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 פתח דבר

מדע פורנזי מקיף את תחומי הידע שניתן להיעזר בהם לֵשם מתן תשובות לקושיות 

שמעלות הזרועות השונות של מערכת אכיפת החוק. הפסיכולוגיה הפורנזית היא 

מתחומי הידע האלה, ובמסגרתה רותמים את שהצטבר בענפיה השונים של 

יה שהתעוררה, ועל יסודן לסוג הפסיכולוגיה במטרה לברר את העובדות הרלונטיות

 לגבש מענה.

הקושיות הדורשות מענה פסיכולוגי אינן מצטמצמות בהליך השיפוטי )פלילי כאזרחי(, 

אלא יש והן מתעוררות בהקשרים אשר להם השלכה למסגרת המשפטית הכללית. 

אחד ההקשרים הוא מינוי ועדה שנועדה לבדוק מצב משפטי בנושא כלשהו ולגבש את 

ועדה כזו היא  אשר לחלק מהמלצות אלה, או לכולן, משמעות פסיכולוגית.המלצותיה, כ

 ח זה."נשוא דו

מינתה שרת המשפטים, השרה לבני, ועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים  2.3.05ביום 

של האחריות ההורית בגירושין, ומינתה את פרופ' דן שניט ליו"ר. )להלן אשתמש 

הוגש דו"ח הביניים של  2008באפריל  בדו"ח זה במינוח המקוצר "ועדת שניט"(.

לשר  סופיהדו"ח ה 2011הועדה לשר המשפטים דאז דניאל פרידמן, ובספטמבר 

כחודש לאחר מכן חידש השר נאמן את מינוי הועדה המשפטים דאז יעקב נאמן. 

(, ובדצמבר אותה פרק השלישילשלושה חודשים, כדי לפתור קושי מסוים )שאבהיר ב

   עבודתה.שנה חתמה הועדה את 

הועדה מונתה כפועל יוצא מהצטרפותה של מדינת ישראל לאמנת האו"מ בדבר זכויות 

"...לבחון את לכתב המינוי ציינה שרת המשפטים את תפקידיה:  2ובסעיף הילד, 

הכללים הקיימים לחלוקה ולשיתוף באחריות ההורית בתקופת הגירושין ולאחריה, כפי 

והאפוטרופסות...וכפי שהם מיושמים בבתי  שהם קבועים בחוק הכשרות המשפטית

במסגרת זו תבחן הועדה ותיתן  המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים השונים.

את המלצותיה, בין השאר, בדבר הצרך בשינויה של 'חזקת הגיל הרך' הקבועה בסעיף 

תי לחוק האמור.... כן תבחן הועדה כיצד ניתן לשכלל את הכלים העומדים לרשות ב 25

המשפט ובתי הדין לֵשם קביעת טובת הילד בנוגע להסדרי משמורת וקשר, וכיצד ניתן 

 להביא למימושם ואכיפתם...".

       

                                       *                                                     *            * 
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דים להיפרד, או להתגרש, הרוצים דבר שבשגרה הוא, שהורים לילד קטין העומ

, פונים לערכאות לשם הכרעה. הדרך לעשות כןלהמשיך ולגדלו אך אינם מסכימים על 

דבר שבשגרה הוא, שהערכאה הרלונטית מבקשת מאנשי מקצוע להמליץ בענין 

כבדרך  המשמורת ולאחר מכן פוסקת בהתאם לחוה"ד המקצועית, או בניגוד לה.

נוספים,  יםהערכה נפשי-על טסטים פסיכולוגים ועל כלימכת שיגרה חו"ד שכזו נס

יש  של ההורים להחזיק בקטין, ובמקביל אף הנפשית במטרה לאמוד את מסוגלותם

 אומדים את נפשו של הקטין.ו

השימוש בכלים  שסוגייתלאחר שעיינתי בכל הדוחות שפרסמה הועדה, נוכחתי, 

בדיקתו ובדיקת מסוגלותם של הוריו , באמצעות הפסיכולוגים לקביעת משמורת הקטין

שניט הותירה ועדת אולם, בטרם נוסחו המלצותיה.  עלתה בדיוני הועדה לעשות כן,

מקום להשתמש  בכלל האם ישהיסודית עסקה בשאלה ש על כנה מבלי מתכונת זו

)"משמורת" בלשון  כדי לקבוע את ביתו העיקרי של הקטין ,בכלי ההערכה הפסיכולוגים

 .הגת(המשפטית הנו

 בפסיכולוגיהוגי כאשר בחנתי אותה מן ההיבט המתודול ,בשאלה זו התמקדתי פיכךל

(, בהמשךמסקנתי: לבד ממקרים חריגים וקיצונים )שאבהיר ו ,)ולא מן הפן המשפטי(

חו"ד הנשענת על טסטים ועל כלי הערכה פסיכולוגיים אחרים הינה פגומה מבחינה 

 ממנה נטולת בסיס פסיכולוגי.הנגזרת למשמורת מקצועית, וכל המלצה 

אגב הצגתן של מסקנותי אתייחס להשלכתן להמלצותיה של "הועדה לבחינת עקרונות 

יסוד בתחום הילד והמשפחה וישומם בחקיקה" )המוכרת בשם ועדת רוטלוי, 

 .(2003שהמלצותיה הוגשו בפברואר 

קהל ה במיוחד עבור בתחום הפסיכולוגי, בניסוח דברי השתדלתי לפשט את הסברי

   . *, והסליחה עם אלה שפירוט הדברים יהיה עליהם לטורחתחום זהשאיננו בקי ב

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 זכר כללית מתיחס אף ליְלדות, לנערות ולנשים. -אני נוהג כאן על פי כללי השפה העברית, ולפיהם השימוש בלשון 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פ ר ק     ר א ש ו ן                                        

 

 

 

                             

 

 טסטים פסיכולוגיים –מסוגלות הורית                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 פרק ראשון: מהו טסט פסיכולוגי-תת                      

 

 psychologicalפסיכולוגית )הערכה במסגרת מקצועם, פסיכולוגים מבצעים 

assessment), לשם  מסודר. על פי נוהל )פרוצדורה( המתבצע פירושה אומדן נפשיש

במטרה לגזור  בדרך שיטתית מידע ממקורות שונים וףאסעליהם לביצוע האומדן 

מסקנות באשר לתכונותיו, יכולותיו ונטיותיו של אדם, או באשר לתוכניות פעולה 

  שמתוים עבור אדם ספציפי.

, שטסטים פסיכולוגים הם רק שטה אחת מהן. כל אחת אומדןל שונות שיטות ישנן

זכרון ועוד(,  טסטאינטיליגנציה,  טסטכוללת טכניקות רבות ושונות )כ משיטות האומדן

שיש להפעילן על פי הנחיות מקצועיות ברורות. בסיום איסוף המידע על הפסיכולוג 

 בפניו.שלהידרש להסיק מסקנות הנובעות מעיבודם של כל פרטי המידע 

, טסטים פסיכולוגיםעקרונות המתודולוגים המנחים פרק זה אדון ב לשהראשון  וחלקב

 .הנוהגים בקביעת משמורת הילדיםאבדוק לאורם את הטסטים בחלקו השני ו

 מבט היסטורי .א

טסטים פסיכולוגים החלו להיות חלק משגרת עבודתם של הפסיכולוגים במהלך המאה 

לפנה"ס הורה  2200, אך יש להם שורשים היסטוריים. כך, הקיסר הסיני בשנת 20-ה

לבדוק את תיפקודם של פקידי הממלכה בכל שלוש שנים, במטרה לקבוע את 

(. Bowman, 1989) התאמתם לתפקיד, כפי שפסיכולוג תעסוקתי עושה זאת כיום

גם יחד  במערכת החינוך ביון העתיקה אמדו שליטה במיומנויות פיזיות ואינטלקטואליות

(Doyle, 1974 ביון הסיק .)Aristotle  את קיומו של קשר בין הנפש לגוף, וניסח קטלוג

. ואכן, קשר כזה נמצא בְרבות הָשנים בבעיות תכונות נפשיות בהתאמה לגופניות

ביולוגים שונים )בהקשר לתיפקוד -ת, והביא לפיתוחם של טסטים פסיכוסומאטיו-יכוספ

 פיזיולוגי ונאורולוגי(.

מתקופת התנ"כ מוכר הטסט שערך גדעון, כאסטרטג צבאי, לפני הקרב נגד המדיינים 

(. ביודעו שלמדיינים יתרון כמותי באנשים )ובגמלים( היה עליו ליצור 5-6)שופטים, ז', 

וא עשה כאשר בחן מי מהמתנדבים למלחמה כורע אל מקור המים יתרון איכותי. זאת ה

-ומלקק אותם בלשונו, ומי שותה מים שהעלה אל פיו בתוך כף ידו. הוא בחר בשלוש
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ביטאו את יכולתם לשמור על זהירות  הם מאות האחרונים, מאחר ובהתנהגותם

המערכה  . ואכן, קבוצה קטנה זו היא שהכריעה אתרגיעה מצבב גםועירנות לסביבה 

בקרב לילי שהפתיע את המדיינים. טסט זה הוא המבשר של טסטים קיימים לבחירת 

 אנשים ליחידות מובחרות.

ההתפתחות המשמעותית בתחום המבחנים )שהוא אחד מענפיו של מקצוע 

אולם, , ובהמשך בארה"ב. 19-אירופה במהלך המאה הב ההפסיכולוגיה( התרחש

ומעולם חיפשה האנושות אמצעי, שבעזרתו ניתן  המבט ההיסטורי מצביע על כך שמאז

יהיה לאמוד את תכונותיו של האדם, או העדרן, ובדרך זו לנסות לשפר את מהלך חייו 

 זה.זה, ולברור אנשים מתאימים לתפקידים בחברה, מ  מ  

 מהו טסט פסיכולוגי?

"A psychological test is essentially an objective and standardized measure of a 

sample of behavior" (Anastasi, 1961, p. 21). 

