הניסיונית התכנית

מחשש שהיא  ,ילדים של להשתתפותם יותר התנגדו ההורים בין בגישור שעסקועובדות  ,)במקביל

   :סיפרה י"אחת מעובדות מש. תחבל בתהליך הגישור המקביל

הן תאבדנה שליטה על תהליך  ,עובדות יחידת הסיוע חששו שאם הילדים ישתתפו, בהתחלה"
הן חששו לאבד את הקליינטים . ס תעבוד עם המשפחה"הגישור עם המשפחה כי עוד עו

  ." שלהן
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 ,את מהות התכניתהן יותר הבינו  ,תניסיונישל התכנית ה הבמהלך הפעלת, י"רי עובדות משלדב

  . ועודדו את ההורים לשתף פעולההשתתפות תמכו ב

 הב ותומכים האותמבינים , הניסיונית לתכנית מודעים יותר משפחה לענייני הדין עורכי: 

עורכי הדין לענייני משפחה המייצגים את הורי הילדים לא היו , בתחילת התכנית הניסיונית

תפגע ביכולתם  חלקם חששו שהשתתפותם של הילדים. הולא הבינו את מטרותי המודעים להפעלת

חלק ניכר מההורים התנגדו להשתתפות , י"להערכתן של עובדות מש. לפעול למען לקוחותיהם

נערכו השתלמויות לעורכי דין בנוגע לתכנית הניסיונית  ,בהמשך. בעקבות הנחיה של עורכי דינם

 ניתי התרשמו שעורכי הדין יותר ויותר תומכים בתכנית הניסיו"עובדות מש. השתתפות ילדיםל

, 8פרק בפירוט על כך  ראו( ומנחים את לקוחותיהם לשתף פעולה עם הזמנת הילדים להשתתפות

  .)בסעיף הדן בעורכי הדין

  י"מפגש ההשתתפות עם עובדות מש. 5

כני ות, ההשתתפות שיעור: י"ם עובדות משע ההשתתפות במפגש שונים בטיםילה נתייחס זה בפרק

  . לגבי הרגשתו של הילד במפגש ההשתתפות י"ההשתתפות והתרשמותן של עובדות מש

  בהליך בית המשפטשיעור ההשתתפות  5.1
עולה כי  י"עובדות משמדיווח . אינם מחויבים בהשתתפות בהליך בית המשפטהילדים , כאמור

שיעור  ,במהלך הזמן. והשתתפו בהליך בית המשפט מןהגיעו למפגש ע) 48%(הוזמנו שכמחצית הילדים 

  ).9תרשים ( 'בשלב ב 59%-לת ניסיונישל התכנית ה' בשלב א 35%-מ :פן ניכרבאוההשתתפות עלה 

דיווח פי -על, תניסיוניתכנית הבשלב  לפי, אם הילד הגיע למפגש במחלקת השיתוףה: 9תרשים 
  )באחוזים( י"עובדות מש
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בחנו , שם כךל .ףלהשתתילדם  ענותישפעה על ההייתה השל הורים  תיותנגדוהלות או חששלבדקנו אם 

להשתתפות  ותאו התנגד/חשש והביע את שיעור ההשתתפות בקרב הילדים שלפחות אחד מהוריהם 

  .תאו התנגדו/חשש והביעו ובקרב הילדים ששני הוריהם לא 

רק . מחסום להשתתפות הילדים יםאו ההתנגדות של הורים אכן מהוו/חשש ועולה כי  10תרשים מ

הגיעו למחלקת השיתוף ומימשו את זכות ההשתתפות התנגדו  או/ו מהילדים שהוריהם חששו רבע

פו השתת) 87%(רובם , התנגדו להשתתפותאו /ו מבין הילדים שהוריהם לא חששו, לעומת זאת. שלהם

  .בהליך בית המשפט

ילדים  שתתפותוה תתנגדואו ה/ו חששהביע הוריהם לפחות אחד מהשתתפות ילדים ש: 10תרשים 
  *)הילדים אחוז( י"עובדות משדיווח  פי-על, תתנגדואו ה/ו חששהביעו שהוריהם לא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*P<0.001  
  

שהוריהם ילדים אחוז הילדים שהשתתפו בקרב שלבי התכנית הניסיונית בבין השוואה מציג  6לוח 

מהלך הזמן עלה שיעור ההשתתפות בקרב ילדים בהנתונים מצביעים על כך ש. או התנגדו/חששו ו

השתתפו התנגדו או /ו מהילדים שהוריהם חששו 14%רק  ,תניסיונישל התכנית ה 'לב אבש: אלה

  . 40% -' ובשלב בבית המשפט בבהליך 

, תניסיוניתכנית הבשלב לפי , או התנגדות/הביעו חשש והשתתפות של הילדים שהוריהם : 6לוח 
  )באחוזים( י"עובדות משדיווח  פי-על

  כ"סה  
(N=201)

  ' שלב א
(N=109)   

  ' שלב ב
(N=92)   

  100  100  100  כ"סה
  40  14  27  הילד השתתף

  60  86  73  הילד לא השתתף
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יותר הזדהו י "עובדות מש ,במהלך הזמן, כאמור ,ראשית. לשינויים הללו יכולים להיות מספר הסברים

 ,במקביל, שנית .ופעלו יותר להפגת חששותיהם של ההורים, ותמכו בהת ניסיוניתכנית העם הויותר 

. בית המשפטבבהליך להשתתף עורכי הדין עודדו יותר את ההורים לשתף פעולה עם הזמנת הילדים 

ת הנחתה את השופטים להשתמש בלשון יותר מחייבת ניסיוניועדת ההיגוי של התכנית ה, שלישית

למחלקת הילדים מוזמנים "משונה אפוא נוסח ההפניה . במכתב ההפניה של הילדים למחלקת השיתוף

   ".למחלקת השיתוףלהגיע ילדים אני מורה ל"ל" וףהשית

  מפגש ההשתתפות רקע על 5.2
משום שאין להם (חלק מהילדים מגיעים למפגש ההשתתפות עם אחיהם וחלקם מגיעים ללא אחיהם 

נכנסים יחד למפגש הם לרוב , אם הגיעו עם אחיהם). אחים או משום שאחיהם לא רצו לבוא למפגש

קצרה ושואלת " שיחת חימום"מנהלת איתם  י"עובדת מש, בדרך כלל. קותדמספר ל י"עובדת משעם 

כל אחד מהאחים משוחח  ,כך ראח. כיתה הוא לומד ומסבירה להם את תפקידה ובאיזו לשמוכל אחד 

ההורה שהביא אותו למחלקת בליווי להיכנס יכול הוא  ,אם הילד הגיע ללא אחים. איתה בנפרד

  . מבקשת מההורה לצאת י"עובדת מש, דקותספר מאחר ל. אם רצונו בכך, השיתוף

עובדות דברי אחת מכ, זאת. ענייני דיומאבבשיחה כללית בדרך כלל מתחיל  מפגש האישי עם הילדה

לא  י"עובדות מש". את המתח ולתת לילד להרגיש יותר בנוח להפיג, כדי לחמם את האווירה" ,י"מש

ליים עם הילדים ומשתדלות באמצעותה להגיע הן מנהלות שיחה בנושאים כל. מכינות מראש שאלות

  ,י"עובדות משלדברי אחת מ. נושאי המחלוקת בין הורי הילד הנוגעים לחייושוחח על ל

אם הוא עצוב או מפהק . אני מנסה להיות קשובה אליו כמה שיותר ,במפגש האישי עם הילד" 
שהילד הגיע עם  אם אני רואה?' מה קרה, עייף/אתה נראה עצוב': אני אומרת לו ,הרבה

אשאל אותו על , מרמזת על השתתפותו בחוגהחליפת ספורט מיוחדת או עם תלבושת אחרת 
הם בדרך כלל כבר משתפים יחסית , התכנית הניסיוניתכשמגיעים לדבר על  כךר אח. כך

  " .כי כבר יש איזו חוויה של הבנה וקרבה, בחופשיות

  . פרק הבאיע בכני ההשתתפות בפועל מופופירוט נרחב יותר על ת

 23%-שעה ובכנמשך הוא , מהמקרים 77%-ב, י"לפי דיווח עובדות מש, מבחינת משך המפגש

  . עד חצי שעה - מהמקרים

  התכנים במפגש ההשתתפות 5.3
  זכות ההשתתפות של ילדיםבהסבר ודיון . א

לשמוע כדי  ,במחלקת השיתוף" מקדיםפגש מ"הילדים אמורים היו להגיע ל, התקנות פי-על, כאמור

עם עובדת  ףנוסלמפגש היו אמורים להגיע , אם בחרו להשתתף. הסבר על זכות ההשתתפות ולדון בה

ת חשבו לייחד מפגש נפרד ניסיוניחברי ועדת ההיגוי שתכננו את מודל התכנית ה. שופטעם האו /וי "מש

 ,שה יחסיתלהסבר על זכות ההשתתפות מכיוון שתפיסת זכויותיהם של הילדים וההתייחסות אליה חד

רובם , תניסיוניתכנית ההשל ' שלב אכבר ב .זו לא עמדה במבחן המציאות תכנית, אולם. ולא מוכרת

באותו בעמדותיהם בחרו לשתף , לשמוע הסברלמחלקת השיתוף של הילדים שהגיעו ) 93%(המוחלט 
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ל בהגעה כבר באותו המפגש והן בגלל הסרבובהם רצו לשתף ש דבריםכינו מראש השמשום הן  ,המפגש

   .נוספת למחלקת השיתוף

 .ובאיזו מידה, עם הילדים כלל גם הסבר ודיון בזכות ההשתתפות י"עובדות משבדקנו האם המפגש של 

אם במפגש ההשתתפות קיבלו הסבר על ההם נשאלו  ,בראיונות הטלפוניים עם הילדים שהשתתפו

. שקיבלו הסברהשיבו  )89%(רובם של הילדים  ברו. זכות ההשתתפות ואם הוא היה ברור להם

   ."ברור"או  "ברור בהחלט"היה חשבו שההסבר  90% ,ניהםמבי

 יהםעל חששותמהילדים  38%עם  דנוהן ת ניסיונישל התכנית ה 'בשלב אי עולה כי "מדיווח עובדות מש

לאחר הצגת הממצאים  .במהלך המפגש עמם במחלקת השיתוף לגבי זכות ההשתתפות יהםותהיות

לתת תשומת לב רבה יותר י "הנחו חברי ועדת ההיגוי את עובדות מש ,תניסיוניכנית השל הת' אמשלב 

י "מדיווח עובדות מש. במהלך המפגש עם הילדים במחלקת השיתוף להסבר ולדיון בזכות ההשתתפות

   .58%-לבנושא שוחחו  םעמשת עלה שיעור הילדים ניסיונישל התכנית ה' עולה כי בשלב ב

  במפגש ההשתתפות ו הילדים בהם שיתפשהתכנים  .ב

הילדים במפגש השיתוף שהעלו כני ות גבישאלון ובראיונות העומק לאמצעות הנשאלו ב י"עובדות מש

  . )7לוח ( עמן

פי דיווח עובדות -על, י"בהם שיתפו הילדים במפגש ההשתתפות עם עובדות מששהתכנים  : 7לוח 
  1)באחוזים( (N=216)י "מש

  אחוז הילדים  

  96  באהקשר עם א
  93  הקשר עם אמא 
  91  אורח חייואו  תיאור שגרת חייו

  87  הסדרי המגורים לגביהעדפותיו 
  85  התחביבים שלו/פעילויות הפנאי

  83  היהסדרי הראילגבי העדפותיו 
  82  הלימודים שלו

  76  הדינאמיקה המשפחתית הכללית
  75  האחים החורגים או עם  הקשר עם האחים
  74  חיי החברה שלו

  72  ההרגשה שלו בבית הספר
  64  תביעהאו ה רגשותיו ביחס לגירושין

  .מכיוון שניתן היה לציין יותר מפריט אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ב  1

בעמדותיהם בנושאי , במחשבותיהםאותן כי הילדים שיתפו י עולה "של עובדות משדיווח מה

 91%: מחשבות שונות על חייהםבבדות ורוב הילדים שיתפו בעּו. וברצונותיהם ברגשותיהם ,קתוהמחל

, למשל. דיברו על פעילויות הפנאי ועל התחביבים שלהם 85%-ו אורח חייהם/תיארו את שגרת חייהם

אין לו אחים . הוא רוב הזמן לבדו, י כי כאשר הוא נמצא בבית אמו"אחד הילדים סיפר לעובדת מש

 ,ולעתים קרובות ,הוא אינו הולך לחוגים ולפעילויות פנאי. בודהוהיא חוזרת מאוחר מהע ,מצד אמו

  . מרגיש בודד
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שיתפו  87%: נושאי המחלוקת השוניםגבי בהעדפותיהם לבעמדותיהם ורוב הילדים שיתפו גם 

היו , למשל. העדפותיהם בהסדרי הראייהנוגע לשיתפו ב 83%-ו הסדרי המגוריםנוגע לבבהעדפותיהם 

רוב המטלות בים שאכי הן בבית אמם והן בבית אביהם הם נו, י"בדת משכמה אחים שסיפרו לעו

האחים הגדולים נוטלים תפקידים הוריים ביחס , כמו כן. יומי-תפקודם היוםהקשורות למשק הבית ול

התגוררו מחצית השבוע בבית האם ומחצית הללו הילדים  ,פי החלטת השופט-על. לאחיהם הקטנים

מכיוון , את רצונם להתגורר רק בבית האבהילדים ביטאו  ,י"עובדת משבמפגש עם . השבוע בבית האב

 ינהוא ,האם מצפה מהאחים הגדולים לדאוג לצרכיה כפי שהם דואגים לאחיהם הקטנים, שלדבריהם

הוא קשוב  ,אבל כשהוא נמצא, האב אמנם נעדר שעות ארוכות מהבית. רכיהם הרגשייםוקשובה לצ

   .רכיהםויותר לצ

מהילדים שיתפו ברגשותיהם הנוגעים לדינאמיקה  76%: שיתפו ברגשותיהםרבים מהילדים 

אחיה מצד את אשתו ואת , אחת הילדות אמרה שהיא אוהבת את אביה, למשל. המשפחתית הכללית

בתיאום בין האם והמפגשים עמם נערכים , אין לה מועדים קבועים שבהם היא פוגשת אותם. אביה

שני , אחרתדוגמה . אך לא מרגישה שיכולה לשתף בכך את אמה ,היא מתגעגעת אליהם ,תכופות. לאב

הם סיפרו כי האב אוסר עליהם להיות בקשר . המתגוררים שבוע בבית האם ושבוע בבית האב, ילדים

הוא  .מחשש שייפגשו בשעות אחר הצהריים עם אמם ,עם האם במהלך השבוע שהם מתגוררים אצלו

  . וזה מאוד מעיק עליהם, יתמאפשר להם לצאת מהב ינומגביל אותם וא

או עם  תפו את עובדות השיתוף בנוגע לקשר שלהם עם אחיהםימהילדים ש יםשבעים וחמישה אחוז

י סיפרו שברבים מהמקרים האחים הגדולים במשפחה משתפים אותן "עובדות מש. אחיהם החורגים

. א רק ביחס לעצמםול ,חייהם של אחיהם הצעיריםיהם כלפי עמדותבו יהםרגשותב, יהםגם במחשבות

לעתים קרובות במצוקותיה  שמונהסיפר שאמו משתפת אותו ואת אחותו בת ה 16נער בן , למשל

הוא ביקש . אך הוא יכול להתמודד עם זה ,אותו הנער אמר שאמנם זה מעמיס עליו רגשית. ובסבלה

ה לעתים מכיוון שהיא בוכ, י לדבר עם אמו על כך שלא תשתף בכך את אחותו הקטנה"מעובדת מש