"מדגם התנהגות"; לדוגמה, אם פסיכולוג יבדוק את כישורי החשבון של ילדה פלונית 

ספור תרגילים אפשריים. בתוך -הוא יעשה כן באמצעות מדגם של תרגילים מתוך אין

שה בלבד(, שתהיה כך יקפיד לכלול בהם מספר סביר של תרגילים )לא שניים או שלו

 בהם שונּות )לא רק חילוק(.

סדר  ,שלעיל ה"סטנדרטיות"; פירושה אחידות הפרוצדורה בהעברת הטסט. בדוגמ

התרגילים יהיה זהה לכל הילדים שאותם יבחנו, והזמן שיוקצב לכל שלב בטסט לא 

. אחידות מחייבת )נניח רבע שעה לכל אחת מפעולות החשבון( ישתנה מנבחן לנבחן

שמור על מסגרת הניקוד שמעניקים לתשובות נכונות. כך, אם נקבע שיוענקו שתי אף ל

נקודות לכל תשובה נכונה, או שיהיה מידרג נקודות על פי מידת הקושי של התרגילים, 

 אין לשנות זאת מנבחן לנבחן.

"אוביקטיביות"; זו טבועה בשמירה אחידה על כללי הפרוצדורה, המנחים כיצד להעביר 

)ניקוד )בקבוצה או ליחיד(, הדרך להעריך את התנהגותו של כל נבחן את הטסט 

 כיצד לפרש את המימצאים.מספרי, או הערכה ורבאלית( ו

, שטסט איננו מטרה בפני עצמה כי אם עליו לשרת מטרה מוגדרת בתוך כך יש להדגיש

בבחינת כישורי החשבון של הילדה המטרה עשויה להיות שיבוצה מעֵבר לו. כך, 
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צה ברמה גבוהה מהממוצע, או לנסות לשפר את כישוריה הדלים בפעולה לקבו

  חשבונית מסויימת.

 

 ב. עקרונות מתודולוגים מנחים

אשר החליטה ועדה ממלכתית בצרפת שיש למצוא דרך,  20-בתחילת המאה ה

באמצעותה ניתן יהיה לזהות את אותם תלמידים שאינם מסוגלים להפיק תועלת 

הרגילה, ולהפנות אותם למערכת של חינוך מיוחד. הועדה הטילה את ממערכת החינוך 

ינֶה וסימון.  מטרה ברורה ומוגדרת לשניים היתה, ראשית,  המלאכה על הפסיכולוגים ב 

מבחן. אחר כך הם חשבו על פריטי מבחן רלונטים  שלהשגתה היה עליהם לבנות

ל של שני אובייקטים להשגת המטרה. לדוגמה, ידע בסיסי בחשבון, או להשוות משק

משפט. את הפריטים שעלו בדעתם אותם, או לכלול שלושה שמות עצם ב מבלי לשקול

להבין  מסוגלותברחבי צרפת בדקו אילו קבוצות גיל לא מיהרו לכלול בטסט כי אם  הם

ן אינם מסוגלים. רק לאחר שנבדקו בדרך תוכָ מילדים ואילו  ,להשיב נכונהו את הניסוח

-תת 30 למעשה לל)שכָ מבחן ב ניתן היה להשתמש ואופן ניסוחם ןזו כל פרטי המבח

השימוש בטסט אפשרי  לדים גבוהים ונמוכים ברמת תבונתם.לשם איתור י ,(מבחנים

היה רק בצרפת, מאחר ומידת הבנתם של הפריטים ותוכנם נבנה על פי ילדים 

 צרפתים.

הפריטים ן לבחור את אם כן, בבניית טסט פסיכולוגי יש לדעת מהי מטרתו, לאחר מכ

מן  לרגע ושרטוטו אוביקט)שאלות ורבליות, או הצגת שיכלול וכיצד יוצגו לנבחנים 

שאותה הרלונטית לבדוק אותם על מדגם מתוך האוכלוסיה  . אחר כך ישהזכרון(

עתידים לבדוק באמצעות הטסט העתידי )כל תושבי המדינה, או רק תושבי דרום 

(. לאחר שנופו הפריטים המיותרים )לדוגמה, כאלה הגיל, ילדים או כל קבוצות הארץ

ד לטסט, עית להיקף הזמן המיופרופורציונאלשניסוחם לא הובן( ונבחרו פריטים בכמות 

     הטסט מוכן לשימוש באותה אוכלוסיה רלונטית.

המבחנים נוהגים לסכם את העקרונות המתודולוגים המנחים בבניית -העוסקים בתורת

 ושגים: מהימנות ותֵקפות.תחת שני מ ,טסט
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 (Reliabilityמהימנות )

 כפי שמתואר בקצרה לעיל, טסט בתהליך יסודי ומסודר, יםנופסיכולוגים בכאשר 

לתת את הדעת למהימנותו; ָלמידה שבה ניתן לבטוח בתוצאות שמפיקים ממנו.  עליהם

( של התוצאות. למעשה, לעקיבות הציון אנו consistencyבטחון זה מתבטא בעקיבותן )

כך, לדוגמה, לא סביר שבמבחן בדקדוק מצפים בכל מבחן ולאו דוקא בטסט פסיכולוגי. 

. בגזרה שווה, טסט 60, ואילו מורה אלמוני 90מורה פלוני יעניק לתלמידה 

ום בי 90-ביום ראשון ו  IQ= 130אינטיליגנציה יֵחשב לבלתי מהימן אם לילד א' יקבעו 

ציון הענקת רביעי. עם זאת, עקיבות הינה הדרגתית מאחר ונצפה לתנודות כלשהן ב

בדרך כלל, אם המעריכים למדו היטב את פרטי הטסט והדרך שיש  בין שני מעריכים.

  (.examiner/scorer reliabilityלהעביר אותו נֶצפה למהימנות טובה ביניהם )

טסט שבו נבחן ם של נבחן מסוים באותו במהימנות אף נוהגים לבדוק את פער הציוני

 (, אך לעניינו של דו"ח זה אין מקום לפרט נקודה זו.test-retest reliability) פעמיים

       

 (validityתֵקפות )

The validity of a test concerns what  the test measures and how well it does so 

(Anastasi & Urbina, 1997, p. 113). 

בפשטות, תֵקפותו של טסט פסיכולוגי משתקפת במידה שבה הוא בוחן את אשר הוא 

)אציין, כי  .פות התכן ותקפות הניבוייקוף: תקֵ מתימר לבחון, ואתמקד בשתי דרכים לת

 ישנן מספר דרכים לתיקוף, ואין גבולות חדים ונוקשים ביניהם(.

   (;content validityתקפות תוכן )

"Content validity involves essentially the systematic examination of the test 

content to determine whether it covers a representative sample of the 

behavior domain to be measured" (Anastasi, 1961, pp. 135-6). 

ונן בכל כאשר מורה מתכנן בחינת סיום שנה לתלמידיו, נניח באריתמטיקה, הוא יתב

חומר הלימוד שהעביר במהלך השנה, וברמת הקושי שבה התמודדו התלמידים. ברור, 

את הידע וההבנה שלהם ְבמבחן המוגבל בזמן ובהיקף השאלות, עליו שכדי לבדוק 

לבחור )לדגום( מספר שאלות מכל ים השאלות שאפשר לנסח מהחומר שנלמד. כמו 
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ת לכל אחת מארבע פעולות החשבון כן, יהיה עליו לנסח כמות מצומצמת של שאלו

 ן ידע במדה שווה בכולן. במבחן שנבנההבסיסיות, כך שלתלמידים יתאפשר להפגי

תכן השאלות מודד כיאות את מה שהמורה רוצה למדוד, ידע באריתמטיקה,  בדרך כזו

כמובן, ניתן לנסח מבחן של תלמידיו.  ועל כן תוצאת הבחינה תשקף ידע והבנה

התלמידים במדינה בקבוצת גיל מסויימת, אך זאת רק לאחר באריתמטיקה לכל 

בתי הספר וברמות שונות של שאלות מן החומר שלימדו בכל שידגמו כיאות את ה

 תלמידים.  

יקה" שאותו בוחן המורה הוא מבנה אגב כך יש להעיר, שהמושג "ידע באריתמט

 תכן השאלות שהוא מנסח מאפשר את בדיקתו הֶאמפירית.רק תאורטי, ו

פחות מסובך לודא את ככל שטסט נועד לבדוק תכונה, או יכולת, מוגדרת היטב, 

מבחן סימולציה למהירות תגובה של פרח טי ס(, או תקפות התוכן )כגון, מבחן ידע, 

ולהפך. כיצד, לדוגמה, ניתן לבנות טסט שיבחן את רמת החרדה? כאן על הפסיכולוג 

( לשאלות קונקרטיות theoretical constructלפרק את החרדה כמושג  תאורטי )

במלים אחרות, במבחן  ולמצבים ספציפיים )"האם אתה נרתע מלהיכנס למעלית?"(.

 על יסוד מה שידוע בתחום ההתנהגות הרלונטי. test specificationsשכזה יש לנסח 

   (;predictive validityתקפות הניבוי )

"Predictive validity indicates the effectiveness of a test in predicting some 

future outcome" (Anastasi, 1961, p. 138). 

לפיכך, אין לשאול טסט פסיכולוגי מיועד לאמוד על פי תוצאותיו ביצוע כלשהו בעתיד. 

האם טסט פלוני ָתקף, אלא: האם הטסט ָתקף כדי להחליט החלטה פלונית לפי 

לדוגמה, כדי לדעת אם מבחן מיון לשם כניסה . (Cronbach, 1964, 1990) תוצאותיו

אכן בורר כהלכה בין המועמדים, יש לבדוק האם הסטודנטים  לפקולטה לרפואה

אכן סיימו את לימודיהם. )בדיקה שתיעשה בדרכים מתודולוגיות שונות,  שהצליחו בו

ו המבוססות על מיְתאם בין ציוני מבחן המיון לבין אלה של מבחני הסיום(. רק בדרך ז

להשתמש  נכון, ועל כן לתפקיד "רופא" (predictionנדע שלטסט הספציפי יכולת ניבוי )

אחרות,  מיון בו למטרת מיון מעמדים הרוצים להיות רופאים )אך לא מתאים למטרות

 (. חוג לחינוךכמיון ל
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בכל טסט פסיכולוגי היא אפשרות הניבוי החשיבות המרכזית הנעוצה במלים אחרות, 

 חיי( חיצונית בcriterionמידה )-שאותה יש לאמוד על פי אמתאפשרות , ותוצאותי לפי

(. מכאן נובעת החשיבות האמפירית שבאיתור קריטריון external validity) שיגרהה

רלונטי  יהיה )"רופא"( קריטריון זהעולם לְ מתאים למדידת תקפותו של טסט, כאשר 

 המדגם ששימש לבניית הטסט לאוכלוסיה אשר לה נועד הטסט ואשר ממנה אף נדגם

 .)הפונים לפקולטה לרפואה(

זה עשרות  וצאת לה מקוםהקריטריון מ של וניסוחאיתורו ועל ההקפדה הזו על  מ 

 (:APA-בָשנים בהנחיותיה של הסתדרות הפסיכולוגים האמריקאית )ראו אתר ה

"All criterion measures should be described accurately, and the rationale for 

choosing them as relevant criterion should be made explicit". 

 
כאן המקום להדגיש, שהנסיון המקצועי מלמד כי לטסט פסיכולוגי פלוני עשוי להיות כח 

 לגביבטסט השימוש  ,. אולםגם אם הוא לא נבנה עבורם ניבוי במספר תחומי התנהגות

 שכל אחד מהם רלונטי ,ניםקריטריו לפי קבערק לאחר שהניבוי נ יֵעשה אלה םתחומי

 . (Anastasi & Urbina, 1997) אותם תחומי התנהגותכל אחד מל בהתאמה

בגיבושה של תֵקפות הניבוי יָתכנו מצבים שבהם יהיה צרך להבחין בין קריטריון ביניים 

לפקולטה לרפואה תקפות במבחן מיון לדוגמה, (. Cole & Moss, 1989לקריטריון סופי )

 יו, שבמהלכן משפיעים עלהמיון טסט נים לאחר שהמועמד עבר אתהניבוי מתקבלת שָ 

הכנת הטסט. כמו כן, עת סטודנט גורמים שונים שלא ניתן היה לחזות אותם בכ

לבסס בתוצאות הטסט ברפואה ישנן מספר התמחויות, ואז עולה השאלה האם ניתן 

. בנסיבות אלה יש מקום לבסס שלבי ביניים בניבוי. כל ההתמחויותניבוי להצלחה ב

לדוגמה, ניבוי הצלחה בלימודים עד תחילת העבודה המעשית כסטודנט, בשלב הבא 

כמתמחה על סף קבלת התואר: ד"ר לרפואה. במידת הצורך אף ניתן  ניבוי הצלחה

ם ( אחר עבודתו של הסטודנט כרופא מן השורה בתחוfollow upלערוך בדיקת מעקב )

 ההתמחות שבחר.

המידה -זה ראוי להדגיש, שבהעברת טסט לילדים חובה להתיחס לאמות ובקו הגיון

שתנות כתוצאה מהגיל הכרונולוגי ) (. כך, טסט לבדיקת Anastasi & Urbina, 1997המ 
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לניבוי הצלחתו  מספיקלא יהיה בסיס  6( שילד פלוני נבחן בו בגיל IQהתבונה )

 בבחינות הבגרות.

, שכבכל ניבוי אין לָצפות לתוָאמּות מלאה בין הצלחה בטסט )מועמד יש להעיר

לרפואה( לבין עמידה בקריטריון הניבוי )להיות רופא(. המצליח בטסט עלול להיכשל 

וכן, הנכשל בטסט עשוי דוקא לסיים בהצלחה את לימודי  ,(false positiveבדרכו )

 (.false negativeהרפואה באוניברסיטה אחרת )

י ההערכה לענין תֵקפותם של כלל כלֵ  Messick (1989)ום אביא את דבריו של כסיכו

 הפסיכולוגים, ולאו דוקא טסטים:

"Validity is an integrated evaluative judgment of the degree in which empirical 

evidence and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness 

of actions based on test scores or other modes of assessment".  

 

 ג. הפונקציונאליות של התקפות

איננו נתחם פותם של טסטים הנסיון המקצועי הממושך של הפסיכולוגים מלמד, שתקֵ 

 במסגרת שתיארתי עד כה.

"… a broader evaluation of test use is needed than that provided by technical 

validity evidence alone. Such an evaluation should critically examine the 

purposes for which a test is used, the extent to which those purposes are 

accomplished by the actions taken, the various side effects or unintented 

consequences, and possible alternatives to the test that might serve the same 

purpose" (Cole & Moss, 1989). 

 

אכן שלפיו טסט ָתקף אם הוא  ,בפשטות, יש להתיחס לתקפות כמושג פונקציונאלי

ארבעה  , וכמתואר בציטוט לעילשתמשים בומשרת את המטרה הכוללת שלמענה מ

הפונקציונאליות הרלונטית לדו"ח זה תיבחן  .בים הם העושים את הפונקציונאליותמרכי

, אך קודם לכן יש להקדים ולהבהיר שביסודם של הטסטים נמצאת סוגיותכאן בשלוש 

 חודרנות נפשית המובנית בכל אחד מהם.
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חשבות בטסט פסיכולוגי מתבקשים הנבחנים לפרוׂש על פני הדף )או באמצעי אחר( מ

כך זה כאשר במבחן השלמת משפטים )יוסבר בהמשך( ורגשות הכמוסים ביותר. 

התשובה המתקבלת למלה הפותחת "הורי" היא: הכריחו אותי לציית לכל מה שאמרו 

)יוסבר בהמשך( הנבדקת מספרת שהיא רואה אמא  TATלי, ובתגובה לציור במבחן 

עדיין הָשליטה  לתה הֵאםכדי להוכיח לה שלמרות השכ המצפה לבתה הסטודנטית

אמנם לא כל הטסטים חודרניים באותה מידה כבדוגמאות שהבאתי, אך זו  במשפחה.

קיימת בכל טסט. לפיכך, אם ניתן להשיג את אותה המטרה באמצעות טסט פחות 

 חודרני, או בחלופה לטסט, יש לעשות כן.

הדבר דומה לשיקול דעת שרופא חייב להפעיל לפני שהוא שולח לבדיקות חולה 

לכאבים בשיחה עם  לברר את הסבהתחילה המתלונן כי הוא חש בראשו. הרופא ינסה 

את חום הגוף ו את ,םדחץ הלאת החולה )נפלת? לחץ בעבודה?(. לאחר מכן יבדוק 

 את המתלונן ישלח הריאות, שמא מדובר בהתקררות. אם לא יֵרד לפשר הדבר

לבדיקות מורכבות מעט יותר במטרה לחשוף, או לשלול, מחלות חמורות יותר ויותר. 

רק כאשר יהיה בסיס של ממש לחשוד בגידול במוח הוא ישלח לבדיקות שהן עצמן 

חודרנות חודרניות עד כדי סיכון מסויים לבריאות הגוף. במלים אחרות, הסיכון לְ 

שש ממחלה קשה, כאשר התועלת שבבדיקה כזו הבדיקה יעלה ככל שיעלה הח

 )לאישוש כלהפרכת מחלה( עולה על הנזק שבחודרנותה.

. אמנם נראה שהוא טסטכל על הפסיכולוג לשקול בכובד ראש שימוש בבגזרה שווה, 

כי זה "בסך הכל כמה שאלות, או ציורים", אך הנסיון שנצבר מלמד שהטסט הינו 

. חדירה זו לא רק פוגעת י נפשו של הנבחןאמצעי בדיקה משמעותי החודר לנבכ

בפרטיותו כזכות אנושית, אלא אף עשויה לערער את שלוות רוחו השגרתית, כמו גם 

להשפיע על המשך חייו. לא למֹותר להוסיף, כי עובדת החודרנות מטילה אחריות יֵתר 

 על כתפי הפסיכולוג המחליט לבצע טסט.

 ., ושלושתן חופפות חלקיתת של התֵקפותפונקציונאליושלוש סוגיות בלהלן אסקור 

   הטסט לתועלת הנבחן; - 1

"Beneficence and nonmaleficence; Psychologists strive to benefit their clients 

and to do them no harm. This includes safeguarding the welfare and rights of 



14 
 

clients… They guard against personal, financial, social, organizational, and 

political factors that might lead to misuse of their influence or services" (Miller 

et al., 2011).      

דברים אילו, שהם עיקרון יסוד בהנחיותיה של אגודת הפסיכולוגים האמריקאים, אף 

הפסיכולוגים בישראל: "קידום טובתם  נקבעו כעיקרון ראשון בהנחיותיה של הסתדרות

ורווחתם הנפשית של הלקוחות; בעבודתם המקצועית פועלים הפסיכולוגים לקידום 

" )אתר רווחתו הנפשית של הלקוח, למניעת סבלו ולהקטנתו, וכן לקידום התפתחותו

  הפ"י, קוד אתי(.

רים אם כן, עצם ההחלטה להשתמש בטסט פסיכולוגי, ובחירת הטסט הראוי, אמו

 ציטוטים שהבאתי.שני הלהיעשות בהתאם למפורט ב

אגב כך  יש להדגיש, כי בטרם מעבירים טסט פסיכולוגי יש לברר עם  הנבחן המיועד 

האם הוא חולה, או שמא דבר מה מסעיר את רוחו )כגון אסון במשפחתו, או אף תאונת 

ת כאלה דרכים קלה שהיה מעורב בה, או ֵעד לה, בדרך לחדר הבחינה(. בנסיבו

הבחינה לא תשקף נאמנה את הכישורים הנבדקים, ויש לדחותה למועד אחר 

(Cronbach, 1990.) 