  . קרובות וסובלת מכך מאוד

עובדת , לדוגמה. תביעהאו ה גירושיןה לגבידיברו על רגשותיהם מהילדים  יםשים וארבעה אחוזיש

  :מספרת י"מש

הייתה ילדה שביטאה את הכאב שלה מפרידת הוריה ואמרה שנשבר לה הלב מאז שאבא "
הם אף פעם לא  ,הפרידה עד .אותה ילדה אמרה שהיא לא מבינה למה ההורים נפרדו. עזב
    ."ואמא הכינה לאבא אוכל כל יום לעבודה ,רבו

 ,והפתרון הרצוי ל ומהידע במפגש ההשתתפות הוא י נשאלו לגבי כל אחד מהילדים אם "עובדות מש

 )71%(מהדיווח שלהן עולה כי רוב הילדים . עמדותיולגבש את  המבולבל והתקש ההי ,לחילופין וא

הילדים . היו מבולבלים והתקשו לגבש את עמדותיהם )18%(כחמישית ו ,וי להםהפתרון הרצ ומה ידעו

לכך השיבו . או את רוב הדברים כל מה שהיה להם לומראת אם אמרו הנשאלו בראיונות הטלפוניים 

כרבע ". כן"אמרו  35% ,"כן בהחלט"אמרו  42%: שהשתתפו בהליך בית המשפט מהילדים 77%בחיוב 

   ".לא כל כך" ענו )23%(מהילדים 
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כדי להביע את , כי רוב הילדים שהשתתפו בהליך בית המשפט בחרו בהשתתפות, אם כן, נראה

  . עמדותיהם בנוגע לנושאי המחלוקת

  הילד במפגש ההשתתפות  ביטויים להרגשתו של 5.4
נוח בו חושהוא שהילדים לא ית ניסיוניתכנית ההפעלת השהעלו חברי ועדת ההיגוי לפני אחד החששות 

 הרגשתו שלתבקשו לתאר את נ י"עובדות מש. ולא יחוו אותם בצורה חיובית ,מפגשי ההשתתפותב

 70% ,להערכתן .נוחבה כי רוב הילדים הרגישו הן נראמהדיווח של .לפי התרשמותן, הילד בזמן המפגש

שיעור נמוך יותר . נראו בטוחים בעצמם 60%-והיו נינוחים  69%, עצמם בקלותאת ביטאו מהילדים 

 13%-ביטאו חששות מתגובת אביהם ו 23%, מהילדים היו מתוחים 25% :נוחבמהילדים לא הרגישו 

ארה את החוויה ית ,נוח במפגש ההשתתפותבשהרגישה , אחת הנערות. ביטאו חששות מתגובת אמם

   :שלה

. הם הכינו מראש הרבה שאלות. לא ידעתי מראש מה אני רוצה להגיד ומה רוצים שאגיד"
  ."'לשפוך'השיחה התגלגלה והתחלתי . ונוח עם זה הרגשתי טוב

 י"עובדות משדיווח  פי-על, י"עובדת משבזמן המפגש עם ביטויים להרגשתו של הילד : 8לוח 
(N=216) )1)באחוזים  

  הילדים אחוז  ביטויים להרגשת הילד
  70  עצמו בקלותאת הילד ביטא 

  69  הילד היה נינוח
  62  הביע אימון בשופט 

  60  בטוח בעצמו הילד נראה
  47  אמר שהוא מרוצה מקיום המפגש 

  25  הילד היה מתוח
  23  הילד ביטא חששות מתגובת אביו

  16  הילד היה שקט או מסויג
  13  הילד ביטא חששות מתגובת אמו

  10  הילד היה מבולבל
  .ון שניתן היה לציין יותר מפריט אחדוכימ 100%-מסתכמים בהאחוזים אינם   1

  תפות עם שופטיםמפגש השת .6

  ידי איש מקצועבידי שופט לעומת שמיעה עקיפה בשמיעה ישירה  6.1
ישנה מחלוקת בין , משפחה לענייניבקרב התומכים בהשתתפות של ילדים בהליכים בבתי משפט 

בה , בניו זילנד. ידי שופט לבין המעדיפים שמיעה באמצעות איש מקצועבהמצדדים בשמיעה ישירה 

, משפחה לעניינימשפט הבית ת החלטתתקבל שמיעת השקפותיו של הילד בטרם  חוק פי-עלמחויבת 

מחקר  פי-על. ולא בשיחה ישירה עם שופט ,ידי עובד סוציאלי או עורך דיןברוב הילד נשמע  פי-על

 48%-ב, משפחה בניו זילנד לעניינימשפט הבבתי  1998-1990פסקי דין שניתנו בין השנים  829שבדק 

דברי נשמעו מהמקרים  23%-קפותיו של הילד בדוח של איש מקצוע שפגש אותו ובהשהוצגו מהמקרים 

המחקר הראה כי במהלך השנים עלה שיעור ). בשאר המקרים הילד לא נשמע(ידי שופט בהילד ישירות 

   .ידי שופטבהילדים שנשמעו ישירות 
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 נשמעקול הילדים , לרוב. רק לעתים רחוקות ידי שופטבנשמעים ילדים ישירות  באוסטרליה, בדומה

ת שמיעהשופט מחליט לגבי האופן . מומחה או באמצעות הייצוג המשפטי הנפרד הניתן להם דוחב

 & Cashmore( עודוייצוג נפרד או הבאתו לבית המשפט , דוחבאמצעות ; ישירות או בעקיפין: הילד

Parkinson, 2007.(  

  ידי שופט בשמיעה ישירה שבהיתרונות . א

  :ת עולים מספר יתרונות שיש בשמיעה ישירה של הילדים בידי שופטמהספרות המקצועי

, השקפותיו של הילדאת שמיעה ישירה של הילד מאפשרת לשופט להבין לעומק את תחושותיו ו .1

 .מקצוע איששל  דוחמובאות בתיווך כאשר אלה  ,דבר שלא תמיד ניתן

יותר , בתהליך ההחלטהחלקו את לילד את חשיבות דבריו ועשויה להמחיש השיחה עם השופט  .2

 . מאשר השיחה עם איש מקצוע אחר

משום , ידי שופט עשויה להקל על הילד לקבל את ההחלטה ולשתף פעולה עמהבשמיעה ישירה  .3

 .האדם המחליטידי בשהרגיש כי נשמע ונראה ישירות 

 מוחלט שלברצונם לשמור על חסיון פעמים רבות מקו זאת ינ, ידי שופטבשמע יילדים שביקשו לה .4

חששם היה לפגוע . ולאומרם ישירות למקבל ההחלטות) גם בפני אנשי מקצוע אחרים(הדברים 

 . )Cashmore & Parkinson, 2007(ברגשותיו של אחד ההורים 

. אחראי להחלטה הסופית שתתקבל, ולא הילד, שיחה ישירה עשויה לסייע לילד להבין כי השופט .5

צול בנאמנות שלו כלפי שני ההורים או צורך להגן כאשר הילד מרגיש פי ,עניין זה חשיבות רבהל

  ).Tapp, 2006(עליהם או כאשר ההורים מנסים להפעיל מניפולציות על השקפותיו 

אשר שוחחו עם  16-8ילדים בני  47רואיינו , מאוסטרליה) Cashmore and Parkinson )2007 במחקרם של

סברו כי לילדים צריכה ) 85%(וב הילדים ר. לבית המשפט דוחכללו בישדבריהם י מנת-עלאיש מקצוע 

שלהם להביע  ןצורהיה הלכך הנימוק המרכזי . אם הם רוצים בכך, להיות אפשרות לשוחח עם שופט

שהאדם , כלומר, הילדים רצו בהכרה, כמו כן. דעותיהם ישירות בפני מי שמקבל את ההחלטות

עומד ההגנה האה כי רציונאל המחקר מר. ידע מיהו האדם שעל חייו הוא עומד להשפיעהמחליט 

משפחה מנוגד לרצונם של רוב  לעניינימאחורי ההתנגדות לשמיעה ישירה של ילדים בבתי משפט 

  . הילדים

   ידי איש מקצועבשמיעת הילד שביתרונות ה. ב

עשוי להיות לו קל ונוח יותר  .עם השופט ועם בית המשפט עלולים לאיים על הילד יםהמפגש .1

  .ע במקום פחות טעוןפגש עם איש מקצוילה

ת דברי הילד הבנאנשי המקצוע עשויים להיות מיומנים יותר בשיחה עם ילדים ומוכשרים יותר ב .2

 .במסגרת הנסיבות

או  השקפותיו מלהביע מנעיולה נאמנויות קונפליקט להרגיש עלול הוריו בין מחלוקתשנקלע ל ילד .3

מנת לסייע לו להתגבר על -על. שהו זרבייחוד כשהוא עושה זאת בפני מי, ולהרגיש אשם בעשותו כן
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לו הכישורים  שאין אדםמעדיף , דוגמת פסיכולוג, רבים סבורים כי איש מקצוע ,קושי זה

 .)Tapp, 2004; Tylor, Tapp & Hengham, 2007(המתאימים לכך 

להבין  ,וכך, יחסית רגועה באווירהו, זמן לאורךפעמים הילד מספר  עם היפגשלמקצוע יכול  איש .4

אחד ההורים  ידיבלו  שהוכתבו או השקפותיוהן אכן ר לעומק את דברי הילד ולהעריך האם יות

)Bala, 2004.( 
, ששיחה ישירה של הילד עם השופט עלולה להפר, שיקולים הנוגעים לקיומו של הליך הוגן .5

  . לשופט לא יוכלו לעמוד לחקירה נגדית ואמרמהסיבה שהדברים שיֵ 

  שמיעת ילדים אופן ית דרכים להתמודדות עם סוגי. ג

 ידי צילום -ידי שופט ממומש במדינות שונות עלבשמע ישירות ירצון הילדים לה :צילום או הקלטה

ידי הקלטת השיחה והכנסתה לפרוטוקול -עלאו ) אוסטרליה(השיחה של איש המקצוע עם הילד 

  . )Tapp, 2006( )ארצות הבריתברוב מדינות (ההליך 

  באוסטרליה ובניו זילנד  17:םרית עם אלמנטים אינקוויזיטוריירסבאד -שיטת משפט מעורבת

בחקיקה . ללא אפשרות לחקירה נגדית, הכירו בקושי המשפטי שבשיחה אישית של ילד עם שופט

 - עם אלמנטים אינקוויזיטורים אדברסרית  -ה של שיטה מעורבת תליהנוגעת לנושא מסתמנת תח

. בניהול המשפט לרבות שיחה ישירה עם ילדים ,כך שמושם דגש רב יותר על תפקידו של השופט

נקבע  ,Care of Children's Act-ב, בניו זילנדו ,Children's Cases Programmeתכנית ב, באוסטרליה

לדעתה של . אם הדבר נחוץ לצורך קבלת ההחלטה ,כי השופט רשאי לדבר ישירות עם הילד

 ,השופט ידיב ותלהישמע ישיר הילד של זכותו על להתפשר אין ,)2009(המשפטנית הישראלית שוז 

 של שמהותוהסיבה לכך היא  .האדברסריתהשיטה  של יסודיים בעקרונות פגיעה של במחיר גם

הילד הוא בעל האינטרס  ,הדין בעלי הם על אף שההורים :אחרים מסכסוכים שונה סכסוךה

  . יומיים- היוםעל חייו  שתשפיע בהחלטה ון שמדוברוכימ, העיקרי

 טוענת שאין ) 2009(שוז , על אף שאינה סבורה כי שיחה עם שופט תזיק לילד :רה לילדמתן בחי

 אינו הוא אבל ,השופט לפני קולו את להשמיע הילד של זכותו. שופטים עם לדבר ילדים על לכפות

 להביעה לא או אחרת דעתו בדרך את להביע ולבקש זו זכות על לוותר רשאי הוא. כן לעשות חייב

 .השופט לדבר עם שלא החלטתו כיבוד גם כולל ילדכבוד ל. כלל

  הניסיונית תכניתב ההשתתפות עם שופטיםמפגשי שיעור  6.2
שרוב הילדים יבחרו לממש את זכות ההשתתפות האמינו של התכנית הניסיונית חברי ועדת ההיגוי 

הנחת , מו כןכ. י"עובדות משידי ב, שמע באופן עקיףירק מיעוטם יבחרו להשו ,עם שופט מפגששלהם ב

, משום שבדרך זו, פגש עם שופטיםמבמיטבה היא בהילדים  היסוד שלהם הייתה שהשתתפות

אף שדברי הילד אינם , זאת. על תהליך קבלת ההחלטות עשויה להיות המשמעותית ביותר םהשפעת

. אלא הבעת דעתם ורצונם בעניין ההחלטות העומדות להתקבל בעניינם, בגדר עדות בבית המשפט

                                                   
ותפקידו של השופט הוא , ת מוטלת על התביעה וההגנהחשיפת האמ, פי שיטת המשפט האדברסרית-על 17

השופט מעורב בהליך בירור , בשיטה האינקוויזיטורית, בניגוד לכך. אך לא לברר בעצמו את האמת, להכריע
, ללא אפשרות לחקירה נגדית, ניהול שיחה אישית של ילד עם שופט. ת למציאתההאמת ונוקט דרכים פעילֹו

  .רסרינוגדת את כללי המשפט האדב
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, שבחרו בהשתתפות או לפחות רוב הילדים, יש לשאוף לכך שכל הילדים, חברי ועדת ההיגוי לדעת

  . ייפגשו עם שופטים

עובדות גם חלק מהשופטים אמרו בראיונות העומק כי המפגש עם הילדים עדיף על פני הדיווח של 

נוח יותר  חלקם אף אמרו שהם מרגישים. מכיוון שמדובר במפגש בלתי אמצעי וללא תיווך, י"מש

  :אמר אחד השופטים, למשל. הכירו באופן אישישלקבל החלטות בנוגע לחייהם של ילדים 

אתה מקבל החלטות  ןות עליהרלוונטיכשאתה רואה מול העיניים שלך את הנפשות ה" 
   ".זה אחרת, גורליות

 ,ל הילדיםסבורים כי אין זה אפשרי שהשופטים ייפגשו עם כ י"עובדות משהן השופטים והן , עם זאת

תוספת  הלא כללת ניסיוניתכנית השהם עמוסים מאוד בעבודתם ומשום שה פנימ, או אפילו עם רובם

פגשו ישירות עם ישילדים י חושבות שלעתים גם אין זה רצוי י"עובדות משחלק מ. תקינה של שופטים

. ה טובהמשום שחלק מהשופטים אינם מיומנים בשיחה עם ילדים ויתקשו לתת להם הרגש, שופטים

  :י"אומרת אחת מעובדות מש, למשל

לא יכולים להכיל אותם ובמיוחד לא , רוב השופטים לא יכולים לתת לילדים להרגיש נוח"

   ".]stress[ בסיטואציה של סטרס

הן בגלל הדימוי השלילי  ,המעורר חרד המפגש עם שופט ,עבור חלק מהילדיםבהן מדווחות כי , כמו כן

לדברי עובדת . תפקידםהמוקנית להם מתוקף הענישה יכולת ורים והן בגלל בעיני אחד הה שופטה של

  ,י"מש

נדיר שיש שופט ששני  .טובהמה -יודע-לא דמות מיהוא  ,בביתהשופט דימוי קשור לזה ואולי "
   ".שופט טוב שהואהצדדים יגידו 

   ,י אחרת"לדברי עובדת מש

מבית המשפט מפחדים הם  .ותםיכולה להבין אאני ו ,יש ילדים שזה מאוד מפחיד אותם"
   ."יםעונש נותןכמקום ש

אומר אחד , למשל. י והשופטים הסכימו שהמפגש עם שופט חשוב במקרים קיצוניים"עובדות מש

  : השופטים

במקרים  רקזה צריך להיות  .זה מאבד מהערך ,לצורך כלליבא לבית המשפט רק אם הילד "
כשיש אצל הילד , בין ההורים שמורת קשהיש סכסוך מכש ,במצב של הגירה ,למשל .חריגים
יותר מילד אחד ויש פיצול או כשיש , התעללותכשיש חשד ל, 18הוריהניכור התסמונת חשד ל

  " .בין הילדים

   

                                                   
בדרך , מתנכר לאחד מהוריו ילדבה היא תופעה ש) Parental Alienation Syndrome( ההורי הניכור תסמונת 18

בידי  1985-המונח נטבע ב. בין בני זוג גירושים ועל רקע של, צידוק לכךכאשר אין , כלל להורה שאינו משמורן
. של ילדים אשר חוו הסתה כנגד הורה מנוכר תסמונתומגדיר , ארצות הבריתארד גארדנר מ'ריצ' פרופ

  . 2004, גוטליב: ראולקריאה נוספת 
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   :י סבורה שהמפגש עם שופט חשוב במיוחד במקרים מסוימים"עובדות משמאחת 

לו הבנה יותר  ןלד נותהמגע של השופט עם הי .בין ההורים כשיש קונפליקט גבוהזה חשוב "
  ".מומחהבתיווכו של הולא רק , בסכסוך הילדמקומו של עמוקה ומוחלטת לגבי 

בו ש נוסףמצב  האריאחרת ת י"עובדת מש. מובן שמפגש עם שופט חשוב כאשר הילד מרגיש צורך בכך

  :חשוב שהילד ייפגש עם שופט

 ,למשל. מי מההוריםאת בו יכול לשתף אך לא  ,במצבושינוי משמעותי רוצה ילד הכש"
אז הוא מעדיף  ,העברת משמורת וחושש לשתף את ההורה שאצלו הוא גר רוצה הילדכש

  ."שההחלטה תבוא מהשופט

אם בחר עמו נפגשו שכל ילד לגבי  צייןל י"ת התבקשו עובדות משניסיוניבמהלך שני שלבי התכנית ה

  . )11תרשים ( ולא םלהיפגש עם שופט א

עובדת דיווח  פי-על, תניסיונילפי שלבי התכנית ה, ו להיפגש עם שופטבחרהילדים ש: 11 תרשים
  1*)באחוזים( י"מש

  
  .י"מתייחס לילדים שהשתתפו במפגש עם עובדת משהלוח   1

 *P<0.05  
  

ועדת ההיגוי ראתה  .פגש גם עם השופטימן הילדים בחרו לה 15%רק , תניסיוניתכנית השל ה' בשלב א

 יותר מאמצים בעידוד י להשקיע"הנחתה את עובדות מש, ועל כן, רבה שופטים חשיבותהבפגישות עם 

, למשל ,הן הציעו. י פעלו לעידוד המפגש עם שופט"עובדות מש, וכך היה. הילדים בבחירת אפשרות זו

אפשרות זו כמה פעמים במהלך המפגש או הראו תמונות של בית המשפט כדי להפחית את החששות 

של ילדים יותר שיעור גבוה  ,תניסיוניתכנית השל ה' בשלב ב :רימאמצים אלו נשאו פ .מהמקום

היו אם מאמצים נוספים הלשאלה . )32%( יםעם שופטגם  ית המשפט נפגשובשהשתתפו בהליך ב
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ששיעור ההשתתפות  י"עובדות משהשיבו , פגש עם שופטיםילהרבים יותר ע ילדים ושכנמסייעים ב

לדברי אחת מעובדות  .על הילדיםזאת מבלי לכפות האפשרי  רבשופטים משקף את המ במפגש עם

  ,י"מש

אבל לא נביא את הילדים בכוח , עושות הכל כדי לעודד את הילדים להגיע לשופטיםאנחנו "
  " .זה הגבול, ולא נתמרן אותם

   .העומס בעבודתםעקב יכולים לראות יותר ילדים  ינםחשוב לציין כי השופטים אמרו שא, בנוסף

הילדים . שנפגשו עם שופטים מדוע בחרו להיפגש עם שופטהילדים יים שאלנו את בראיונות הטלפונ

  :ציינו סיבות שונות

 אדם בן בתור אותי שיראהרציתי ": אמרה אחת הנערות :רצו שהשופט יכיר אותם באופן אישי 
  ".נייר בתור ולא

  הנערותלדברי אחת  :חייהםהנוגעות לחלטות הרצו להכיר את השופט בגלל תפקידו כמקבל, 

  ".כי הוא יחליט עבורי החלטות מאוד חשובות ,ממנו ולהתרשם אותו להכיר חשוב מאוד ליהיה "

  אמרהאחת הילדות  :י"עובדת משללא תיווך , מרגישיםאו  לשופט מה הם חושבים ומרלרצו: 

 לספר וגם י"מש מעובדת טובה יותר בצורה לשופט שלי הדברים את להעביר יכולה שאניהרגשתי "
  ".י"מש לעובדת סיפרתי שלא דברים עוד לו

 סביר להרציתי ": דברי אחד הילדיםמ :רצו לוודא שחלק מדבריהם אינם מועברים להוריהם
לדעת בדיוק מה הוא עומד להגיד להורים שלי בקשר לדברים ו, מה להעביר להורים ומה לא פטושל

  ".לושאמרתי 

הטלפוניים מדוע לא  פגש עם שופט בראיונותילהשאלנו את הילדים שבחרו שלא  הטלפוניים בראיונות

  :הילדים ציינו סיבות שונות. רצו בכך

  שהו רשמי מדי יהרגשתי שהשופט זה מ" ,לדברי אחד הנערים :מהשופט ונוח או חששהרגישו בלא
התביישתי מהשופט ": אמרה אחת הילדות ."סוציאלי בדהוא לא עו. בשביל מצבים אישיים כאלה

  ."לויכולה להגיד לו הכוהרגשתי שאני לא 

  אמר לדוגמה אחד הילדים :שתעביר את דבריהם כלשונם לשופט י"עובדת משסומכים על :

והרגשתי שהיא תצליח להעביר את הדברים שלי  י"מש עובדתזה אותו דבר לדבר עם ש הרגשתי"
  ."במקומי

 ובשופטים המשפט רכתאני לא ממש מאמין במע" ,לדברי אחד הנערים :לא סומכים על השופט".   

במסגרת ההערכה לא בדקנו מה היה שיעור הילדים שנפגשו עם שופטים לפני הפעלתה של  ,אמנם

הוא היה קרוב יותר לשיעור ההשתתפות בשלב  ,י"להערכתן של עובדות מש ,אולם .תניסיוניה תכניתה

לא נפגשו , תיניסיונה תכניתחשוב לציין כי לפני הפעלתה של ה, עם זאת. תניסיוניה תכניתשל ה' א

מאז , על כל פנים. לצורך השתתפות) אז לא היו מחלקות שיתוף(עם עובדות יחידות הסיוע הילדים 
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שיעור השתתפותם של הילדים בהליכים משפטיים עלה באופן ניכר  ,תניסיוניה תכניתהפעלתה של ה

  .משפחה לעניינימשפט הנוגעים לעניינם בבתי 

  עם השופט ההשתתפות מפגש  6.3
פגש עם שופט לאחר שפגשו את עובדת יבחרו לה) מהילדים שנשמעו 26%(ים וארבעה ילדים חמיש

 מנת-על, י"ובנוכחות עובדת מש, ולא באולם בית המשפט ,המפגש התקיים בלשכתו של השופט. י"מש

והוא מסתכל , לפעמים השופט שואל את הילד שאלה": סיפרההעובדות אחת . שהילדים ירגישו בנוח
 י"השופט חולק עם עובדת מש ,לאחר המפגש ..."אז אני מתווכת, ה ולא יודע מה לענותעליי במבוכ

  . רשמים מן השיחה

  ההשתתפותמשך מפגש . א

בחלק מן . חצי שעה או פחות - מפגש ההשתתפות עם השופט קצרהיה  ,)מהמקרים 64%(רוב  פי-על

קצרים בהשוואה למפגשי המפגשים עם השופטים היו . המפגש ארך זמן רב יותר) 36%(המקרים 

   .חצי שעהיותר מנמשכו ) 77%(רוב  פי-עלאשר , י"הילדים עם עובדות מש

  התכנים בהם שיתפו הילדים במפגש ההשתתפות. ב

הקשר , )98%(אב ההנושאים השכיחים עליהם שוחחו הילדים במפגשים עם השופטים היו הקשר עם 

שיעור גבוה יותר של ילדים דיברו עם ). 91%( הסדרי הראייהנוגע לוההעדפות שלהם ב) 96%( םאהעם 

: י"עובדות מששיעור הילדים ששוחחו על כך עם מהסדרי הראייה נוגע להשופטים על העדפותיהם ב

שאינם קשורים ישירות  על נושאיםשיעור ניכר מהילדים שוחחו עם השופט  ,כמו כן. 83%לעומת  91%

שוחחו על בית  59%, יות הפנאי והתחביבים שלהםעל פעילוהשופט דיברו עם  67%: לנושאי המחלוקת

נושאים אלה היו שכיחים יותר בשיחות עם . שלהם החברהשוחחו על חיי  57%-הספר והלימודים ו

  . י"עובדות מש

  ביטויים להרגשתו של הילד במפגש ההשתתפות עם השופט. ג

את ביטאו ותר מהילדים חלק גדול י ,י שנכחו במפגשי הילדים עם שופטים"עובדות מש דיווח פי-על

שיעור גבוה , בדומה. )בהתאמה ,70%-ו 87%(מאשר במפגש איתן עצמם בקלות במפגש עם השופט 

שיעור  ).55%( י"מאשר במפגש עם עובדת מש) 71%(השופט  יותר של ילדים היו נינוחים במפגש עם

 .42%לעומת  26% :י"עובדת משבמפגש עם  מאשרנמוך יותר של ילדים ביטאו עצב במפגש עם השופט 

י ועם השופט קובצו "בזמן המפגש עם עובדות מש של הילדיםהרגשתם ב ביטויי הקושיהנתונים לגבי 

  . )9לוח ( למדד מסכם

מאשר במפגש ההשתתפות עם עובדת שופט הו קושי במפגש עם איותר של ילדים ביטנמוך שיעור 

של אנשי המקצוע שמפגש עם שופט נתונים אלה מפתיעים לאור החשש . בהתאמה ,71%-ו 50%: י"מש

ולא  ,חשוב לציין שמדובר בילדים שבחרו ורצו במפגש עם שופט. עלול לעורר חרדות בקרב הילדים

מפגש ההשתתפות עם השופטים היה מפגש , בנוסף. בילדים שחששו מלכתחילה מהמפגש עמו

   .בשיחה מעין זו ם ניסיוןילדיההשתתפות השני וכבר היה ל
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במהלך  השופטעם הן ו י"עובדת משעם ים שנפגשו הן של ילד 1ם לביטויי קושימדד מסכ :9לוח 
  )באחוזים( (N=38)2 י"עובדת משדיווח  פי-על, המפגשים

  י"מפגש עם עובדת מש  מפגש עם שופט 
  29  50  ביטויי קושי 0

  37  24  ביטויי קושי 3-1
  29  26  ביטויי קושי 6-4
  5  0  ביטויי קושי 9-7

 ביטא, מבולבל, בקלות עצמו ביטא לא, בעצמו בטוח לא, עצוב, נינוח לא: כוללים הילד שלהקושי  ביטויי  1
   .מתוח, מסויג או שקט, אביו מתגובת חששות ביטא, אמו מתגובת חששות

  .שנפגשו עם שופטילדים  54ילדים מתוך  38 גביי ל"התקבלו נתונים מעובדות מש  2

המפגש עם עובדת לבין דלים בין המפגש עם שופט שאלנו את הילדים לגבי ההבבראיונות העומק 

  :י וגם עם שופט"דברי אחד הנערים שנפגש גם עם עובדת משמ. י"מש

השופט ביקש לשמוע את הדעה ולא הכין שאלות . לא ידעתי מראש מה אני רוצה להגיד"
יצאתי עם . דקות חמששנים לשבע לך תדחוף ... לא ידעתי מה להגיד. י"כמו עובדת מש מראש
  " .כי המפגש היה פחות מכוון ,פספוס

  :נער אחר אמר

לא הרגשתי נוח ... י"במפגש עם השופט היו יותר אנשים בחדר מאשר במפגש עם עובדת מש" 
  ".כל כך

  אחר ההשתתפות להילדים וההורים  לבין י"עובדות מש ביןהקשר  .7

  מתן הסבר לילד על ההחלטה השיפוטית 7.1
החלטת . ל הילדים הנה הזכות לקבל דיווח על ההחלטה השיפוטיתחלק בסיסי מזכות ההשתתפות ש

ולא בתיווך , הוא זכאי לשמוע את ההחלטה ממקור מהימן ,ועל כן, בית המשפט נוגעת לחייו של הילד

שיחה עם הילד לאחר . ת הבנתולוליכו חשוב שההחלטה תוסבר לו בשפתו ובהתאם לבגרותו. הוריו

הופכת אותה ליותר  ,ולפיכך ,להבין ולקבל את ההחלטה קבלת ההחלטה יכולה גם לסייע לו

מדווחים כי ילדים שקיבלו הסבר לגבי הסיבות שהובילו ) 1999( ועמיתיו Taylor ,לדוגמה ".יישומית"

, הסכימו יותר לקבל את ההחלטה והיו יותר שבעי רצון ממנה, ינםיאת בית המשפט להחלטה בענ

  .בהשוואה לילדים שלא קיבלו הסבר זה

ומרגע שזו , בעיקר בחלק שלפני קבלת ההחלטההוא בספרות על הליך ההשתתפות הדגש , ם זאתע

, מי ידווח להם :קרי, אין התייחסות מיוחדת לאופן הדיווח לילדים לגבי ההחלטות שנתקבלו, נתקבלה

שאין כמעט הליכים מוסדרים להשתתפות ילדים במקומות שונים מאחר . כן הלאהומתי , באיזה אופן

החל , גם הדיווח לילדים לגבי ההחלטות שהתקבלו תלוי באנשי המקצוע המעורבים בהליך, ולםבע

אחת הבעיות ביישום , כאמור. מאנשי טיפול ועורכי הדין המייצגים את הילדים וכלה בשופטים

  תהניסיונית לשמיעת ילדים בקלונה הייתה העדר דיווח לילדים על ההחלטה השיפוטי תכניתה

)(IICRD, 2007. 
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לילדים את  וסביריאו הם עצמם י "עובדות מש ,צורךבכך אם השופטים רואים  ,התקנותלפי , בישראל

מהילדים שהשתתפו  27%בתקופת המחקר התקבלו החלטות רק לגבי . עיקרי ההחלטה השיפוטית

, דהיינו, בהליך בית המשפט מהילדים אחרי ההשתתפות 37%-התקשרו לו ,בהליך בית המשפט

כדי להודות להם על השתתפותם ולבדוק , זאת. ילדים שלגביהם לא התקבלה החלטההתקשרו גם ל

הילדים לא קיבלו הסבר על עיקרי  .במפגשיםיו מתוחים במיוחד ילדים הבמקרה שה, מה שלומם

  . אלא במקרים בודדים, ההחלטה השיפוטית

  : יפוטית לילדיםהש הסבירו את ההחלטהלא לכך שהם  סיבותוהשופטים ציינו מספר  י"עובדות מש

  עם כל ילד לאחר קבלת ההחלטה להיפגשבו נתונים השופטים אינו מאפשר להם שעומס העבודה. 