יָתכנו נסיבות שבהן מטרתם של פסיכולוגים תהיה להבין את התנהגותו של פלוני כדי 

 לדעת האם יתאים לתפקיד מסויים, ואז הם עלולים להחליט בניגוד לרצונו של פלוני

הקלינט של . לדוגמה, מבחן מיון לרפואה. אך בנסיבות אלה לקבל עליו את התפקיד

בדומה לכך חשוד  הפסיכולוגים הוא מערכת ההשכלה הגבוהה ולא הסטודנטים לעתיד.

רה פלילית העובר הערכה פסיכולוגית, כולל טסטים, במטרה לאושש או להפריך יבעב

במקרה זה  (. 2000רה )אורון, את הגנתו כי תְקפה אותו שכחה לגבי מעשה העבֵ 

  ברה, באמצעות המערכת המשפטית, היא הלקוח של הפסיכולוג.החֶ 

  שימוש בטסט הרלונטי ביותר; - 2

כאשר מורה מעוניינת לבדוק האם תלמידיה כותבים ללא שגיאות, היא לא תבקש מהם 

בחשבון. היא אות הכתיב במבחן לצייר ציור ולכתוב לו כותרת, ואף לא תבדוק את שגי

חשב את כמות הם חומר כלשהו בהקף משמעותי המתאים לגיל שלהם, ותֵ ל תכתיב

השגיאות. בכל אחת משלוש הדרכים ניתן להסיק כתיבה נכונה, אך רק האחרונה היא 

 הרלונטית ביותר למטרה זו.
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מסויימת,  הבדומה לכך, פסיכולוג בוחר טסט במטרה לבסס על תוצאותיו החלט

לדוגמה, כאשר הוא ניק לו את הבסיס הרלונטי ביותר להחלטתו. והטסט שבחר יע

בוחר, או בונה, טסט שיְברור מועמדים למפעל מסויים, הוא יכלול פעילויות הדומות 

ובדרך זו יאפשר למנהלי  )לדוגמה, יכולת טכנית(, לאלה הנדרשות לביצוע התפקיד

בנוסף אולם, תר. המפעל להעסיק את אלה העשויים להפיק את התוצרת הטובה ביו

, הגם (IQ) מבחנים של מבחן התבונה-יבדוק תתלטסט זה הפסיכולוג לא 

שתוצאותיהם עשויות לתת איזו אינדיקציה על העובד לעתיד. על הפסיכולוג לעמוד על 

תַאשרת  העיקרון הפסיכומטרי היסודי ביותר, שתֵקפותו של טסט נבחנת ומ 

(ascertained למטרה הספציפית והמותחמת ) שלו, ואין מצמידים לטסט זה מרכיבי

 (.Anastasi & Urbina, 1997מבחן שאינם חיוניים לעבודה הנדרשת במפעל )

אין מודדים תכונות הרחוקות מאלה הרלונטיות לשאלה העומדת במלים פשוטות, 

 (. Cole & Moss, 1989חסות אליה בדרך עקיפה בלבד )ילפתרון, והמתי

בקבלה לעבודה ניצבה במלוא חריפותה, כאשר  פיםעקי סוגיה זו של צירוף טסטים

אישיות בברירת מועמדים לעבודה. -בעלי מפעלים ביקשו מפסיכולוגים לצרף גם מבחני

כאן מעסיקים ביקשו לאתר עובדים הניחנים בכישורים מֵעבר למיומנות הנדרשת 

ת אישיות החלטו-. אולם, זה מכבר נמצא שלא ניתן להשתית על מדדילהצליח בעבודה

, וכי אין הם כלי ניבוי ראוי למטרה זו (Guion & Gottier, 1965לענין בחירת עובדים )

(Taylor, 1988 .) 

של מדינת מינסוטה בארה"ב  המחלקה לזכויות האדם כך הנחתה ,על יסוד זה

(Minnesota, 2013:) 

"…employer inquiries which are not tailored to the requirement of the job in 

question are not permitted", 

 .נדרש לעבור כתנאי לקידומו ( שעובדMMPI-והערכאות שם פסלו מבחן אישיות )ה

עם תכונות אישיות מסויימות  אכן, יהיו שיטענו כי רצוי שבמקום עבודה יעבדו אנשים

שמליוני  ,אך טענת הנגד היאהתורמות להגברת התפוקה, כיכולת לעבודת צוות ועוד. 

תכונות אישיות שונות ממלאים בהצלחה את אותו התפקיד, כנהג אוטובוס, פועל  בעלי

המכנה המשותף להם הוא מילוי נאות של  בבית חרושת, פקיד בנק, מדען, ועוד ועוד.

 אותו התפקיד.
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  פרטיות וחשאיות; - 3

בכל טסט פסיכולוגי אדם מתבקש לחשוף טפח מסודותיו הכמוסים ביותר, ולעתים אף 

אגב הטסט ניתן לחשוף סודות שלא עלו כלל בתודעתו. לפיכך, ראשית  -מזה  למעלה 

לבקש את הסכמתו של כל אדם לעבור את הטסט, וכן עליו להסכים  על הפסיכולוגלכל 

 למי רשאי הפסיכולוג למסור את התוצאות. 

בד בבד על הפסיכולוג מוטל לשמור מכל משמר על גבולות פרטיותו של הנבחן בטסט, 

ערטל בו צדדים שאינם מסייעים להשיב לשאלה אשר לשמה הוא מתבקש לעבור ולא ל

את הטסט. מכאן אף נובע, כי שמירה זו מחייבת שבכל הנסיבות שבהן מתבקש אדם 

על הפסיכולוג להתמקד ברלונטיות של הטסט שבחר למטרה  לעבור טסט פסיכולוגי

ח שיש לטסט הנבחר שרוצים להשיג באמצעותו. משמעותה של רלונטיות זו היא הכ

למלא את המטרה שלשמה הוא נועד ותו לא, ולא לנסות לחלץ מהנבחן יותר מן 

 אמצעות כליםהנדרש. היה ואין טסט כזה? אזי הפסיכולוג ינסה להשיג את המטרה ב

שאין כלי פסיכולוגי שיש בכוחו להשיב לשאלה יבהיר  ואם אינם בנמצא ,יםאחר

 הנשאלת.

חשאיות המידע שמפיקים מהטסטים ועל פרטיותו של הנבחן, כפועל יוצא מעמידה על 

גופים שונים ואנשי מקצוע החלו, לדוגמה, להזהיר מפני חודרנות חסרת הצדקה של 

טסטים שלא נועדו לבדוק ביצועי תפקיד בהעסקת עובדים, ולדרוש מפסיכולוגים 

 (.Anastasi & Urbina, 1997להימנע מלהשתמש בהם )

(. כך, privacy( כרוך בשמירה על הפרטיות )confidentialityות )ברי, שעיקרון החשאי

מובן מאליו שחולה החושף את תחלואיו בפני רופא עושה כן מתוך אימון מלא שזה 

בראש  , ואף על עצם התרחשותה, ולא יציגםישמור על חשאיות ממצאי הבדיקה

 פרטי החולה. חוצות. כמו כן, גם אם הרופא יוָעץ באנשי מקצוע הוא לא יחשוף את

לפסיכולוג יהיה  אדם הרוצה לפתור מצוקה נפשית כלשהי ופונה לשם כךבגזרה שווה, 

סמוך ובטוח שחשיפת נבכי נפשו תיעשה אך ורק במטרה לסייע לו, ומבלי חשש 

שהפסיכולוג יציג את סודותיו בפרהסיה. יתרה מזאת. אם בבעיה רפואית גלויה 

בציבור, למֹורת רוחו של החולה, בבעיה נפשית  )כפציעה( ניתן לטפל גם אם זו תיחשף

לא ניתן להתערב אם הנתון במצוקה לא יחשוף אותה. מכאן, שלחשאיות הקשר בין 

 פסיכולוג לפונה אליו יש לתת דגש יֵתר.
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במהלך הקשר המקצועי יש והפסיכולוג ירצה לחדד מרכיבים שונים במצוקתו של 

הפונה אליו, ויעשה זאת באמצעות טסט זה או אחר. גם אז ברי יהיה לפונה 

שהפסיכולוג לא יסגיר את סודותיו, וכי ישתמש בהם אך ורק כאמצעי לסייע לו. לפיכך, 

לדוגמה, טסט אישיות להסס.  הפונה יגיב לפרטי הטסט השונים כנדרש ממנו ומבלי

(. נניח שלציור TATשבו אדם מספר את כל העולה בראשו בתגובה לציור המוצג בפניו )

אחר ציור הוא מספר סיפור עם קונוטציות מיניות. אם יֵדע שתגובותיו אינן צפונות בינו 

ריו. שנֶה את סיפולבין הפסיכולוג הוא יאמר לעצמו: "אוי, יחשבו שאני סקס מניאק", ויְ 

 –ואכן נמצא, שהפונים להסתייע בפסיכולוג 

"…view confidentiality as an all-encompassing, superordinate mandate for the 

profession of psychology" (Miller & Thelen, 1986). 

 לעמגבלה  מוטלתכאשר הסתבר לחלק מן הפונים ש זו היתה השלכה מעשית;ולגישה 

בפני הפסיכולוג הם צמצמו את כמות החשיפה שלהם  והיא איננה טוטאלית, סודיותה

, שהמבקש להתקבל לעבודה מסויימת ותנאי ממחקרים שונים עולה המסקנה )שם(.

לכך הוא מבחן אישיות בנוסף למיומנות מקצועית, יוָתר מראש על מועמדותו כדי 

ברי לו כי לטסט זה אין עמד אחר, אף שומלשמור על פרטיותו בפני מעבידיו לעתיד. 