 ההודעות לגבי  העברתותהליך , פטשבית המהחלטת גבי לעדכון  ינן מקבלותא י"עובדות מש

  .מאוד מסורבל ההחלטות

  החלטותה שיהיה צורך לפרש אתאת פסק הדין כלשונו ולא יבינו הילדים שחשש .  

  :אחד השופטיםלדברי 

אני לא . זה תפקיד ההורים ,לדעתי .אני מתעלם מאותה התקנה של דיווח ההחלטה לילד"
הילדים עלולים להגיע למסקנות לא , כי אם אני מתחיל לפרש את ההחלטה, אוהב את זה

כל מה שהשופט צריך להגיד זה השורה  ,בדרך כלל. נכונות או לנסות להתמקח איתי
  ." ובמיוחד בנושאים הטעונים שלנו? אז מדוע שאעביר להם אותה באופן אישי. תונההתח

מקבלים משוב על השפעת השתתפותם על אינם שהילדים  ראו בעייתיות בכךי "חלק מעובדות מש

   ,סיועהת ות יחידומנהללדברי אחת מ. ההחלטות השיפוטיות הנוגעות לחייהם

זה לא מספיק שאנחנו  .משוב על ההחלטה השיפוטיתשאנחנו לא נותנים לילדים זה בעייתי "
חשוב להראות לו שהוא משפיע על . ותופוגשים את הילד בשביל ההעצמה ובשביל לכבד א

   ".ההחלטה

אמר , למשל. היו ילדים שסיפרו בראיונות שלא היו מרוצים מכך שלא שמעו על ההחלטה השיפוטית

  :אחד הנערים

דיברתי ... אני לא יכול להגיד שזה עזר לי, ס'אבל בתכל, היה לי מאוד טוב לדבר עם שופט"
   ".ולא השתנה כלום, עד היום לא שמעתי מאף אחד. איתו כבר לפני שנה

   ,לדברי נער אחר

כדי  ,תן לי טלפון או מיילימאוד רציתי שהיא ת ,כשהפגישה עם עובדת השיתוף הסתיימה"
כי  ,ואני לא ביקשתי ,לא נתנה ליאבל היא . גיד לההאם יהיה לי מה ל ,שאני אדבר איתה

אני כן ביקשתי ממנה שתעדכן אותי מה תהיה החלטת השופט כי  ,אבל. חשבתי שזה יפריע לה
י ולא סיפרה לי יאל האבל היא לא התקשר, לא סמכתי על ההורים שלי שיספרו לי את האמת

   ".עכשיו זה לא ממש משנה כי עברה כבר שנה. שמעתי על ההחלטה מאמא שלי .כלום
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איש כך שילדיה לא קיבלו דיווח על ההחלטה השיפוטית מפי  לעאחת האמהות השמיעה ביקורת 

  : מקצוע

והאבא אמר  ,אני אמרתי משהו אחד לילדים. אף אחד לא הודיע לילדים שלי על ההחלטה"
תקראו לילדים , אם התחלתם לעשות תהליך? זהמה הילדים צריכים להבין ִמ . משהו אחר
   ".הם ידעו מה האמת, גם אם אני אגיד משהו אחד והאבא יגיד משהו אחר, ואז. ותודיעו להם

  אחרי השתתפות ילדיהםההורים  הקשר עם 7.2
ם ילדימה 69%גבי ל). 90%(אחרי ההשתתפות של ילדיהם רוב ההורים י יצרו קשר עם "עובדות מש

על להורים דווח יתה למטרת הקשר הי ,ברוב המקרים. בשיחת טלפון - 21% גביולהיה זה במפגש 

שהן התרשמו שרבים מן ההורים אינם משום , צרכיולדון בו של הילד ממצבו הרגשי ןהיותיהתרשמו

" פרדוקס הגירושין"תופעה זו ידועה ומכונה בספרות כ. פנויים לרגשות הילדים בתקופת הסכסוך

(Wallerstein & Kelly, 1980) .סיפרה י"עובדת מש :  

לא מסוגלים להכיל את הם מינימיזציה של מצב הילדים כי  הורים עושים ,לפעמים"
  ." ולא רוצים לעשות שינוי ,למאבק, רתומים לדבר אחד הם .מצוקותיהם

  : אמרה למשל אחת האמהות. תימוכין לכך נמצאו בדברי ההורים

אז לא תמיד אני עם ראייה מפוקחת וצלולה לראות את כל המכלול של  ,אנחנו במאבקים"
   ."ולי עוד הרבה זמן לא אהיה פנויהוא ,הדברים

חלק . להורים כיצד להקל עליוי "עובדות מש ועיהצ ,י כי הילד במצוקה"במקרה שנראה לעובדות מש

פירוט על ראו (מההורים דיווחו כי היו מרוצים מהצעות אלו וכי הן הועילו לשיפור היחסים במשפחה 

אמר אחד , למשל. י כשיפוטי"ב של עובדות משהיו הורים שחוו את המשו, לעומת זאת). 9.2כך בפרק 

  : האבות

היא . אבל בשיחה המסכמת היה ברור שהיא לקחה צד, היא אמורה להיות ניטראלית"
- החיים כל. והציעה שאוותר על התביעה להעברת משמורת, המליצה שהילד יישאר אצל אמא
מה עובר על היא לא יודעת באמת . ייםנאו ש דאח מפגשכך שונים מההתרשמות שלה ב

   ".הילד

טווח במחלקת השיתוף עם פסיכולוג המחלקה או -התערבות קצרת י"עובדות משהציעו  ,לעתים

   .)9.2פרק ראו (שהמליצו להפנות את הילד לטיפול נפשי בקהילה 

  לתהליך ההשתתפותנוגעות הסוגיות כלליות . 8

, השתתפות ילדים והסתה: תפותבחלק זה יובאו ממצאים לגבי סוגיות כלליות שנוגעות לתהליך ההשת

כני ההשתתפות מפני ההורים ויחסי הגומלין עם בעלי וחיסיון ת, 8-6י נהשתתפותם של ילדים ב

פקידי הסעד לסדרי דין ועורכי  בהם, תניסיונישל התכנית ה הקשורים להפעלתההתפקידים האחרים 

  . הדין לענייני משפחה
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  השתתפות ילדים והסתה 8.1
בה הם ש, ילדיםה הייתה שהשתתפות הובמהלכ תניסיוניתכנית השל ה ההפעלתאחת הדאגות לפני 

. ואולי אף תפגע בילדים, לא תועיל להליך המשפטי ,ידי אחד ההוריםבמבטאים עמדות שהוכתבו להם 

לענות על  י"עובדות משביקשנו מ. ידי הוריהםבחשש נוסף היה שההשתתפות תעודד הסתה של ילדים 

 ?האם הילד ביטא את עמדותיו שלו: הסתה בדברי הילדים מהשפעה שלמותן לגבי התרששתי שאלות 

   ?ידי אחד ההוריםבהאם הילד ביטא עמדות שהוכתבו לא 

-את עמדותיהם בהליך בית המשפט ביטאורוב הילדים שבחרו להשתתף  ,י"לפי התרשמות עובדות מש

ב להם יהכתחד ההורים אעמדות ש, להערכתן ,וטאיכחמישית מהילדים ב, עם זאת). 86%(שלהם 

 8-6בקרב ילדים בני היה גבוה יותר אחד ההורים של שביטאו עמדות שיעור הילדים , כאמור ).19%(

לא היו הבדלים משמעותיים בין קבוצות . בהתאמה ,14%לעומת  42% :18-9י נילדים בבקרב מאשר 

  .)10לוח ( 18-9בתוך קבוצת גילאי גיל 

 י"עובדת משהתרשמות פי -על, לפי גיל הילדים, ילדיםבדברי ה השפעה של הסתה: 10לוח 
  *)באחוזים(

   1כ"סה 
(N=216^)

  8-6גילאי 
(N=35)

  18-9גילאי 
(N=181) 

  91  63  *86  הילד מבטא את עמדותיו שלו
  ידי בהילד מבטא עמדות שהוכתבו לו 

  אחד מהוריו   
  

19*  
  

42  
  

14  

p<0.001*  
  מהילדים 10%חסר מידע על  ^
  שחלק מהילדים ביטאו את שני סוגי העמדותן וכיומ 100%-ב אינם מסתכמיםהאחוזים . 1
  

ושופטים שאמרו שהמפגש עם ילדים שהתרשמו מהם כמוסתים הוא חוויה רגשית י "משהיו עובדות 

  : אחת סיפרה י"עובדת מש. עבורםבקשה 

אוד המשפטים מ. בנויה לתלפיות, נדה מאוד ברורה'הילדים באים אלינו עם אג ,לעתים" 
אנחנו רואים מול העיניים שלנו ילד מנוצל ולא . והם חוזרים עליהם שוב ושוב ,מסודרים

ואנחנו לא יודעים מה עובר  ,שלו' אני האותנטי'הוא לא מביא את ה. יודעים איך לעזור לו
מפגש כזה מותיר . לא מצד הילד ולא מצד ההורים ,לרוב גם אין הסכמות לטיפול. עליו באמת
  ."ובתחושה עמוקה של חוסר אונים, ה רגשית מאוד קשהאותנו בחווי

. חשש שהשתתפותם של ילדים מוסתים עלולה לפגוע בהםהעלו  י"עובדות משמחלק מעורכי הדין ו

  :י"אמרה אחת מעובדות מש, למשל

לעוד חזית ולהעצים את  קידי ההורים להיזרבהם נדרשים . אני מודאגת מהילדים המוסתים"
י בידי ההורה אנחנו נותנים עוד כלִ , למעשה. אנחנו לא יכולים לעזור להםו ,הקונפליקט בתוכם

   ."המסית

  ,לדברי אחד מעורכי הדין

אז לא היה לאף אחד מהצדדים אינטרס  ,בהליך המשפטיאם הילדים לא היו מעורבים "
 ,על הסכסוךמשפיעים הנחשבים חלק מהגורמים הילדים אם  .להלאות אותם בפרטי הסכסוך

   ."אינטרס להסית אותםיש ם אז להורי
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הזמנתם של ילדים מוסתים להשתתפות אינה ועורכי דין אחרים סבורים ש י"משעובדות , שופטים

  ,י"לדברי אחת מעובדות מש. בהכרח גורמת להסתה או מגבירה אותה

ולא רק בשביל  ,מנצלים אותו לאורך כל הדרך. ואין מה לעשות ,ילד מוסת הוא ילד מוסת" 
והילדים המוסתים עורכים , תניסיוניבהם אין תכנית שיש מקומות . ות הזסיוניניהתכנית ה

   ."מסע צלב כדי לפגוש את השופט

ם של ילדים מוסתים מיותרת להליך השתתפותשהגורסים ועורכי דין י "משעובדות , ישנם שופטים

  ,לדברי אחד השופטים. המשפטי

המפגש  ,ולכן, קל לדברים שביטאלא אתן מש, כאשר הילד מבטא הסתה של אחד ההורים" 
  " .עמו מיותר

המבטאים עמדות שהוכתבו להם מפגשי השתתפות עם ילדים ביתרונות  ראוחלק מהמרואיינים 

  :אמר אחד השופטים, לדוגמה. מראש

חשוב  מאודזה . עומק ההסתה נותן לי המון אינפורמציה על התיקועצם איתור ההסתה "
 " .החלטות בבית המשפטהקבלת ל

  בהליך בית המשפטצעירים השתתפותם של ילדים  8.2
  תמונת מצב במדינות נוספות. א

, ינתן לה משקל ראוייוש, תולחוות דעזכות יש ת בדבר זכויות הילד קבעה כי לילד לאומי-ביןהאמנה ה

העוסקים בהשתתפות ילדים בבתי משפט  בעולםכמעט בכל המחקרים  .בהתאם לגילו ולמידת בגרותו

כי השקפותיו יש להבין הקשבה לילד לשם . עלתה סוגיית שמיעתם של ילדים צעירים, המשפח לענייני

מנות וא, משחקבאמצעות וגוף השפת ב, מילולי-באופן לא הןובאופן מילולי  הןיכולות לבוא לידי ביטוי 

את השקפותיהם ואת דרושים אנשי מקצוע המסוגלים להבין  ,לצורך שמיעתם). Tapp, 2006(ודרמה 

מחייבת , אם כן, שמיעת ילדים בגיל צעיר. ואת דרכי ההבעה השונות הם של ילדים צעיריםדעותי

, מתחהבעת אלא צפייה בניואנסים של  ,היא אינה מכוונת להקשבה למילותיהם בלבד, כניסה לעולמם

 -  התבטאותהדרכי ). Pugh & Selleck, 1996(באופן ההולם את מידת בגרותם  ,פחד או שמחה, סקרנות

. ורבות מהן תלויות תרבות ומעמד, שונות מאלה של המבוגריםשל ילדים  –מילוליות -וליות ובלתימיל

שמיעת ילדים . לגילהמשתנה בהתאם , המבוגרים אינם מכירים את שפת הילדים ,פעמים רבות

שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע ומשאבים לא , צעירים מחייבת מיומנויות מקצועיות מסוימות

כי גם  ועמיתיו Lowe משפחה מסיקים לענייניחקרם על השתתפות ילדים בבתי משפט ממ. מבוטלים

). Lowe et al., 2003(ובמיוחד משפה מקצועית , ילדים יכולים להיות מבולבלים משפתם של המבוגרים

עבור שמיעת ילדים בגיל בבאף אחד מן המחקרים שנסקרו לא דווח על פרקטיקה מיוחדת שהוכנה 

  .ומעלה ששרק ילדים בני  יםכולל םה, השתתפותהמקיימות תהליכי ינות ברוב המד. הרך

   ניסיוניתה תכניתב 8-6השתתפותם של ילדים גילאי  .ב

לבדוק עוד הוחלט . בני שש ומעלההוחלט להזמין ילדים  תניסיוניתכנית ההגם במסגרת , לפיכך

, גדולים יותרלבין גילאים  8-6גילאי בין אם ישנם הבדלים במאפייני ההשתתפות הבאמצעות המחקר 

   .לגבש החלטה מאיזה גיל כדאי להזמין ילדים להשתתפות מנת-על
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נשמעו  41% ,מתוכם. 8-6י נבמהילדים שהוזמנו להשתתפות היו  20% עולה כי י"עובדות משמדיווח 

אם לדעתן היו בוגרים מספיק ה י"עובדות משנשאלו  ,לגבי ילדים אלה. שופטאו  י"ידי עובדת משב

  .השיבו בחיוב )64%(לערך  יםשני שלישגבי ל .ההשתתפות צורךל

, הילדים בהם שיתפושתכנים ה: היבטים שונים של ההשתתפותגבי גיל ל פי-עלהשוואות נערכו , בנוסף

אם ביטאו את עמדותיהם האישיות או שביטאו עמדות שהוכתבו להם תם במפגש וביטויים להרגש

, עם זאת. ברוב התחומיםמשמעותיים בין קבוצות הגיל השונות לא נמצאו הבדלים . ידי אחד ההוריםב

היה יותר מפי שניים  מוכתבותביטאו עמדות י "שלהערכת עובדות מש 8-6שיעור הילדים בני , כאמור

שיעור הילדים שהיו מבולבלים היה , בדומה. 19%לעומת  42%: מאשר בקרב ילדים בני תשע ויותר

בקרב ילדים  15%לעומת  ,36%: 8-6ותר מפי שניים בקרב גילאי והתקשו לגבש את עמדותיהם גבוה י

  . מבוגרים יותר

  כני ההשתתפות בפני ההוריםוחיסיון ת 8.3
במלואם או , אלא אם הסכים לגילוי הדברים להוריו ,השתתפותו של הילד חסוי ןכות, התקנות פי-על

י לגבי גילוי "ם עובדת מששאלנו אותם מה הם קבעו ע, בראיונות הטלפוניים עם הילדים. בחלקם

מפני על חסיון דבריהם ביקשו לשמור  )77%( רוב הילדים ,12 תרשיםכפי שעולה מ. הדברים להוריהם

  . באופן חלקי 27%-באופן מלא ו 50%: הוריהם

לפי , הוריםבפני ה כני ההשתתפותותלגבי חסיון  י"עובדת משעם של הילד הקביעה : 12תרשים 
  )זיםאחו( (N=84) דיווח הילד

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

עם תוכן השיחה שאלנו את הילדים בראיונות הטלפוניים אם הוריהם ביקשו מהם לספר להם על 

מדיווח הילדים עולה כי הוריהם של כשליש מהילדים בלבד . )13תרשים ( השופטעם או /י ו"עובדת מש

  . י ההוריםידי שנב - 7%-ידי הורה אחד ובמהילדים נשאלו  30% :על כךשאלו אותם 

לא להעביר שום 
50%, דבר 

, להעביר חלק 
27%

,  להעביר את הכול
23%
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 (N=84) דיווח הילדיםלפי  ,מפגש ההשתתפותלגבי תוכן  את הילדאם ההורים שאלו ה: 13תרשים 

  )באחוזים(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

שיתפו את אחד ההורים או את שניהם ) 62%(מהילדים  יםעולה כי כשני שליש 14תרשים מן הנתונים ב

יעור גבוה יותר של ילדים שיתפו את הוריהם ש, כלומר. או לשופט/ו י"בדברים שאמרו לעובדת מש

  . שאלו אותם על כך בהשוואה לשיעור הילדים שהוריהם

 דיווח הילדיםלפי  ,או לשופט/ו י"עובדת משבדברים שאמרו להילדים שיתפו את מי : 14תרשים 
(N=84) )באחוזים(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

,  הורה אחד שאל
30

,  שני ההורים שאלו
7

63, לא שאלו

48%, הורה אחד

14%, שני הורים

38%, לא שיתף
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תוכני ילדיהם לשמור על חסיון קשת מה הם חשים לגבי בבראיונות העומק שאלנו את ההורים 

  :אמרה אחת האמהות, למשל. היו הורים ששמחו על כך. שמענו דעות מגוונות. מפניהםההשתתפות 

והיא הרגישה יותר טוב עם זה שיכלה להגיד את  ,הרגשתי שחשוב לבת שלי לדבר עם מישהו"
י הבת שלי היא מאוד כ, אפילו שמחתי, זה לא הפריע לי. בלי שיעבירו לי, הדברים בפרטיות

ולא  ,ובשבילה זה היה טוב להיות קצת קשוחה, ייש לה נטייה להיות נחמדה מדַ , צהמרַ 
  ." נחמדה

   ,לדברי אחת האמהות. טוב עם החיסיוןהרגישו היו הורים שלא , לעומת זאת

מה 'ואני הסתובבתי עם הרגשה רעה של  ,הילדים ביקשו שלא לספר לאמא ולאבא מה אמרו"
שמספר דברים למישהו זר ומבקש לא לספר  תשע או עשרחושבת על ילד בן '? הם אמרו
  ..." לא יודעת? מה זה עושה בנפשו .להורים

  :אחד האבות אמר דברים דומים

היא . לא עמדתי בפיתוי ושאלתי את הילדה. לא סיפרה לי מה הילדה אמרה י"עובדת מש"
  ..."זו חוויה קשה, יה לה קשה עם זהה. בלחץ והבינה שאני יודע שאמרה דברים נגדי הייתה

  מקצוע נוספים המעורבים בהליך המשפטי אנשי עם יחסי הגומלין  8.4
פי -עלאף , ונושא השתתפות הילדים נוגע גם להם, בהליך המשפטי מעורביםנוספים  מקצועאנשי 

ן של פרק זה עוסק ביחסי הגומלי. ניסיוניתה תכניתשאינם מעורבים באופן ישיר בהפעלתה של ה

   .משפחה לענייניהמחלקות לשיתוף ילדים עם פקידי הסעד לסדרי דין ועם עורכי דין 

  פקידי הסעד לסדרי דין .א
לערכאות משפטיות על ) תסקיר(הוא להגיש חוות דעת מקצועית  תפקידם של פקידי הסעד לסדרי דין

בני  בהם, שונים מקורותממידע הם אוספים  ,לשם כך. משפחות וילדים במצבי פירוד וגירושין

לבית המשפט המלצות  ,וכן, התרשמויות מקצועיות וחוות דעת, בתסקיר נכללות עובדות. המשפחה

במסגרת תפקידם . התערבות טיפוליתגם לגבי , במידת הצורךו ,משמורת והסדרי ראייהלגבי 

שמיעת חפיפה לאפוא תכן ִת . משוחחים פקידי הסעד לסדרי דין עם הילדים ושומעים את עמדותיהם

. י"משלעובדות יש כמה הבדלים בין פקידי סעד לסדרי דין , עם זאת. י"ידי עובדות משבהילדים 

ואילו עובדת , שלגבי תובענת הוריהם הזמין השופט תסקיר ילדים עם רק נפגש הסעד פקיד, למשל

ימו שהסכ המשפחה ונפגשת עם אל לענייניי מזמינה את כל הילדים שעניינם נדון בבית המשפט "מש

  . להשתתף

  י"עובדת מש לתפקידשל פקיד הסעד  וסוגיית החפיפה בין תפקיד
בית המשפט בנשמעו בהליך  ןלצורך המחקר ראיינו פקידי סעד לסדרי דין שעבדו עם משפחות שילדיה

חלקם הביעו . הת של השתתפות ילדים ושאלנו אותם על עמדותיהם לגביניסיוניבמסגרת התכנית ה

  :מפקידות הסעד שהביעה תמיכה לדברי אחת. וחלקם ביטאו ביקורתת עם הסתייגויותמיכה 

יש ילדים שההשתתפות יכולה לתרום  .אבל לא לכל הילדים, הערוץ הוא חיובי וטוב"
אני . חרדותללהעצמה שלהם ויש ילדים שההשתתפות עלולה להכניס אותם למערבולת ו



 

46 

כדי להכיר את המשפחות י שיעשו אינטייק מאוד רחב "מאמינה בכוחות של עובדות מש
   ."להם ההשתתפות יכולה להועילש והילדים

שישנה כפילות מסוימת בין המפגשים של על כך שהשמיעו פקידות הסעד הייתה הביקורת העיקרית 

  ,לדברי אחת מפקידות הסעד. עם הילדים י"עובדות משלבין מפגשי פקידי הסעד 

ידת יח אבל בפועל ,ילד עצמוהחה ומשפהבהגדרה כלפי  אולי, לא רואה הרבה שוניאני "
   ".עושה תפקיד מאוד דומה לשלנו הסיוע

   :אמר אחד השופטים. היו גם שופטים שהסכימו עם טענה זו

לא צריך ראיונות גם של . נציות האלהטאפשר לוותר על אחת מהאינס ,לדעתי, כפילות נהיש"
  " .וגם של בית משפט י"עובדת משגם של , ידת סעדפק

   ,שופט אחרלדבריו של 

הדברים שאומר הילד במפגש ההשתתפות תואמים את רוח הדברים  ,מהמקרים 90%-ב"
  ." בתסקיר של פקידת הסעד

ולפגוע עליהם חלק מהמרואיינים סבורים גם כי ריבוי אנשי המקצוע שהילדים פוגשים עלול להעיק 

 אחת מפקידות הסעד .ם ויעביר את המידע לגורם השנימבהם וכי מספיק שאחד הגורמים ייפגש ע

  :העלתה את הסוגיה

בלאו הכי  ,הילד בתוך משפחה במשבר ?כך הרבה חוקרים-האם נכון לחשוף את הילדים לכל" 
לטיפול ואז נכנס  ,יש מצוקה בבית הספר ברמה לימודית ורגשית ,לפעמים ...הוא מאוד פגיע

גם  ,ואחרי כל זה ;פרטיולפעמים גם פסיכולוג , פקיד סעד ,ואז ,פסיכולוג בית הספראו  יועץ
   ".כל זה בנוסף לעומס שחווה הילד שהוריו מתגרשיםו ,תניסיוניתכנית השולחים אותם ל

   ,לדברי פקידת סעד אחרת

, ורמים הטיפולייםצריך לצמצם את הג. יתר הופכת להיות הדבר הפוגע-התערבות ,לפעמים"
  ."מספיק אם גורם מקצוע אחד יראה אותם .גם עודף לא טוב

ההקשר , עובדות שיתוף ושופטים אחרים, פקידי סעדשל  לדעתם. רואים בכך כפילותלא כולם , םאול

כדאי שגם אלה וגם אלה  ,לכן. השוני במהותםבהיר את בו נערכים המפגשים עם הילדים משהשונה 

 ,השוני מתבטא בכך שהמפגש של פקידי הסעד עם הילדים נערך לרוב בבית ההורים. ייפגשו עם הילדים

פקיד הסעד נפגש גם עם ההורים לצורך , בנוסף .לא במקום ניטראלי המיועד רק למפגשים עם ילדיםו

בניגוד , כמו כן. דברי הילדים אינם נשארים חסויים במלואםו ,הכנת התסקיר ומושפע מתפיסותיהם

י מעבירה את "בשעה שעובדת מש, פקיד הסעד אוסף את המידע כדי לחוות את דעתו, י"עובדת משל

על סוגי הדברים שיגידו הילדים גם עשויים להשפיע ללו כל ההבדלים ה. ברי הילדים כפי שהם לשופטד

  . בכל אחד מהמפגשים
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 הילדיםש י"עובדות משאומרות , עליהם ועיקילחשש שמפגשים של ילדים עם אנשי מקצוע  באשר

אומרת , למשל. זור להםם אף שמחו שיש גורם נוסף שיוכל אולי לעמהילדי חלק. מתלוננים על כך םאינ

  : י"אחת מעובדות מש

או  'אוף'ולא שמעתי מאף אחד  ,פקידת סעד בידירוב הילדים שמגיעים לפה כבר נשמעו "
התערבות בו הייתה שזוכרת מקרה סוער מאוד אני  .'זאת וזאת כבר דיברה איתי'קיטורים או 

כשהקונפליקט קשה  .תוהבנות שמחו לבוא לפה ורצו לראות שופט ,פקידת סעדמאסיבית עם 
  " .זה יעזור - אולי אם עוד מישהו ידבר איתםשאז גם הילדים מרגישים  ,ולא נפתר

סעד לסדרי דין סברו שיש  ילדים שכבר שוחחו עם פקידיתכן שי :את הדברים לסייג יש, עם זאת

  . וףלא הגיעו למחלקת השית ,ולכן ,י"כפילות מסוימת בין המפגש עמה לבין המפגש עם עובדת מש

בהם נאמרו דברים משמעותיים במפגש ההשתתפות אשר שמקרים על י ושופטים סיפרו "עובדות מש

  : מספרת מנהלת אחת מיחידות הסיוע, לדוגמה .לא נאמרו בשיחה עם פקידת הסעד

ולא מסרו זאת  ,שמתעללים בהם י"עובדת משמסרו להמקרה הכי קיצוני היה שילדים "
   ."לפקידת הסעד

אח ואחות שסבלו מדי פעם מהתעללות מבן זוגה של על י סיפרה "אחת מעובדות מש ,אחרת דוגמה

שאר יהיא המליצה שהבן יועבר למשמורת אביו והבת ת ,לאחר מפגש שלהם עם פקידת הסעד. אמם

עם לאחר המפגש . שאר בבית האם וסירובה להעברת המשמורתיזאת בגלל רצונה לה, במשמורת האם

היא נפגשה עם . הבת למשמורתו של האבאת גם להעביר ה שחשוב י התרשמ"עובדת מש ,הילדה

  . ולבסוף שכנעה אותה לשנות את המלצתה בהתאם ,שיתפה אותה בדעתה, פקידת הסעד

את ראו י "שהתראיינו בראיונות עומק במחקר ואשר שוחחו עם פקידת סעד ועם עובדת משהילדים 

  : אמר אחד הנערים, למשל. יהןתפקידהבדלים מהותיים ב

הרגשה שונה מלהיות בחדר אחר או  .עם פקידת סעד זה היה שונה כי זה היה בבית שלי"
   ".בבית משפט

  :אמרה אחת הנערותכפי ש, י"עובדות משהרגישו יותר נוח לשתף את חלק מהילדים 

 :היא אמרה... היא האמינה לי .ולא הייתה שיפוטית ,י הקשיבה לי"הרגשתי שעובדת מש"
פקידת הסעד יותר ניסתה להכריח אותי ' .מה שאת מרגישה שטוב לךהכי חשוב שתעשי '

  ."להיכנס לריבוע שלה

   י"מש עובדותבין ל דין לסדרי הסעד פקידי בין פעולה לשיתוף הצעות
י בתיאום השיחות "עובדות מששיתוף פעולה מקצועי עם רצון בפקידי הסעד הביעו בראיונות העומק 

הציעה שיתקיימו בהפרש  י"עובדת מש: לא יהיו סמוכים זה לזה לוודא שהמפגשיםהוצע . עם הילדים

ניתן , י"עובדת משבמקרה שהילד נפגש קודם עם שפקידת סעד הציעה . של שלושה חודשים לפחות

אחרת  י"עובדת מש. לבדוק אם אמנם יש צורך בתסקיר ר כךואח ,הלהציע לשופט לחכות לדיווח

שהוא יסביר לו על זכות ההשתתפות ויציע לו , סעדבמקרה שהילד נפגש קודם עם פקיד שהציעה 

היו פקידות סעד שהביעו את רצונן  .י"עובדת משללא המפגש המקדים עם , ישירות עם השופט להיפגש
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כמשאב נוסף לגיבוש , תשתפנה אותן בהתרשמויותיהן ממפגשי ההשתתפותי "עובדות משש

  . שהן מבטיחות לילדים חיסיון אפשרי מכיוון הדבראמרו שאין  י"עובדות מש. ןהמלצותיה

  עורכי הדין לענייני משפחה . ב

עורכי הדין לענייני משפחה מייצגים את הצדדים השונים בסכסוכי משפחה בנושאים כגון , כאמור

עורכי הדין מנסים להגיש טיעונים , באופן טבעי. המזונותוהמשמורת , הסדרי הראייה של הילדים

ניתן לצפות שבמקרים מסוימים הם יתנגדו להשתתפות  ,ולכן, הםוראיות שישרתו את טובת לקוחותי

- על, לכן. ההורים פועלים לפי הנחיותיהם, ובלר. םרָש אם הם סבורים שהיא עלולה לפגוע בַמ , הילדים

חשוב מאוד ת שניסיוניסברה ועדת ההיגוי של התכנית ה, שילדים יממשו את זכות ההשתתפות מנת

את ההורים לשתף פעולה עם הזמנתם של הילדים יראו לנכון להנחות ו תכניתיכירו את העורכי הדין ש

יותר ויותר  ,תניסיוניתכנית השל ה הבמהלך הפעלת, י"עובדות משלפי דיווח , כאמור .להשתתפות

בין היתר בזכות ההשתלמויות , זאת .ו בהותמכ ההבינו אות, הלהיו מודעים לענייני משפחה עורכי דין 

בנושא התכנית , בירושלים 2009בחיפה וביולי  2009באפריל שנערכו הסעד  לעורכי הדין ולפקידי

  :י"לדברי עובדת מש .תניסיוניה

הם יותר ויותר . יש יותר הבנה ,תניסיונילעורכי הדין על התכנית המאז שעשינו הסברה "
גם פחות התנגדות , ולכן, תהליךליש יותר אמון ומודעות , חשופים לתהליך ומעודדים אותו