טים בע נחת מכך שמנהליו לעתיד יֵדעו פרקשר ענייני לדרישות התפקיד, ואף שאינו ׂש

לא יסוג מאחר והוא זקוק לפרנסה. אולם, לכשיתקבל  כמוסים מחייו ומתכונותיו,

לעבודה יקנן בו כל העת החשש שמא ממצאי הטסט ישמשו נגדו במהלך עבודתו 

(Stabile, 2002.) 

 לתמוה, אם כן, שכל דיון בסוגיות המקצועיות של הפסיכולוגיה שב ומדגיש כי:אין 

"Maintaining the confidentiality of client communications is thus both an 

ethical duty and a practical necessity for this profession", 

 
 –וכי פסיכולוגים לא יוכלו להיות יעילים בעבודתם 

"…if their clients fear that their innermost thoughts and feelings will not be 

kept confidential"  (Donner, 2008).           
                                                           

  לכלול גם עבירות פליליות שהנועץ אומר שהוא מהרהר לבצע, או ישנם הגורסים, שעל החשאיות בעבודת הפסיכולוג
שכבר ביצע. מאחר והחשאיות והפרטיות כה חיוניות ואקסיומאטיות שאי אפשר בלעדיהן, הפגיעה בהן עלולה למוטט את 

ודתו התהליך הנפשי הֵמטיב אשר לשמו בא אדם להיועץ בפסיכולוג. לפיכך, היה והפסיכולוג איננו מסוגל להמשיך בעב
בעטיית מה ששמע מפי אותו אדם, עליו להפסיק את הקשר עימו אך לא להודיע למשטרה. בֶמה שונה החובה לפרטיות 
ולחשאיות בעבודת הפסיכולוג שלקוחו מספר לו על התעללות בילד או רצח, מזו שבעבודת עורך הדין שאותו לקוח יודה 

 (?? Bollas et al., 1995בפניו על מעשים אלה )
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Benziman and Toder (1993)  ערכו מחקר שהתמקד בזוית הראיה של אלה שנבחנו

 לענין חשש מפני אי שמירת סודיות נמצא:בטסטים פסיכולוגים. 

"Most of the interviewees were worried about the problem of the secrecy of 

the results of the tests and expressed apprehension that the material might 

not be safe guarded and might reach the hands of different people in different 

frameworks".  

 מחשש זה:כפעל יוצא 

"Most of the interviewees claimed that during the testing they had avoided full 

exposure and/or had been sorry afterwards about things they had said. This 

selectivity derived mainly from embarrassment about discussing certain topics 

like sex, aggression, family problems and 'negative' personality traits". 

 

ככלל ציינו הנבחנים, כי הם חוו אי נוחות במהלך הטסט, שהוגדר בפיהם כמעורר 

 מרואיינים היו מוטרדים מן הטסט זמן ממושךחרדה. יתרה מזאת, מעל למחצית מה

מבחינה . במלים פשוטות, חוויית הטסט איננה דבר של מה בכך לאחר שזה הסתיים

 נפשית.
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 פרק שני: טסטים ומסוגלות הורית-תת                     

 

 א. כללי

לשם  הורים םאמצעותב בחוןבפרק זה אסקור את הטסטים הפסיכולוגים שנוהגים ל

האם הטסטים עונים לקריטריונים היסודיים  ררקטינים, ואבילדיהם הקביעת משמורת 

 שבתורת המבחנים.

אקדים להעיר, שעיקר הניתוח בדו"ח זה מתמקד באותם מקרי פרידה וגירושין שבהם 

שני ההורים רוצים להמשיך ולממש את תפקיד ההֹורּות ולגדל את ילדם, גם אם מי 

המימוש מותנה בכך, שבחובה זו בידי האחר. -מבני הזוג מתנגד למימושה של זכות

חולים, או עקב -שההורה איננו מנוע מבחינה טכנית מלטפל בילד עקב אישפוז בבית

כלפי מי מהם להתעללות  של ממש ריצוי מאסר ממושך. כמו כן, אף לא עולה חשד

 .וכל מסוכנות שהיא כלפיו בילד

בתהליך ההערכה לשם המלצה על משמורת הילד, המעריך מעביר טסטים שונים אם 

הוא פסיכולוג, או מתבסס על טסטים שפסיכולוגים העבירו. ככלל, מה בודק איש 

 ? הדברים הבאים מתמצתים זאת כהלכה.המקצוע בבואו להמליץ על משמורת הילדים

"Essentially, there are five main topics: 

a) The best interests of the child; 

b) The bond between the child and his parents or siblings; 

c) Psychological dysfunction, the capacity to parent, and the strengths and 

weaknesses associated with each parent's ability to parent, nurture, and 

understand the children and their needs; 

d) The nature of the coparental relationship; and 

e) Recommendations for how the parents can share the time with their 

children. This is often called the custody and visitation plan" (Stahl, 1994). 

 

הטיפול, ההשגחה,  הכולל אתניתן לנסח כך: לגדל ולחנך ילד,  הורותהמושג את 

האהבה וההדרכה שההורה מעניק לילדו. וגם כך: תהליך של עידוד, תמיכה וסיוע 
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רבים  ,בהתפתחות הפיזית, הרגשית, החברתית והאינטלקטואלית של הילד. מן הסתם

לפירושו של המונח "מסוגלות הורית" כ: "מדת   יסכימו לשני ניסוחים אלה, ואף

ה את צרכיו הפיזיים, רוחניים ונפשיים של ילדו בהקשר תואמותו של הורה להעריך נכונ

 (. 1993לגילו והתפתחותו, ולהיות זמין ופנוי לענות לצרכים אילו" )שרון, 

האם הטסטים שמשתמשים בהם אכן מסייעים להסיק עד כמה ההורה הנבחן אכן 

 מפגין מסוגלות הורית ראוייה? 

 

 טסטים הב. 

 ם להעביר, כולם או חלקם, להורים ולא לילדים. את ארבעת הטסטים שבהם אדון נוהגי

 בפסיכולוגיה  לקוראים שאינם בקיאים בתחום המבחנים אציין, שאת שלל הטסטים

(. personality( ומבחני אישיות )abilityניתן לסוֵג לשתי קטגוריות: מבחני יכולת )

רון בקטגוריה הראשונה מתמקדים במידת היֶדע והמיומנות בתחומי מומחיות וכש

(. בקטגוריה זו כלולים מבחנים המעידים על יכולת accomplished testsכלשהם )

 . כלשהי העבודל ה(, כמבחני קבלaplitude testsללמוד ולרכוש מיומנות מסויימת )

הקטגוריה השניה מקיפה טסטים המתארים את ההתנהגות האופיינית של הנבחן; כאן 

מהי מיומנותו החברתית, האם התנהגותו  אומדים את מידת ההסתגלות הרגשית שלו,

 חריגה, וכיו"ב.

המסוגלות ההורית טסט לבדיקת התבונה, אך חלק הארי מעביר  יש המצרפים לבדיקת

  טסטים מן הקטגוריה השניה בלבד, שבהם אדון.

Minnesota Multiphasic Personality Inventory -1 

. המבחן, Charles McKinley -ו Starke Hathawayע"י  40-מבחן זה נבנה בשנות ה

 567, כולל רשימה בת (Helmes et al., 1993) כמה שינויים במהלך השניםשעבר 

דוגמה להגדים: אני בטוח הגדים שהנבחן מסמן אם הם מתארים אותו, אם לאו. 

שתמיד קושרים נגדי קשר, אני מודאג בכל הקשור לענייני מין, רוב בני האדם אינם 

לתשובות מייחסים ערך מספרי, שאותו מסכמים לכל אחד חרים. ים לעזור לאׂשׂש

אף ניתן לשרטט גרף המתאר  , ולכולם יחדיו.המקיפים את ההגדים מעשרת הסולמות

הטסט תוכנן ותּוָקף עבור האוכלוסיות  את מיקומו של הנבחן בכל אחד מן הסולמות.

 , סכיזופרניה,המפגינות את ההתנהגויות הספציפיות שהוא בודק )דכאון, פרנויה
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מכאן, יש בכוחו להבדיל בין קבוצות קליניות לבין האוכלוסיה  ועוד(. נשיות,-גבריות

 לקבוע את הציונים. כיצד מדריך מפורט כיצד להעבירו, ו וסחיהכללית. למבחן נ

 

 השלמת משפטים -2

( מציגים את תחילתו של משפט, והנבחן משלים sentence completionבטסט זה )

". בדרך כלל הנבחן מקבל דף ---", "מה שמטריד אותי ---אותו. לדוגמה: "אני מרגיש 

 ובו מודפסות מילות הפתיחה של כל משפט, ועליו לרשום את ההמשך. 

 מה מנסים לברר באמצעות המבחן?

מכנים מבחנים משפטים שייך לקבוצת מבחני האישיות שאותם -מבחן השלמת

(. במבחנים אלה התפקיד שמוטל על הנבחן איננו projective testsהשלכתיים )

מובנה וברור, כך שהם משמשים מֵעין מסך שעליו הוא מקרין כבזרקור את גישתו 

לנושאים שונים, את שאיפותיו, חששותיו, הקונפליקטים שבו, וכיו"ב. ההנחה שביסוד 

ע לתוכן תגובתו, ועל כן אינו מפעיל אמצעי בקרה המבחנים היא, שהנבחן איננו מוד

(. או אז MMPI-ושליטה מודעים לתוכן זה לעומת טסט שבו חופש התגובה מוגבל )כ

 נחשפים רבדים עמוקים שבאישיותו.

את המבחן להשלמת משפטים מנתחים בדרך כלל על פי תוכן התגובה והמידה שבה 

ולאיתור קשיים רגשיים  היא נשנית. המבחן משמש להערכת אישיות כללית

(Goldberg, 1965) .כן נבנו עבורו נורמות ממדגמים של נאורוטים ופסיכוטים ,

 (.Anastasi, 1961ולקבוצות תלמידים צעירים ובוגרים מהאוכלוסיה הכללית )

 גם שני הטסטים הבאים שייכים לקטגורית המבחנים ההשלכתיים.