   ."הורים של

, למשל. הילדים לטובת, תניסיונישל התכנית ה ההיו עורכי דין שהביעו תמיכה ושביעות רצון מהפעלת

טווח עם פסיכולוג -עורך דין ציין לחיוב את העובדה שהילד של מרשו הופנה להתערבות קצרת

  .המחלקה

אמרה , למשל. הםאמרו שהם מעודדים את ההורים לשתף פעולה עם הזמנת ילדי מעורכי הדין חלק

  :עורכת הדין

 ,ואת הרציונל של מעורבות ושיתוף בדעתם של הילדים תניסיוניתכנית  ואני מסבירה שז"
צריכים . אסור להם להסית ולא להשמיעשו ,ולא רק שלהם ,ושתהיה אובייקטיביות נוספת

לסמוך על השופטים ועל יחידת סיוע שיעשו דברים כמו שצריך ושהכנת הילדים למפגש 
אני גם אומרת שעד עכשיו זו . אלא למסגרת ,לא לתוכן הדברים שיגידו ,השתתפות תהיהה

  ."והילדים מגיבים לזה טוב, הייתה חוויה חיובית לילדים

, כחלק משגרת עבודתו של בית המשפטהשתתפות הילדים את להורים  יםגימצעורכי הדין נראה כי 

אחת . ויצגים בין אם לאיהם משלטובת ההורה  בין אם דברי הילד יהיו, לשתף פעולה ומנחים אותם

  :האמהות מעידה על כך שפעלה בהנחייתו של עורך דינה

קיבלתי המלצה מעורך הדין לא לגלות . לי התנגדות להשתתפות ילדיי המההתחלה היית"
עודדתי את הילדים שלי , לכן. כאילו אני מסתירה דברים, התנגדות כי זה יתפרש לא טוב

  ."להשתתפותלהיענות בחיוב 
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  :היו כמה נקודות ביקורת ייחודיות שהושמעו על ידי עורכי הדין

 לדברי . השיפוטית ההחלטה במתן ולעיכוב השתתפות הילדים גורמת לעיכוב בתהליך המשפטי

 בתביעות במיוחד, הסיוע ליחידת הילדים את כשמפנים מרוצות לאהאמהות ": אחד מעורכי הדין

  ."הראייה והסדרי המזונות, במתעכ הכל אז כי, משמורת על
 אינםמכיוון שעורכי הדין , זאת .החיסיון של דברי הילדים פוגע ביכולת הערעור על פסק הדין 

: לדברי אחד מעורכי הדין. וכיצד אם דברי הילדים השפיעו על החלטות השופטהיכולים לדעת 

זו . או הזיק ללקוחותינו לדעת אם זה הועיל ,לעורכי הדין, וקשה לנו ,חסוי ההשתתפות עלהדוח "
 ".זה מערער את יכולת הערעור שלנו. כי אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, בעיה כשמגיעים לדיון

  משוב על ההשתתפות . 9

, י"בעיני עובדות מש ,ם של ילדים בהליך בית המשפטהשתתפותשביעות הרצון מבותרומה דן בפרק זה 

במישור ו במישור המשפטי: ומה שעלו מתוך הראיונותיתוארו סוגי התר, כמו כן. ההורים והילדים

  . עבורםביובאו המגרעות של השתתפותם של הילדים , מנגד. הרגשי

  בהליך בית המשפטושביעות הרצון מההשתתפות מידת התרומה  9.1
  י"עובדות משמידת התרומה בעיני . א

ההשתתפות תרמה לו  עד כמה, בית המשפטבף בהליך שהשתת כל ילדביחס ל, נשאלו י"עובדות מש

שיעור . רבהאו במידה  נתרמו במידה רבה מאודמהילדים  71% ,להערכתן. )11לוח ( באופן כללי

  . 'בשלב ב 79%-ל 'בשלב א 54%-מהעריכו כי נתרמו מתהליך ההשתתפות עלה  םלגביהשהילדים 

פי -לע, תניניסיושלבי התכנית ה לפי, עבור הילדבהתרומה הכללית של תהליך ההשתתפות : 11לוח 
  *)באחוזים(י "הערכת עובדת מש

  כ"סה 
(N=216^)

  ' שלב א
(N=59) 

  ' שלב ב
(N=133)   

  100  100  100  כ"סה
  79  54  71  רבה/רבה מאוד
  14  24  17            מועטה

  7  22  12               לא יודעת
   .מהילדים 10%לגבי  י"חסר מידע מעובדות מש ^
*P<0.05  
  

 12%לגבי . י כי תרומת ההשתתפות לילדים הייתה מועטה"עריכו עובדות משמהילדים ה 17%לגבי 

 םלגביהששיעור הילדים . לא ידעו להעריך את התרומה של ההשתתפות י"עובדות משמהילדים 

ייתכן . 'בשלב ב 7%-ל' בשלב א 22%-מירד התרומה  מידתלא ידעו להעריך את י "עובדות מש

  .בתפקידןבתועלת ש י"עובדות מששל ך וגובר ולהההביטחון ממצאים אלו מעידים על ש

  שביעות הרצון של ההורים מתהליך ההשתתפות . ב

 שבעים ושבעה אחוזים. אם היו שבעי רצון מכךהורי הילדים שהשתתפו בהליך בית המשפט נשאלו 

  . )15תרשים ( במידה רבה/שביעות רצון במידה רבה מאודהביעו 
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דיווח ההורים לפי , מהשתתפות הילד בהליך בית המשפט ן של ההוריםרצוהשביעות : 15תרשים 
(N=72) )באחוזים(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מרוצים מכך שלילדים  םהיו הורים שאמרו שה. מרוציםם נשאלו בשאלה פתוחה ממה היו הוריה

  :לדברי אחת האמהות .שאינם מספרים לאף אחדהזדמנות לספר דברים ניתנה 

   ".אז זה טוב שיש מי שישמע, הוריםיש דברים שהילדים לא אומרים ל" 

  ,לדברי אם אחרת

ואני חושבת שזה רק עשה להם טוב להגיד באופן חופשי מה הם  ,הילדים מאוד רצו להשתתף"
  " .רוצים או מה הם חושבים ומעדיפים

  : סיפר אחד האבות. היו הורים שהיו מרוצים מההשתתפות כי היא שימשה מקור תמיכה לילדים

   ".שנותן לה גבהיא הרגישה שיש מישהו . עם ההשתתפות טוב מאודה הבת שלי הרגיש"

היו הורים . נשאלו גם הם בשאלה פתוחה ממה לא היו מרוציםמההשתתפות הורים שלא היו מרוצים 

לדברי ". לבחור צד"שסברו שההשתתפות העצימה את מעורבותם של הילדים בסכסוך ואילצה אותם 

  ,אחת האמהות

הם  ,שההורים שלהם מתגרשים לא מספיק ,מסכנים. סכסוךילדים בלא צריך לערב את ה"
   ".כל אחד מבין שזה לבחור בין אמא לאבא? עוד צריכים לבחור צד

   ,ולדברי אחד האבות

אם לא הייתה משתתפת . למרות שאין לה שום בעיה איתי, הילדה הרגישה שהיא לקחה צד"
  ".ילצו אותה לקחת צדא .יבקשר גם עם אמא וגם אית ההיית ,בהליך המשפטי

,  במידה רבה מאוד
31%

36%, במידה רבה

, במידה מועטה
15%

18%, כלל לא



 

51 

. היו הורים שלא היו מרוצים מהשתתפותם של הילדים משום שלדבריהם נתנה לילדים כוח מדומה

  : אחת האמהות אמרה

להן לחשוב שהן  םגרזה  .השתמשו בדרך לא נכונה ןבו השכוח  לבנות שליהתהליך הזה נתן "
   ".גיל שלהןלזה מוקדם מדי ו ,יכולות להחליט לגבי עתידן

 אחד ההורים .שלעובדות אין אפשרות לעזור לילדים משוםהיו הורים שאמרו שהם לא מרוצים , סףבנו

  : אמר

היא לא  .אבל לא לעשות כלום עם זה ,םהילדי היא יכולה רק לשמוע את .אין לה סמכויות"
  " .מפעילה נוהלרק היא  ,באמת מטפלת

  ממנהשביעות הרצון ההשתתפות בעיני הילדים ו תתרומ. ג

נשאלו האם הם חושבים שזה רעיון טוב להציע לילדים הזדמנות  ידים שהשתתפו בהליך המשפטהיל

  . השיבו בחיוב תשעים ושלושה אחוזים .עצמם בנושאי המחלוקת בין ההוריםאת לבטא 

  : הסבירשזה רעיון טוב להזמין ילדים להשתתפות היה אחד הנערים שסבור 

אבל בדרך כלשהי זה משפיע , ה עניין רק שלהםההורים חושבים שז רך כללבד]זה משום ש"[
   ".מאוד חשוב ללכת ולדעת מה קורה זה .לילדים קשה לא להיות מעורבים .םיגם על הילד

  ,לדברי נערה אחרת

בסופו של דבר הם כן חלק מכל . ככה הילדים יודעים שמכבדים אותם ושגם להם יש זכויות"
  ".העניין הזה ומגיע להם להגיד מה הם חושבים

הילדים שהשתתפו בהליך בית המשפט כי היא מ 62%השיבו , האם ההשתתפות עזרה להםלשאלה 

   ."מאודעזרה להם "או  "עזרה להם"

היו  התשובות השכיחות. הילדים שאמרו כי ההשתתפות עזרה להם נשאלו בשאלה פתוחה במה עזרה

גישו שהשיחה עזרה הם הרש ,רגשותיהםאו ב הרגישו שנותנים להם כבוד ומתחשבים בדעתםשהם 

תרמה לשיפור הקשר עם אחד  י"עובדות מששההתערבות עם  ,וכן ,להם להחליט מה הם באמת רוצים

התשובה . נשאלו בשאלה פתוחה מדוע, גם הילדים שאמרו כי ההשתתפות לא עזרה להם. ההורים

שלא השתנה דבר בעקבות ההשתתפות או שהשתתפותם לא השפיעה על ההחלטה  הייתההשכיחה 

  ,לדברי אחד הנערים. בו היו מעונייניםשהשיפוטית בכיוון 

אבל לא יצא כמו  ,ציפיתי לפתרונות אחרים. לילא ממש עזר  ,כל מה שאמרתי לשופט" 
  ".רציתיש

. רוב הילדים היו שבעי רצון מההזדמנות שניתנה להם לממש את זכות ההשתתפות בהליך בית המשפט

 היו בין הילדים שסברו כי, כלומר. באופן אישי שהשתתפות גם עזרה להם וסבררבים מהם 

  . גם אם הם עצמם לא הרגישו שנעזרו, חיוביתבעיקרון ההשתתפות היא 
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  והתועלת של ההשתתפות התרומה סוגי 9.2
לתרומה במישור  :חילקנו את התרומה והתועלת של ההשתתפות לשני סוגים ,לצורך הדיון בממצאים

במישור המשפטי נדון בתרומת . מישור היחסים במשפחההרגשי וב המשפטי ולתרומה במישור

ובמישור הרגשי נפרט את התרומה של  ,פט ולשינוי בהליך המשפטיוהש תההשתתפות להחלט

  . יחסים שלהם עם הוריהםלההשתתפות לילדים ו

  במישור המשפטי ותתרומ. א

  פטוהש תהתרומה להחלט
לחזק את כיווני ההחלטה המקורית  ,פיכךול ,מידע לשופטיםהוסיף לשתתפותם של הילדים עשויה ה

ואף לגרום  ,רכי הילדיםולהתאימה טוב יותר לצ מנת-עללגרום להוספת רכיבים להחלטה , שלהם

תרומה השתתפותם של הילדים הייתה ללא התאפשר לבחון לעומק האם , במסגרת המחקר. לשינויה

   19.וכיצד השיפוטית הלהחלט

. יש לשופטים לגבי תרומתה של ההשתתפות להחלטות שלהםלמדנו על ההערכה הכללית ש, כמו כן

  :אחד השופטים אמר, למשל. תרומה מועטה הצביעו עלבראיונות העומק היו שופטים ש

ההשתתפות  ,רך כללבד. לא משנה את ההשקפה שלי על המקרה רך כללהשתתפות הילד בד"
   ".יותר חשובה לילדים מאשר לבית המשפט

  ,לדברי שופט אחר

ההליך של שמיעת ילדים מותיר אותי בלי הרבה הבדלים בהחלטות על  ,של יוםבסופו "
  " .משמורת והסדרי ראייה

אחד , לדוגמה. שופטים אחרים סברו שהשתתפותם של הילדים משמעותית להליך המשפטי, לעומתם

   :אמר השופטים

 הייתהא של, על המקרהנותן התבוננות נכונה  אמצעי עם הילד-מפגש בלתיעקרונית הברמה "
  ."קודם

אם המפגש , נפגשו הם עמםששאלנו את השופטים בשאלוני המשוב לגבי כל אחד מהילדים , עם זאת

כי מהמקרים  54%-בהשופטים דיווחו . עם הילד תרם להבנתם את המקרה או האיר אותו באור שונה

 "רבה מאודבמידה " - 6%: אכן תרם להבנתם את המקרה או האיר אותו באור שונה ילדהמפגש עם ה

  . "במידה רבה" -  48%-ו

  : לדברי אחד השופטים. לעתים התבוננות זו מחזקת את כיוון ההחלטה של השופט, כאמור

. המפגש עם הילד עשוי לחדד אצלי את ההבחנה בין רצונו של הילד לטובתושישנם מקרים "
בע מכך שעם במפגש הבנתי שזה נו. ילד שהעדיף להתגורר אצל אביו ולא אצל אמו, כמו למשל

                                                   
הן , נת השפעת השתתפותם של ילדים על ההחלטות השיפוטיות לא נבחנה לעומק במסגרת המחקרבחי 19

הניסיונית הייתה מוגבלת בזמן ובמהלכה התקבלו החלטות רק לגבי חלק קטן מהילדים  תכניתמכיוון שה
  .והן מכיוון שלא נעשה שימוש במתודולוגיה של ניתוח פסקי הדין ותרשומות ,)27%(
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המפגש עם הילד , במקרה כזה. לא צריך להכין שיעורים ואין גבולות, האב הולכים לבילויים
  ." גורם לי להיות שלם יותר עם ההחלטה להשאיר את המשמורת אצל האם

השתתפותו של הילד אף להיות בעלת משקל משמעותי עשויה , במקרים מעטים, לדברי השופטים

  ,אחד השופטיםרי לדב. בתהליך קבלת ההחלטה

בהם הילד מבטא את קולו האותנטי ורוצה בשינוי ש, במקרים של מחלוקות עמוקות"
  ." ישנה חשיבות עצומה לשמוע אותו, כמו בשינוי המשמורת ומקום המגורים, משמעותי

   :השמיעה את רצונה בהעברת משמורתה מאמה לאביה 11בו ילדה בת שאר מקרה ישופט ת

אני עברתי תהליך בעקבות המפגש ... כך ברור ומחודד-כל -ורצונה  ,טיכך אותנ-קולה היה כל"
רצונה היה בעל משקל . פסקתי כי משמורתה של הילדה תועבר לאביה ,בסופו של דבר. איתה

  ." גדול מאוד בהכרעה

דבריו של נער במפגש ההשתתפות עמה הועברו לשופט והיו בעלי שעל מקרה סיפרה י "עובדת מש

  :לטת השופטמשקל מכריע בהח

יישן חצי  14היה מקרה שבו פקידת הסעד לסדרי דין המליצה בתסקיר לשופט כי נער כבן "
הוא אמר שהוא לא מסוגל  ,כשנפגשתי עם הנער. מהשבוע בבית אביו וחצי מהשבוע בבית אמו