-3 Thematic Apperception Test  

כרטיסים ובכל אחד מהם ציור בצבעי שחור ולבן, שמשמעותו  19 המבחן כולל

, או חלקם(, והוא מתבקש 19-מעורפלת. בפני הנבחן מציגים ציור אחר ציור )כל ה

לדעתו קורה, לתאר איזו התרחשות הביאה ְלמה שהוא רואה, ש ו האירועלספר מה

 Henry Murray. את הטסט פיתח לראשונה הז אירועומה עשויה להיות התוצאה מ

 , וזכה לגירסאות שונות. 30-בסוף שנות ה
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השימוש השכיח הוא על פי  ,הערכה כמותיים לסיפורים-אף שהיו חוקרים שבנו סולמות

(. המטרה Anastasi et al., 1997"נורמות סוביקטיביות" של כל נבחן ונבחנת )

 המסורתית בשימוש במבחן זה היא לאמוד את מידת הפסיכופתולוגיה והשימוש

 Roman) , וכן לאמוד כישורים לפתרון בעיות(Cramer et al., 1990) במנגנוני הגנה

et al., 1993.)  

4- Rorschach Inkblots  

השויצרי הרמן רורשאך והוא תיאר אותו לראשונה בשנת  את הטסט פיתח הפסיכיאטר

, אך עקב מותו שנה אחר כך חבריו למקצוע המשיכו את מלאכתו. המבחן כולל 1921

 כתם דיו שונה, אך בכולם שני חצאים סימטריים עשרה כרטיסים, שעל כל אחד מהם 

 של הכתם. הנבדק מתאר מה הוא רואה בכל כתם.

פסיכולוגים השתמשו בעבודתם בכתמי דיו לשם בדיקת למעשה, קודם לטסט זה 

יכולת הדמיון ופונקציות אחרות. רורשאך השתמש בהם לראשונה לשם איבחון 

 ולבחינתה הכוללת של האישיות.

הטסט הועבר לקבוצות פסיכיאטריות שונות, ונוסחו נורמות של תשובות אופייניות לכל 

מיקומו של הטסט כמבחן פסיכומטרי, נעשתה עבודה יסודית ל 60-בשנות האחת מהן. 

פיתח מערכת מתן ציונים מפורטת. זו אכן שיפרה את מהימנות השימוש  Exnerכאשר 

 (.Acklin et al., 1992בו )

 

 האם יש בכוחם של ארבעת הטסטים לשקף מסוגלות הורית?

 

, המטרה שתדריך כאשר פסיכולוג בוחר טסט מהארבעה שתיארתי, או כל טסט אחר

ייע בידו לאמוד את המסוגלות ההורית של חירה זו הינה: האם הטסט יסאותו בב

ההורים הניצבים בפניו, כאשר המצפן המנוט אותו בדרכו יהיה תֵקיפותו של הטסט 

 עבור ההחלטה שעליו להחליט.

פרק הקודם, היא השיקול הראשון במעלה שעל ה-תתתקיפותו של טסט, כאמור ב

 מאחר ואף אחד מארבעת הטסטים, ואף לא כל טסטהפסיכולוג לשקול בבחירת טסט. 

אחר, נועד לשקף מסוגלות הורית, ממילא כל החלטה בשאלה זו שיחליט  אישיות

 הפסיכולוג על יסוד הטסטים תהא נטולת יסוד פסיכולוגי.
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 במה דברים אמורים?

המסוגלות לה, עשוי את לעיל(, וממילא  19-20 התיאור שתיארתי את ההורות )עמ'

 פות.ן די בו מבחינת דרישותיה של התקֵ על דעתם של הקוראים, אך אי להתקבל

המונחים "הורות" ו"מסוגלות הורית" הינם מונחים מעורפלים וחמקמקים שלא ניתן 

, ועל כן יש להגדירם הגדרה אופרציונאלית. כלומר, על הפסיכולוג מוטל *למדוד אותם

אותו  שנהת" וזאת בדרך שתיהורמסוגלות לתאר במדויק מהם ְרכיביו של המונח "

ממושג תיאורטי לכזה שיהיה ברור ומובחן, וכך יהיה ניתן להבינו במושגים של תצפית 

כך נהגו בינה וסימון כאשר פיתחו את מבחן התבונה, שהיא מושג כללי אמפירית. 

כאשר פסיכולוג מעריך את מידת תבונתו של תלמיד הרי הוא אומד  גם כיום, ומעורפל.

או את ?"(, 5כפול  5בדרך אופרציונאלית את יכולתו החשבונית )בשאלה "כמה הם 

 יכולת הזכרון )"חזור על המספרים שאקרא בקול"( וכד'.

, ועל כן אולם, כך אין נוהגים אלה המחליטים על מידתה של המסוגלות ההורית

תכן. ממילא נובע, -שעליהם הם נסמכים חסרים תֵקפותבחינת האישיות להטסטים 

 ניבוי מאחר ובהעדר הגדרה אופרציונאלית-שטסטים אלה אף חסרים תקפות

אין אפשרות להגדיר את קריטריון הניבוי. בהעדרו של קריטריון זה  הורית-למסוגלות

      .להישעןאין לה על מה החלטה בדבר מסוגלות הנשענת על הטסט שנבחר,  כל

זאת ועוד. במצב זה, כלל לא ניתן לבדוק את הֶאפקטיביות של ההחלטה במהלכן של 

ְשנות המשמורת. כלומר, מאחר ומטבעו של עולם ילדים גדלים ומתפתחים במהלך 

החלטת הערכאות בענין משמורתם,  המלצת אנשי המקצוע ואת השנים העוקבות את

בדפוס האינטראקציה שלהם ישיותם בכלל ובהתפתחות אעשוי לחול שינוי משמעותי 

. או אז יש מקום לשוב ולבחון את פרטי המשמורת על פי הקריטריון בפרט עם הוריהם

 שנקבע בעבר, אולם בהעדרו ממילא אין בדיקה.

ף מי מהטסטים תקֵ לא למותר להעיר, שיש באפשרותם )וחובתם( של חוקרים לְ 

הורית, וזאת לאחר -גם עבּור מסוגלות ,לבחינתה של האישיות הפסיכולוגיים הקיימים

באוכלוסית הורים שעל סף  פותהתקֵ  תקידוב מסוגלותהאופרציונאלית של ה הגדרתה

                                                           
( והן הערכה במבחן מספר תשובות נכונות ,ימוש במושג "מדידה" כאן כולל הן מדידה מתמטית )לדוגמההש*  

או אומדן, ואין להסיק שהראשונה הינה מדעית, או אוביקטיבית, יותר מהשניה. כך, לדוגמה, פסיכולוגית עשויה 
היא עשויה  . לשם כךאביועל מדבר על אימו ו כשהוא ללמוד רבות מהשוואת עוצמת קולו של היושב מולה

למדוד את העוצמה  כה כשהיא מסתמכת על יכולת השמיעה שלה, אואו נמו הכגבוה וקוללהעריך את עוצמת 
פים  למטרתה, שהיא: ללמוד על שהיא ערכה לבדיקת עוצמת הקול תקֵ  במכשירים שנועדו לכך. שני המבחנים

 יחסו הדיפרנציאלי של הנועץ בה כלפי הוריו.
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בלתי  הקיימים לבחינת האישיות . מאחר והדבר לא נעשה, השימוש בטסטיםגירושין

 הורית.-רלונטי לביסוס מסקנות לענין מסוגלות

 ים בשימוש בטסטים בשאלת המסוגלותהמצדדהאם פסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים 

 ?עובדה, שאין הם תֵקפים כדי להשיב לשאלה זואינם ערים ל

"As of now, there is no psychological test …. That adequately measures 

parental fitness… It would be nice if there were a simple test that we could 

administer to both parents to help understand their abilities as parents. 

However, given the complex nature of relationships and parenting, as well as 

the complexity of the issues associated with custody and shared parenting, no 

such test is available" (Stahl, 1994, p. 55).  

 יתרה מכך. המחבר אף ממשיך ומדגים את חולשתם של הטסטים לענין משמורת

והגירסה החדשה שלו נבנה לאיבחון בעיות פסיכיאטריות חמורות,   MMPI -; ה)שם(

לממצאי על פי המחבר רצופת פגמים באוכלוסיות שמחוץ לבתי חולים פסיכיאטריים. 

. באשר למבחן רורשאך,  "have nothing to do with parenting"מבחנים השלכתיים 

 except for the most dysfunctional parent, it will not do much to answer…"הרי: 

questions about day-to-day parenting". 

 מסקנה זו של המחבר לא השתנתה גם במהדורה מאוחרת של ספרו:

"…there is no psychological test that specifically identifies parenting capacity, 

and… psychological tests cannot differentiate parenting abilities".               

(Stahl, 2011, p. 111) 

מומחים בתחום המבחנים הפסיכולוגיים הסיקו זה מכבר, שעדות מומחה בענין ככלל, 

טסטים, לעתים נדירות משמורת קטין בעת גירושי הוריו, המתבססת על תוצאות 

 (. ומדוע?Blau, 1984ספקת בסיס של ממש להחלטות הערכאות בענין )מְ 

"The essential weakness of psychological tests in this regard is that the link 

between test findings and effective parenting is weak or nonexistent… 

personality tests were not designed to assess parents' relationships to children 



25 
 

and are therefore largely irrelevant to the real issues in child custody cases" 

(Gregory, 2000). 

מאחר ובין אלה העוסקים בסוגיות המשמורת אין מי שחולק על הקביעות שציטטתי, 

 כבדרך שיגרה. טים אילועולה השאלה מדוע הם מסתמכים על טס

"At best, we hope that the psychological tests can provide some insight into 

psychological dynamics and other issues that are peripherally associated with 

parenting or the custody dispute itself" (Stahl, 1994, p. 55).  

 להצביע על שימוש מוטעה לחלוטין בטסטים. שתי בציטוט נועדושלוש המלים שהדג

 איזו שהיא תובנה לענין סוגיות ל היותר מקווה שהשימוש בטסטים יניבהמחבר לכ

זאת, במקום לבחור את  .הןל הטסטים קשוריםבאופן שולי ממילא רק , שהמשמורת

מעוניין לשאלות שעליהן הוא כדי להשיב  הנמצא בשימוש, הטסט המתאים ביותר

הורית, ממילא -. יתרה מכך. בהעדרה של הגדרה אופרציונאלית של מסוגלותלהשיב

תקוותו של המחבר נדונה לכשלון. בניגוד מוחלט להגיון המתודולוגי המדריך את 

פרק הקודם(, כך ה-תתבנייתם של טסטים פסיכולוגים ואת השימוש בהם )ר' פירוט ב

 קוראיו:להמחבר  ץליממ

"The child custody evaluator is encouraged to use the data from psychological 

tests only  to form hypotheses about personality traits and behaviors, which 

can be further explored through collateral interviews, direct interviews, or 

observations" (Stahl, 2011, p. 116). 

מטר של ם כן, רק כדי לתת בידי הפסיכולוג אפשרות לנסח השערות עליו להשתמש בא

כל כלי ש ,מכיון ךכלים פסיכולוגים נוספים. אמטר של טסטים, שאותן יאושש או יפריך ב

פסיכולוגי פולש בעוצמה  לפרטיותם של ההורים וחודר לתוך תוכם של רגשותיהם 

ולא להתייחס  היטב כל כלימראש ג לברור על הפסיכולוהכמוסים ביותר,  ומחשבותיהם

מכיון שממילא לא קיים טסט שנועד לבדוק אולם,  בשוויון נפש למלאכת הברירה.

המחבר המחבר מתייחס לכל הטסטים כמקשה אחת. יתרה מכך,  הורית-מסוגלות

התנהגות הרלונטים להורות, שבהם על הי אישיות ושטחֵ האיננו מבהיר מהם תכונות 

במלים פשוטות, המחבר קורא לפסיכולוגים . בטסט זה או אחר להתמקדהפסיכולוג 
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 ובין אם החכה בים( בין אם ישליכו את fishing for information"לדוג" אינפורמציה )

 !החכה תעלה, אם בכללונראה מה  בשלולית,

ובהקשר זה יש להעיר, כי בעולם ובארץ ישנם פסיכולוגים המעבירים טסטים גם 

  . לשם מה?קר השלכתיים, בעילילדים

"All of these techniques use symbolic tasks to hypothesize about or gain some 

understanding of the psychological dynamics of the child… to asses feelings of 

vulnerability and inadequacy, levels of depression and disorganization… "  

(Stahl, 2011, p. 120-121). 

שבציטוט הקודם, אלא שמטרת השימוש  "ההיפוטתי והאפשרי"לא רק שחוזר טיעון 

כאן תמוהה. הפגיעּות לעת גירושין הינה עובדה ברורה וידועה לכל איש מקצוע 

כמו  )ולהורים(, מבלי להטיל עירבוביה בנפשו של הילד בנסיבות מעורערות בלאו הכי.

ההורית גם בטסטים -כן, מבחינה מתודולוגית, כאשר המטרה לאתר את המסוגלות

 לילדים, הרי לא רק שעושים זאת בעקיפין אלא שהם נעדרי תֵקפות למטרה זו.

 כיצד נוהגים פסיכולוגים בישראל?

( מציין לענין הטסטים הפסיכולוגים, ש"רובם ככולם אינם מתאימים 1999אלמגור )

זה" של מסוגלות הורית, וכי "אמת המידה למסוגלות הורית מורכבת  לאבחון מסוים

למרות זאת,  וקשה ביותר לתרגום למונחים תפעוליים שיאפשרו הערכה מתאימה".

יש אפשרות להיעזר במבחנים באפן מוגבל לֵשם העלאת השערות לגבי טוען המחבר, "

-טיות למסוגלותהנבחן", אך מבלי להאיר את עיני הקוראים מהן ההשערות הרלונ

 הורית, שניתן לשער על יסוד הטסטים.

את דעתו לנושא הערכתה של המסוגלות ההורית בעבר נתן גם כותב שורות אלה 

, (, ובעקבות המסקנה שלטסטים אלה )ולכלים פסיכולוגים נוספים2001)אורון, 

המקצועי מחייב  ההגיוןמכיון שכך, " :( אין כל רלונטיות למסוגלות, נטעןשפורטו במאמר

כן הוספתי, כי "על אנשי מקצוע להבהיר  אתר את השימוש בכלים אלה". -להפסיק על

המשפט את היעדר התקפות של תהליך הערכת המסוגלות ההורית, וכי הציפיות -לבית

 :וכן .של השופטים להמלצה דיכוטומית בענין המשמורת אינן עומדות במבחן המציאות"

רוץ גורלות בנושא המשמורת, אין בעובדה זו כדי לערער "הגם ששופטים הוסמכו לח

 ולּו במשהו את חובתם להביא לכך שפסיקתם תחפוף את הידע המקצועי".
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מסתבר, שצילום המצב עד לשנות האלפיים יֶאה גם להן; דבר לא השתנה לענין היעדר 

פניו (: "על 187, עמ' 2011כך אף מעיר יגיל )(. 2011התֵקפות )אלמגור וארליך, 

דיאגנוסטים לבדיקת מסוגלות הורית, אינו עומד באף -נראה, כי השימוש בכלים פסיכו

שגיא יואלס ו גם ., וכי אין למסוגלות הגדרה אופרציונאליתאחד מסוגי התקפות"

הם  קובעים שהטסטים אינם תקפים, וכלל לא נועדו לבחינת המסוגלות. (2012)

להעריך את יחסי ההורה עם הילד מוסיפים ואומרים: "נמצא, שכאשר מבקשים 

, מספקים מידע מועט ולא רלונטי TATמבחנים פסיכולוגים השלכתיים, כגון רורשאך או 

 (.380)שם, עמ'  "בקשר לשאלה אם ההורה 'טוב דיו' או 'מתאים ביותר' למטרת הורות

 (.Oron, 2015על העדר השינוי בענין זה גם אני עמדתי )

בענין העדר  אנשי מקצועחרף הדברים הברורים של אם כן, גם בשנות האלפיים, 

להפסיק להיעזר בטסטים בקביעת המשמורת,  אנשי מקצועהתקפות אין הם קוראים ל

 לבחון הורים בענין מסוגלותם. אין הם דורשים מפסיכולוגים שלאו

זה שנים  בשולי דברי לענין הטסטים אדגיש, שככלל, הליך ההערכה המתקיים מ 

יהה על גישת אנשי מקצוע, המתייחסים להעדר )יחסי( של מסוגלות ארוכות מעורר תמ

כך נרמז, שהם מחפשים אחרי שורשיה של הורית כאל "תיסמונת" שיש "לאבחן". 

המקום להעיר, שבהחלט יתכן מצב אשר בו בעיות נפשיות אף פתולוגיה כלשהי. כאן 

 ידו כהורהלמלא את תפק קשות וחמורות שבהן לוקה הורה, עשויות למנוע ממנו

 הוא אם ללא כל קשר סתייעו בטסטים פסיכולוגים,י)ושלאיתורן של הבעיות אפילו 

. אולם מניעה זו נובעת מן העובדה שאותן בעיות מפריעות אם לאו(פני גירושין מד בוע

ים תפקידְבים ה לתיפקודו הכללי של אותו הורה, ותפקידו כהורה הוא רק אחד

 המרכיבים את חייו.

 

 ג. על הטסטים בועדת שניט 

עסקה הועדה בצד הנפשי של משמורת קטינים אשר  בכתב המינוי 2נאמנה לסעיף 

 נתנה דעתה לנושא הטסטים הפסיכולוגים.וריהם על סף פירוד וגירושין, וה

(, דו"ח סופי 2008הועדה הוציאה מתחת ידה שלושה דוחות; דו"ח ביניים )אפריל 

 (.2011)דצמבר ( ודו"ח משלים 2011)ספטמבר 
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בדו"ח הביניים סקרו שני חברי הועדה, פרופ' שגיא וד"ר יואלס, ספרות פסיכולוגית 

( את חשיבותם של שני 21-22. לאחר שהדגישו )בעמ' *בנושא האחריות ההורית

ההורים להתפתחות הילד, וכי "מרבית ההורים מאופיינים בהורּות נורמטיבית ותפקוד 

אוד של גירושין", הם מסיקים: "נדרש טיפול שעוקף את ראוי גם בקרב מקרים קשים מ

הקונפליקט הזוגי ושם דגש על אחריות הורית, תוך שהוא מניח כי ישנה בדרך כלל 

( הם 83)עמ'  הבינייםבנספח ה' לדו"ח מסוגלות הורית לכל אחד מן ההורים". 

שאינם  בכלי מדידהמרחיבים את נקודת הראּות, וקובעים, שהפסיכולוגים משתמשים "

-תֵקפים ולא נועדו להערכת מסוגלות הורית. לדוגמה, מבחנים נפוצים כמו רורשאך ו

TAT   לא  נועדו למטרה זו". ובהמשך: "כאשר מבקשים להעריך את יחסי ההורה עם

הילד, נמצא, כי מבחנים פסיכולוגים סטנדרטים מסוגו של הרורשאך מַספקים מידע 

הורה הוא 'טוב דיו' או 'מתאים ביותר' למטרת מועט ולא רלונטי בקשר לשאלה האם ה

  ."הורות

בהקשר לדברים אילו העירה הועדה, כאשר דחתה את ההצעה לכפות על ההורים 

(: "...קיימים ספקות ביחס 33להגיש חו"ד מקצועית בפתיחת ההליך המשפטי )עמ' 

הם דעת המסתמכות על מבחנים פסיכולוגים, כפי ש-למהימנותן המקצועית של חוֹות

מנות" כאן הוא במובן המילוני, שניתן ינערכים היום". )מן הסתם השימוש במלה "מה

לסמוך עליו, ולא המתודולוגי(. הועדה לא פירטה את הספקות שבלבה, ולא הבהירה 

זאת ועוד, על אף הדברים  מדוע ֵחרף הספקות יש להתיר את השימוש במבחנים.