, הוא סיפר שהבית גדול. הוא מרגיש לא מוגן והוא נתקף פחדים בלילות, לישון בבית אביו
אין לו אחים או בני משפחה נוספים , נמצא חלק גדול משעות היום והלילה בביתאביו לא 
ישבתי עם השופט והעברתי לו את המסרים של . ביתוהוא מרגיש שקל לפרוץ ל, בבית אביו

פסק שהילד יבקר את  ,ובסופו של דבר, השופט נתן משקל גדול לדברי הילד בהחלטה. הילד
   !"הוא היה מאושר, שמע את זהכשהילד . אביו ויישן רק בבית אמו

  התרומה להליך המשפטי
, המשפטיהשתתפותם של הילדים גרמה לשינוי בהליך ) 5%(במקרים אחדים , י"עובדות משלפי דיווח 

 אליו את ריאב הגיש תביעה להעב במקרה אחד, למשל. או אף נסיגה מהתביעה ההליך כמו קיצור

עובדת אך לאחר ששמע על כך מ, לו כי אינה רוצה בכךנוח לומר בבתו לא הרגישה . המשמורת על בתו

 ,היו הורים שבעקבות הזמנתם של הילדים להשתתפות :אחרת דוגמה .הוא ביטל את תביעתו ,י"מש

   .החליטו לחזור בם מהגירושין

האיצה את ההסכמה בין היו מקרים שבהם השתתפותם של הילדים גרמה לקיצור ההליך המשפטי ו

  :אחד השופטים מספר, למשל. ההורים

נפגשתי עם . היה לי מקרה שבו שני הורים התעמתו ביניהם זמן רב בנושאי משמורת ורכוש"
הנער סיפר לי . הבנתי ממנו שאינו מעוניין בשינוי המשמורת. 16נער כבן , הבן שלהם

וכי זה מעיק עליו מאוד , שההורים משתפים אותו בסכסוכי הרכוש ביניהם בפרטי פרטים
אתם ': נכנסתי לאולם בית המשפט ואמרתי להורים. להתרכז בלימודיםומקשה עליו 

' .אתם לא שמים לב שאתם הורסים את הילד שלכם ,ובינתיים ,מתווכחים זמן רב על רכוש
  ."ועוד באותו היום הם הגיעו להסכם כולל ,ההורים הסתכלו אחד על השני בתדהמה
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שתתפותו של הילד עודדה אותו לשתף פעולה עם ה) 4%( בודדים במקרים, י"עובדות מש פי- על, כמו כן

על ילד שלא הסכים לבקר דוגמה לאחד השופטים סיפר  .ההחלטות שהתקבלו בתחום הסדרי הראייה

. שלו ממנו על הקשיים השופט פגש את הילד ושמע. שנקבעו הסדרי הראייה פי-עלאצל אבא שלו 

את ההסכם ולחזור לקשר  לכבדפשר לו ִא והדבר , הילד הרגיש יותר מובן ,בעקבות השיחה עם השופט

   .קבוע עם אביו

  והיחסים במשפחה במישור הרגשי ותתרומ .ב

  הזדמנות לילדים לביטוי רגשותיהם ולהכלה רגשית 
י והשופטים סיפרו כי אחת התרומות המשמעותיות שיש להשתתפותם של הילדים היא "עובדות מש

על עומק הסיפרו בראיונות  י"עובדות מש. ה רגשיתרגשותיהם ולהכל א אתבמתן הזדמנות לילדים לבט

אין עם מי לדבר על רגשותיהם ביחס לסכסוך וכי  ןעמשנפגשו כי לרבים מן הילדים  תןהתרשמו

תופעה המוכרת , בעיצומו של הסכסוך הוריהם אינם פנויים אליהם רגשית ומתקשים להכיל אותם

 88%, י"עובדות משלהערכתן של . (Wallerstein & Kelly, 1980)" פרדוקס הגירושין"בספרות כ

גם הילדים סיפרו  .רגשותיהם ולהכלה רגשיתאת  אמהילדים נתרמו מההזדמנות שהייתה להם לבט

  : לדוגמה, ובראיונות על תרומה ז

הרגשתי  .ל בפניםוכהלא להשאיר  ,דברים שיושבים לי על הלב החוצה להוציאזה היה טוב "
   ".איש מקצועעם  טוב שזה היה

  : נערה אחרת אמרה

עם  כל מה שעובר עלינודבר על שנזה חשוב . מי לדברשיהיה עם  אני חושבת שזה מאוד חשוב"
  " .נוויקשיב ל נומישהו שיבין אות

   ,לדברי אחת האמהות

 " .אז זה טוב שיש מי שישמע, יש דברים שהילדים לא אומרים להורים"

  שניהםאו עם  שיפור היחסים עם אחד ההורים
השתתפותם של , א שבמובן הרחבות הניסיוניה תכניתברים שהתבררו במהלך יישומה של האחד הד

אלא גם באמצעות , ם הנוגעים לחייהם היא לא רק בהשמעת דבריהם בפני השופטיהילדים בתהליכ

 למצוקותיהם, למצבם הרגשי, אשר לעתים אינם מודעים לרצונותיהם, השמעת קולם בפני הוריהם

חלק מההורים אינם פנויים רגשית לילדיהם מכיוון ש, י"עובדות משלדברי , אמורכ, זאת. רכיהםוולצ

ידי באחת התרומות של השתתפות הילדים היא בזיהוי עוצמת המצוקה והכאב , לכן. במהלך הסכסוך

  :סיפרה י"עובדות משאחת מ. להוריםהתרשמותם  והעברתוהשופטים  י"עובדות מש

היו ילדות שההורים , למשל. דברים שהילדים אומריםלא נדיר שאני מפתיעה את ההורים ב"
 ,הוריםההן לא רצו לשתף את . כך הרבה-כך עצובות ויודעות כל- שלהן הופתעו לשמוע שהן כל

כך הרבה לא בבית זה לא רק בגלל -הילדות ידעו שכשהאם כל, למשל. כדי להקל עליהם
עוצמת הכאב של הילדים . פרהן לא שיתפו בקשיים בבית ס .אלא בגלל רומן שהיה לה ,עבודה

  " .ארו לעצמםיהורים לא תהדברים שהפריעו לילדים שהיו מאוד הדהימה הורים וגם לפעמים 
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  :תיאר מצב שבו התייחס לקשיים ביחסים של ההורים עם הילד אחד השופטים

אמר שיש , הוא ביקש לדבר איתי. שהוריו מתגוררים בביתו לסירוגין 15נפגשתי עם נער בן "
הוא סיפר לי על היחסים הטעונים . 'להוציא'שהוא לא מספר לאף אחד ומאוד רוצה  דברים

זימנתי את ההורים כדי להבהיר להם , בעקבות זאת. בין ההורים במסגרת המגורים לסירוגין
  " .שהתנהגותם גורמת לילד מצוקה של ממש

- שלושהווח של ט-מזמינות את המשפחה להתערבות קצרת י"עובדות מש ,בחלק מהמקרים, כאמור

מהדיווח . המחלקהאו עם פסיכולוג /איתן ו - מפגשים עם ההורים והילדים במחלקת השיתוףארבעה 

מהילדים  63%רכיהם של ומצבם הרגשי וצי לגבי "התרשמויותיהן של עובדות מששלהן עולה כי 

או  ריםכי התנהגותו של אחד ההו י"עובדות משמדווחות , מהילדים 25%-ביחס ל. הועברו להורים

אחד הילדים . רכי הילדומתאימה יותר לצהיא כעת ו ,בעקבות מפגשי ההשתתפותשניהם השתנתה 

  :העיד על כך

תנאים יותר טובים לי בעקבות ההשתתפות יש . בין הילדים להורים תמגשרההשתתפות "
   ".בבית

  : אחת האמהותלדברי 

ריע לה שאני לא נמצאת היא אמרה שמפ. משהו שלא ידעתי י"עובדת משהבת שלי סיפרה ל"
כל ערב שהיא , מאז. כל ערב שלי איתה בבית ושלפעמים האחים הגדולים שלה שומרים עליה

ואני ומשכיבה , קוראים ביחד ספרים, מגישה לה ארוחה חמה, אני נמצאת בבית משבע ,איתי
 " .זה נתן יותר יציבות בימים שלי איתה. אותה לישון

  ה על המשך טיפול בקהילה והמלצהמשך זיהוי הצורך בטיפול 
מתן  ואטיפול המשך הילדים לרכי ואיתור צלא כללה  תניסיוניתכנית ההמקורית של ה תכניתה

מהדיווח שלהן . עשו זאת י"עובדות מש, בפועל ,אולם .אותם לטיפול בקהילהקחת המלצה להוריהם ל

  . על כך להוריהםודיווחו , עמם נפגשושמהילדים  52%עולה כי הן זיהו צורך בטיפול בקרב 

הן . עם ילדים להיפגשלא נהגו , ניסיוניתשל התכנית ה הלהפעלת עד, השיתוף מחלקת עובדות לדברי

אך לא תיארו לעצמן ששיעור כה  ,שיערו שילדים רבים חווים מצוקה בתקופת הסכסוך בין הוריהם

 מסגרות שימתר י"מש עובדות גיבשו הניסיונית התכנית לךבמה. גבוה של ילדים זקוק לטיפול

. בטיפול צורךזוהה  אצלםש הילדים להורי אותה והעבירו, מומלצים פרטיים ומטפלים ציבוריות

 אחד. לטיפול ילדיהם את לשלוח לטיפול בעבר שהתנגדו הורים לשכנע הצליחו כי דיווחו הן, בנוסף

   :כך על העיד האבות

ו בחיים לא הייתה אמא של, לא הייתה ממליצה שהילד ילך לטיפול י"עובדת משאם "
   ..."הילד הולך היום לטיפול, בזכות ההמלצה שלה. מאשרת את זה

   



 

56 

לנער או לנערה לפנות ישירות המליצה  י"עובדת מש, כאשר זוהה צורך בטיפול אצל מתבגרים, לפעמים

  : סיפרה אחת הנערות. לטיפול

שההורים לא  יש מצבים... עורר אצלי רצון לדבר עם פסיכולוג י"עובדת משהמפגש עם "
תן יוחשוב שהמערכת ת, ובית הספר לא יודע שהוא צריך, דוחפים את הילד ללכת לטיפול

  ".לילד את האופציה הזו

  והמלצותדיון  .10

  שיעור התיקים שהופנו למחלקת השיתוף לצורך הזמנת הילדים להשתתפות  10.1
השיתוף לצורך הזמנת  ים אמורים להיות מופנים למחלקתרלוונטיכל התיקים ה ,התקנות פי-על

גרם לילד פגיעה העולה על הפגיעה יכי תשוכנעו השופטים מקרים שלמעט  ,הילדים להשתתפות

על השופט לנמק זאת , לא להפנות תיק מסויםשוהוחלט  היה, לפי התקנות. גרם לו אם לא יישמעישת

שהתקבל  אבל, בחיפה 45%-בירושלים ו 36%: מן התיקיםחלק רק  והופנ ,בפועל. י"במכתב למש

מראיונות העומק עם השופטים עולה כי לעתים לא הפנו תיקים . תיקים אחרים ייתהפנ- אינימוק ל

כדי לא להעמיס עליו מפגש עם גורם מקצועי נוסף או כדי , י משיקולים הנוגעים לטובתו של הילד"למש

טים אינן נוגעות נו השופיסיבות אחרות שצי. לא לגרום להגברת הלחצים על הילדים הנתונים להסתה

עומס בעבודתם של השופטים ושל לטובתו של הילד והנן משיקולים של חוסר תועלת להליך המשפטי 

כך שיעור גבוה  ,ככל ששיעור הפניית התיקים למחלקת השיתוף יהיה גבוה יותר. ומסיבות טכניות

פר התיקים מסת גדללהחשוב לפעול  ,לכן. שלוהשתתפות היותר של ילדים יוכל לממש את זכות 

  . המופנים ולמצוא דרכים להתגבר על החסמים להפניה

  שיעור ההשתתפות 10.2
ונפגשו עם  מימשו את זכות ההשתתפות שלהם בהליך בית המשפט )48%( מחצית הילדים שהוזמנוכ

בעקבות שינויים שהוכנסו . משפחה לענייניי מטעם יחידת הסיוע שליד בתי המשפט "עובדות מש

שיעור זה עלה , ניסיונית ובעקבות הסברה טובה יותר לכל הגורמים המעורביםבהפעלת התכנית ה

ת לא היה ברור מה יהיה ניסיונילפני יישום התכנית ה. 'בשלב ב 59%-ל' בשלב א 35%-מ :באופן ניכר

ענות רחבה של ילדים יהמצביעים על ממצאי המחקר . היקף ההשתתפות כשהיא וולונטרית

של ' ן להגדיל את שיעור ההשתתפות מעבר לשיעור שהושג בשלב בלא ברור אם נית. להשתתפות

  . לחייב אותה אבל, תניסיוניהתכנית ה

  שתתפות הילדיםהות והתנגדויות של ההורים לחשש 10.3
החזיקו  אלה. האפשרות שהילדים יהיו מעורבים בהליך המשפטי העלתה חשש בקרב חלק מן ההורים

י עלה כי אצל "מדיווח עובדות מש. בסכסוך בין ההורים מקובלת שעדיף לא לערב ילדיםהבתפיסה 

. אחד ההורים לפחותשל או התנגדות  ותספק, מן הילדים עוררה ההזמנה להשתתפות חששות 58%

ת היה ניסיונישל התכנית ה' שיעור ההשתתפות בשלב א, בקרב הילדים שהוריהם חששו או התנגדו

אופן לגבי מלא יותר הסבר להורים יספקו י "שבעקבות ממצא זה הוחלט שעובדות מ). 14%(נמוך 

 ,בהמשך. ההשתתפות ושהשופטים ינסחו את ההזמנה של הילדים להשתתפות בלשון יותר מחייבת

עלתה הנכונות של ההורים , ומנגד, פחתו התנגדויות ההורים וחששותיהם, לאחר ביצוע שינויים אלה
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הסבר מלא ומפורט  חשוב אפוא לתת. תםאו התנגדו םחרף חששותיהלאפשר לילדים לבחור להשתתף 

 לאפשר לשיעור גבוה יותר של ילדים לממש את זכות מנת-עליחס לדאגותיהם יהתללהורים ו

  . ההשתתפות

  תוי ההזמנה להשתתפותיע 10.4
בחלק מן המקרים השופטים . לשלב בהליך המשפטי שבו מוזמנים הילדים להשתתף יש חשיבות רבה

, כמו כן. לפני שההורים סיפרו לילדים על כוונתם להתגרש, למשל, דיהזמינו את הילדים מוקדם מ

דברי הילדים עלולים היו , ת בית המשפטמתן החלט המפגש עם הילד זמן רב לפניהתקיים כאשר 

ת הופנתה ניסיוניבמהלך תקופת התכנית ה. בעת קבלת ההחלטה םים למצברלוונטי-להיות בלתי

  . למועד הזמנת הילדיםבנוגע הפעילו שיקול דעת רב יותר  והשופטים, תוי ההזמנהיתשומת לב לע

  ידי שופט בשיעור הילדים שנשמעו ישירות  10.5
לקבל הסבר  מנת-עלי "שהילדים יפגשו עם עובדת מש הייתהת ניסיונישל מעצבי התכנית ה ההציפיי

ול של הילדים הרוב הגד, בפועל. ידי שופטבושרוב הילדים יישמעו ישירות , והכנה לזכות ההשתתפות

בחרו רק מיעוטם ו ,שהעבירה את דבריהם לשופט, י"שבחרו בהשתתפות העדיפו לשתף את עובדת מש

מנע מכך או שלא ראו בכך יעם שופט והעדיפו לה להיפגשחלקם חששו . שופטידי הבלהישמע ישירות 

עדת ובוממצא זה עורר אכזבה . י שתעביר את דבריהם לשופט כלשונם"צורך וסמכו על עובדת מש

 הוא וההשתתפות במיטבמימוש זכות ש הייתהת ניסיונישל התכנית ההנחת היסוד שמשום , ההיגוי

ננקטו צעדים לעודד ילדים להיפגש עם , לכן. הדן בעניינו שופטהישיר של הילד עם באמצעות מפגש 

  . ושיעור הילדים שנפגשו עם שופטים עלה באופן ניכר ,מאמצים אלה נשאו פרי. שופטים

שיעור הילדים שנשמעו ישירות לא ניתן להגדיל את י והשופטים סבורים כי "עובדות מש, ת ועודזא

ידי בהן סברו שאין צורך שכל הילדים יישמעו , כמו כן. להפעיל לחץ על הילדיםבלא ידי שופטים ב

  . במקרים קיצוניים בהם השופט רואה בכך צורך ,וכן ,אלא רק ילדים שרוצים בכך ,שופטים

 כני ההשתתפותות 10.6
י ועם "נוח לשוחח עם עובדות משבת לא היה ברור האם הילדים ירגישו ניסיונילפני הפעלת התכנית ה

. לנושאי המחלוקת והאם הם יצליחו לבטא אותן במצב הזה נוגעהאם יהיו להם העדפות ב, השופטים

הן במפגשים עם  ,בקלותנוח וביטאו עצמם ברוב הילדים שהשתתפו הרגישו  ,י"דיווח עובדות מש פי-על

כגון , בנושאים הנוגעים להם מדותערוב הילדים ביטאו . י והן במפגשים עם השופטים"עובדות מש

חלק גדול מן הילדים שיתפו ברגשות ובמחשבות משמעותיות . למקום מגוריהם בנוגעהעדפותיהם 

  .י"בעיקר במפגש עם עובדות מש, כלליות שאינן קשורות ישירות לנושאי המחלוקת

  ידי ההוריםבחשש להסתת הילדים  10.7
שהם  משפחה היה לעניינישיתוף ילדים בהליכים משפטיים בבית המשפט לגבי חשש נוסף שהועלה 

לא תועיל הועלה חשש כי שמיעת הילדים , בשל כך .ידי אחד ההוריםבוכתבו להם ו עמדות שיבטאי

 ,י"התרשמות עובדות מש פי-על. תעודד הסתהבכך ש ואולי אף תפגע בילדים, להליך המשפטי

היה גבוה  הזשיעור  .מוכתבותכחמישית מהילדים שהשתתפו בהליך בית המשפט ביטאו עמדות 



 

58 

חלק מעובדות השיתוף והשופטים תיארו את  .8-6גילאי  -הילדים הצעירים ביותר בקרב במיוחד 

סר האונים ביכולתם במיוחד בגלל הרגשת חו, עבורםבהמפגש עם ילדים מוסתים כחוויה רגשית קשה 

סתה והשפעה מוגזמת של ההורים היש לעודד את העובדות ואת השופטים בזיהוי . לעזור לילדים

נראה שהתופעה תמשיך להוות , עם זאת. למזער אותה מנת-עלעורכי הדין וההורים  ולפעול בשיתוף

  . שיתופם לא ישיג את מטרתו -מגבלה בשיתוף ילדים ושעבור חלק מן הילדים 

  ם מפני הוריהםילדיה חסיון דברי 10.8
כן אם אלא , כני ההשתתפות של הילדים נשמרים בחיסיון מלאות, תניסיוניתקנות התכנית ה פי-על

לא היה  ,תניסיונישל התכנית ה הלפני הפעלת. הילדים אפשרו גילוי חלק מהדברים או כולם להוריהם

. לאפשר דיווח של דבריהם להוריהםאו שירצו  םהדבריעל חסיון אם הילדים ירצו לשמור ברור 

ניתן להסיק מנתונים אלה . בסוד םחלקאת או דבריהם כל את רוב הילדים ביקשו לשמור , למעשה

מימוש זכות ההשתתפות  .םהלשתף בכך את הורי ולארוצים לבטא שהם שלילדים יש עמדות נבדלות 

ומק עם ההורים עלה כי הסתרת חשוב לציין כי מראיונות הע, עם זאת. מענה לצורך זהאפוא מהווה 

 . הוריהםהילדים ל ים ביןלמתחלעתים  מהגרהדברים 

   ת השופטעל עיקרי החלטלילדים הסבר  10.9
 ,ןולפי התכנ, כןוא. חלק בסיסי מזכות ההשתתפות של ילדים היא הזכות לדעת מה הוחלט בעניינם

אם אלא , ת בית המשפטלטאמורים היו להסביר לילדים את עיקרי הח י"עובדות משהשופטים או 

בעיקר משום , ברוב המקרים הילדים לא קיבלו מידע על ההחלטה, בפועל .ראו בכך צורךלא השופטים 

 ליחידת הסיוע ההחלטות העברתתהליך שמשום , כןו ,ההחלטות לגבילא עודכנו לרוב  י"שעובדות מש

נראה שאפשר . תםל החלטלהעביר בעצמם הסבר ע צורך רואיםהשופטים לא , כמו כן. מסורבלהיה 

  .י"העברת המידע לעובדות משידי -על להתגבר על כך

   השפעת שיתוף הילדים במישור המשפטי 10.10
מחצית כגבי ל, ת המקרים באור שונההארבמידע חדש או בהם ל הילדים תרם ףשיתו, לדעת השופטים

כגון , בהליך המשפטי לשינויההשתתפות גרמה  ,בחלק קטן מהמקרים, כמו כן. ועמם נפגששהילדים 

השופטים כי שיתופם של הילדים חיזק את סברו חלק מהמקרים ב .אחד ההורים מהתביעה נסיגת

ובחלק קטן מהמקרים גרם שיתופו של הילד לשינוי ההחלטה המקורית  ,כיוון ההחלטה המקורית

בבחינת  במסגרת המחקר הנוכחי לא העמקנוכי חשוב לציין . רכי הילדומותאם יותר לצהבכיוון 

   .השפעת שיתופם של ילדים על ההחלטות שהתקבלו בעניינם

  במישור הרגשי שיתוף הילדיםהשפעת  10.11
, ילדים תרומה משמעותית במישור הרגשיתרם לשיתוף ההתברר ש, תניסיוניבמהלך הפעלת התכנית ה

בחלק , י"להערכתן של עובדות מש. ירה תומכתורגשותיהם באו א אתקיבלו הזדמנות לבטשכן הם 

הפסיכולוג או השופט לשיפור היחסים בין הילדים לבין אחד , י"מהמקרים תרמה התערבות עובדת מש

. ילדיםל השתתפותשל הי התבקשו להעריך את מידת התרומה "עובדות מש. ההורים או שניהם

כשליש מהילדים לא נתרמו ונתרמו במידה רבה מאוד ובמידה רבה  מהילדים יםשני שליש, להערכתן
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אמרו כי ההשתתפות  יםכשני שליש. הילדים שהשתתפו הביעו שביעות רצון גבוהה מהשתתפותם .כךמ

  . עזרה להם

  הפניה לטיפול ופיתוח מענים, אבחון: ילדים במצוקה נפשית 10.12
בחלק מן המקרים הן המליצו . י זיהו אצל מחצית הילדים מצוקה המצריכה טיפול נפשי"עובדות מש

י הביעו דאגה מן השכיחות הרבה של בעיות רגשיות "עובדות מש. ותים מתאימיםבפני ההורים על שיר

, לכן. בקרב הילדים שפגשו ודיווחו כי חסרים שירותים המתמחים בסיוע לילדים שהוריהם מתגרשים

רצוי  .זקוקים לטיפול נפשי על רקע הגירושין של הוריהםהמצוא דרכים נוספות לאבחן ילדים רצוי ל

  . לשירותים מתאימים אלה ם נוספות להפניית ילדיםלבחון דרכיגם 

, המועד הניתן במחלקת השיתוף-בנוסף למענה הטיפולי קצר ,ממצאים אלה מבליטים את הצורך

יהיו זמינים ונגישים ומותאמים חשוב שמענים אלה . מענים טיפוליים נוספים בקהילהבפיתוח 

  .עוצמת העימותלהסכסוך ו התמשכותל, גילםבהתאם ללצרכים הייחודיים של הילדים 

  השתתפות בילדים שחוו קשיים  10.13
, עם זאת. הממצאים מראים שמרבית הילדים הרגישו בנוח במהלך ההשתתפות ונתרמו ממנה, כאמור

העדפותיהם את קונפליקט בין הרצון לבטא את רגשותיהם וההשתתפות אצל חלק מהילדים עוררה 

היו ילדים שלא , בשלב ההזמנה. מנע מלפגוע בהםיורים ולהבצורה חופשית לבין הרצון לרצות את הה

, בעת המפגש. ויש להניח שחלק מהם היו רוצים להשתתף, הגיעו להשתתפות בגלל התנגדות הוריהם

ידי בהיו ילדים שהביעו דעות שהוכתבו להם , כאמור. מתחהפגינו נוחות והביעו חוסר חלק מהילדים 

י תשמור חלק מן הדברים "רוב הילדים העדיפו שעובדת מש. הםהעיק עלי הדברויש להניח ש, הוריהם

והדבר יצר תחושה לא נוחה אצל חלק מן ההורים , ולא תשתף בהם את ההורים ,או את כולם בסוד

, רוב הילדים נתרמו מן ההשתתפות, י והילדים"לפי דיווח עובדות מש. שהקרינה אולי גם על הילדים

יש  ,שמדובר רק במיעוט הילדיםפי -על-אף .אף חוו קושי וחלק מהם, אך כשליש מהם לא נתרמו

   .לצמצם תופעות אלהכדי עם ההורים ועם הילדים  העבודהלהמשיך לתת את הדעת על דרכי 

  י לבין פקידי הסעד לסדרי דין "אום בין עובדות משית 10.14
 ,לשם כך. סייע לו בקבלת החלטהשיסעד לסדרי דין להכין תסקיר המבקש השופט מפקיד  ,לעתים

הנדונים לאלה דומים הומשוחח איתם על נושאים , לרבות הילדים, פקיד הסעד נפגש עם בני המשפחה

בחלק מן המקרים נוצר אצל הילדים וההורים רושם של כפילות בין המפגש עם פקיד . בהשתתפות

ן יחידות כי נחוץ תיאום טוב יותר בין פקידי הסעד לבימוסכם , באשר לכך. י"הסעד ועם עובדת מש

  . ההשתתפות
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הורייך פנו לשופט בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיחליט בנושאים 
שקשורים  גם אלייך. 

 

בתקופה זו ילדים עלולים לחוש בלבול, דאגה, עצב ואולי פחד מפני העתיד .  
חשוב לשוחח עם ההורים, לשאול אותם שאלות ולספר מה מדאיג אתכם. 

יש ילדים שרוצים לשוחח עם מישהו אחר, אפילו עם השופט. 
 

בית המשפט מבקש לברר אם אתה מעוניין לשוחח עם השופט או עם מישהו 
אחר ולספר על מחשבותייך, דעותייך או על רצונותייך. 

 

עובדת סוציאלית מהמחלקה לשיתוף ילדים  ביחידת הסיוע תפגוש אותך ותוכל 
לשמוע ממך אם ברצונך לשוחח על הדברים שחשובים לך. 

 

 
 

אינך חייב לשוחח עם השופט או עם מישהו אחר . 
      אם תחליט להשמיע את דעתך ורצונותיך תוכל לבקש לשמור על  

הדברים שתאמר בסוד . 
ההחלטה של השופט לא תהיה תמיד על פי רצונך, 

 הוא ינסה להחליט על פי מה שהכי טוב עבורך לאחר שישמע אותך. 
 

אנחנו נזמין אותך לפגישה  באמצעות הורייך, אולם אתה יכול לפנות אלינו 
ישירות: 

  כדי לקבוע פגישה עם דורית אלון או רותי מוזס.6548444במספר טלפון:  
 

95483 ירושלים 12לשלוח מכתב בדואר לכתובת : יחידת הסיוע, בית הדפוס 
 .

 לכתוב מכתב בדואר האלקטרוני (אי מייל) לכתובת  
dorita@molsa.gov.il 

  
להתראות, 

  

 צוות המחלקה לשיתוף ילדים 

מדינת ישראל  
 והשרותים החברתיים משרד הרווחה

 

 האגף לשרותים אישיים וחברתיים 

יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה 

 

  דפי ההזמנה וההסבר על השתתפות ילדים :  'ב נספח
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דף מידע להורים   

שמיעת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה  

בבית המשפט לענייני משפחה נדונה תובענה שהוגשה על ידכם הכוללת שאלות הנוגעות 
להסדרי המשמורת והסדרי הראייה של ילדיכם לאחר הפרידה והגירושין. 

כאשר ידון השופט בעניינכם הוא עשוי להציע לילדיכם להשמיע את דעתם ואת 
תחושותיהם לגבי המשמורת והסדרי הראייה הרצויים בעיניהם. 

לצורך הכנת ילדיכם לקראת שיתופם בתהליך  הם יוזמנו לפגישה במחלקה לשיתוף ילדים 
שהיא חלק מיחידת הסיוע בבית המשפט. המחלקה מורכבת מעובדים סוציאליים 

ופסיכולוגים בעלי ידע וניסיון בתקשורת עם ילדים והם יבחנו יחד איתם את הדרך הטובה 
(ע"י השופט או ע"י גורם מתאים אחר).  ביותר עבורם  להישמע

 
מאחר ולהחלטות הנוגעות לתכנון ההורות לאחר פרידה וגירושין יש השלכות משמעותיות 

על רווחתם והתפתחותם של הילדים וקשריהם עם הוריהם, יש חשיבות לאפשר להם 
להשמיע את מחשבותיהם, את רגשותיהם ואת דעתם על מנת שיילקחו בחשבון. 

מחקרים מראים כי ילדים שניתנה להם האפשרות להשמיע את דעתם ולתת ביטוי

לרגשותיהם הרגישו שהדבר תרם ליכולתם להסתגל לשינוי שחל במשפחה. 

בנוסף, שמיעת הילדים הביאה לכך שלהורים ניתנה אפשרות להביא בחשבון 

דברים שחשובים במיוחד לילדים.  

לאור האמור לעיל, בהתאם להחלטת השופט, תשלח אליכם בקרוב הזמנה לבוא 

עם ילדיכם למפגש היכרות ראשוני עם עובדת סוציאלית ביחידה לשיתוף ילדים. 

במפגש זה יוצגו לילד האפשרויות השונות  שעומדות בפניו להשמיע את דעתו. הוא

יוכל לבחור האם הוא מעוניין להשמיע את דבריו ובפני מי הוא ישמע.  

לנוחותכם מצורף דף הסבר עבור ילדיכם אותו אתם מתבקשים למסור בעיתוי 

שנראה לכם מתאים.  

חשובה לנו הבנתכם, כי מדובר בזכותם של הילדים לתת ביטוי לדעתם 

 ולרגשותיהם  בנושאים הקשורים בהמשך חייהם וברווחתם העתידית. 

נודה לכם על שיתוף הפעולה. 

ניתן לפנות לעו"ס שוש בן-מאיר או  אתי אופק      ושאלות  בברורים
  ביחידת הסיוע. 04 - 8660750                                         טלפון: 

 

 שמיעת ילדים –דף מידע להורים 

מדינת ישראל  
משרד הרווחה והשרותים החברתיים 

 האגף לשרותים אישיים וחברתיים 
יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה 

 

  