אין הם ממליצים לבטל על אתר את הברורים של שני חברי הועדה הפסיכולוגים, 

 השימוש בטסטים לבחינת מסוגלות הורית.

אציין בהערותי הפניות כפולות  כן הדו"ח הסופי של הועדה הופץ בשני פורמטים, ועל

)"הכלים העומדים לרשות בתי המשפט לשם קביעת טובת אליו. בפרק השני לדו"ח 

המקרים  הנפשי, והסיקה "כי הילד"( התייחסה הועדה לחוות דעת של מומחים בתחום

בהם השימוש במומחה הוא אפקטיבי, הינם מקרים בהם מי מההורים או מהילדים 

סובל מהפרעה נפשית הפוגעת, או שעלולה לפגוע, באפשרות של מימוש האחריות 

                                                           
*
ק משקל נכבד לדברי השניים, מאחר ושניהם הפסיכולוגים היחידים מבין חברי הועדה. מסגרת הלימוד של יש להעני 

מקצוע הפסיכולוגיה היא היחידה, מהמקצועות שעניינם נפש האדם, המתמקדת ביסודותיה של תורת המבחנים, 
 במתודולוגיה של בניית טסט וכיצד יש לאמוד את ערכו בקבלת החלטות.
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ההורית, או מקרים בהם עוצמת הסכסוך גבוהה במיוחד ואינה מאפשרת הידברות בין 

 (. 2.5.3סעיף  32עמ'  | 19ריות ההורית שלהם" )עמ' וש האחההורים בענין מימ

בהמשך התמקדה הועדה בטסטים: "לעתים קיימת נטיה בקרב מומחים להסיק 

דיאגנוסטים, -מסקנות בקשר ליכולת ההורית בהסתמכם בעיקר על מבחנים פסיכו

אולם, על אף (. 2.5.6ס'  34עמ'  קטע שני | 20תאים לתכלית זו" )עמ' שאינם כלי מ

ביעתה הפוזיטיבית המפורשת הזו לגבי הטסטים, הועדה ממשיכה ואומרת באותה ק

נשימה: "על הגופים המקצועיים להתוות אמות מידה כדי שהשימוש במבחנים 

 פסיכולוגים לניבוי והערכת היכולת ההורית יהיה זהיר ומהימן". 

ַמה נְַפָשך  פוך אותם אם הטסטים אינם כלי מתאים, ממילא שום זהירות לא תה –מ 

, למתאימים. במלים פשוטות, הועדה נמנעת מלהמליץ על איסור השימוש בהם, או

להמליץ על כך לגופים המקצועיים )מועצת הפסיכולוגים והסתדרות  ,למיצער

 הפסיכולוגים(.

בהמלצתה ל"תיקוני החקיקה המוצעים" חוזרת הועדה ואומרת ש"יש לעשות שימוש 

( מבלי 49, עמ' 29דיאגנוסטים לצרך עריכת חו'ד" )עמ' -פסיכוזהיר ומושכל במבחנים 

ה הועדה: "ניטשת מחלוקת באשר וסיפלהבהיר את כוונתה. בהקשר להמלצתה זו מ

לתקפותם ומהימנותם של חלק מהמבחנים הפסיכולוגים בהם נעשה שימוש תדיר 

ק להעריך יכולת והתאמה הורית" )שם(. אולם, אין הועדה מפרטת מהו אותו חל

שלגביו אין מחלוקת, מיהם הפסיכולוגים שאינם חולקים ומהם )לדעתה!( המבחנים 

 התֵקפים למסוגלות הורית.

 ומפורשת. יעה זו, או הציג עמדת מיעוט ברורהאף חבר ועדה לא הסתייג מקב

 שפטים האריך את המינוי שלה, כדינכתב בידי הועדה לאחר ששר המ הדו"ח השלישי 

(. בדו"ח השלישי לפתור מחלוקת מסויימת שהתגלעה בין חבריה )שתידון כאן בפרק

זה לא עלתה סוגיית הטסטים, אולם פרופ' שגיא וד"ר יואלס מצאו לנכון לאזכר את 

ראשית מאמרם, שאמור היה להתפרסם סמוך למועד הגשת הדו"ח, שאותו הזכרתי ב

נין הטסטים ברוח מאמרם , הם אינם ממליצים דבר לע. עם זאתהעמוד הקודם

 ודבריהם בועדה.
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המסקנה המתבקשת מהמלצותיה של ועדת שניט בענין השימוש בטסטים פסיכולוגים 

הגם  היא, שניתן להמשיך באין מפריע להשתמש בטסטים ,לקביעת משמורת הקטין

 ;י )כמפורט בפרק זה(תודולוגנטולי בסיס מ שהם

וגלות הורית, וממילא הם נעדרים . טסטים אלה לא נבנו למטרת בדיקתה של מס1

 לחלוטין מהימנות ותֵקפות למטרה זו.

יקף ולּו טסט אחד מטסטים אלה, במטרה להשתמש בהם 2 . אף פסיכולוג לא ת 

 לבדיקת מסוגלות הורית.

עקב חשיפת הממצאים  תוצאות הטסטים שלאפשרי  . אין כל התייחסות לעיוות3

 במסגרת הפסיכולוגית., המובנים וניתוץ הפרטיות והחשאיות

יה את תֵקפות יה ובֵ מנֵ  רציונלית למונח "מסוגלות הורית" שולל. העדר הגדרה אופ4

 התוכן בטסטים אלה, וממילא אף את תֵקפות הניבוי.

אפשרות לבחון את תֵקפות ההחלטה העדר , כמובן, לתמתפרׂש ההאמור שלילה. ה5

 בענין המשמורת על פי קריטריון ניבוי ברור.

דר הגדרות למרכיביה של המסוגלות ההורית מלמד מאליו, שלפסיכולוג אין . הע6

כפעל יוצא . אפשרות בחירה בין טסטים במטרה לבחור בטסט הרלונטי ביותר

הפסיכולוג מאתר מימדי אישיות שאינם רלונטים לתיפקוד הספציפי של ההורה. 

נו פסול מלתפקד הנוהג לרחוץ ידיו עשרות פעמים ביום, אינ לדוגמה, הורה כפייתי

, ובאמצעותו גם השופט על בעייתו של ההורהכהורה. מדוע הפסיכולוג צריך לדעת 

 ועורכי הדין??

 עוצמה, שנועד "לדוג"-הפגמים בשימוש בטסטים גורמים לשימוש בכלי חודרני רב. 7

 דבר מה מעורפל ובלתי מוגדר אפילו לפסיכולוג עצמו.

 
עתם של מקצוע בענין הדרך הנאותה הפגמים אף אינם עולים בקנה אחד עם ד

(, ועם הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגים 2009להשתמש בטסטים )שפלר, 

א(: "הפסיכולוגים יקפידו על שימוש במבחנים רלונטים שידועים מהימנותם, 7.2)סעיף 

 תֵקפותם והסטנדרטיזציה שלהם...".
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( ציינתי, שטסטים פסיכולוגים הם דרך אחת לאמוד תכונה 6בפתח הפרק הקודם )עמ' 

 מקיף יותר מהעברת טסטים.כלשהי, וכי הערכה פסיכולוגית היא תהליך 

עתה, על רקע הדיון בטסטים ובמתודולוגיה שלהם, יש מקום להרחיב במקצת את 

 הדיון בהערכה פסיכולוגית, הרלונטי להערכתה של מסוגלות הורית.

גורמים רחב, ועל כן, כדי להבינה יש לשאוף -ביסודה של כל התנהגות עומד ְטוָח

בדרכים שונות, כאשר טסטים הוא מקור אחד לאיסוף אינפורמציה ממקורות שונים ו

. על יסוד כל המידע הפסיכולוג יסיק מסקנות בדבר ההתנהגות )ולא תמיד חיוני(לכך 

 שבמיקוד, ובמידת הצרך יבסס עליו ניבוי.

כך, לדוגמה, במקרי העדרות מהבית או מהבסיס הצבאי על הפסיכולוג המשטרתי 

כן האם טמונה בה כוונה אובדנית. ככלל,  להעריך, ראשית, האם ההעדרות מרצון, ואם

בהעדרות מרצון על הפסיכולוג מוטל להעריך את הנעתו ומטרתו של הנעדר, ובהתאם 

כדי לגבש ניבוי התנהגות על יסוד הערכה ראויה להערכתו להנחות את צוות החקירה. 

משפחה של הנעדר -ותֵקפה של תכונות אישיות רלונטיות, הפסיכולוג ישוחח עם בני

וידידים, יבדוק כל בדל נייר )כיומן אישי וחליפת מכתבים, כולל מחשב אישי(, במידת 

הצרך ישוחח עם מכרים מן העבר, ויבחן כל פרט המתברר במהלך החקירה 

  (.2011המשטרתית )אורון, 

דוגמה זו אף מבהירה את ההבדל בין טסט פסיכולוגי לבין כֵלי הערכה פסיכולוגים 

אחרים. פלוני מחליט לכתוב יומן אישי כדי לתעד עבור עצמו חוויות חיוביות כשליליות, 

או כדי להתבונן באמצעות כתיבתו במהלך חייו, או במטרה להבין את הסיבות לקשייו 

, MMPIאולם, כאשר פסיכולוג יציג לאותו פלוני מבחן בסיטואציה זו או אחרת, וכיו"ב. 

הגדים אילו נבחרו בידי  הרי מה שיעורר את כתיבתו יהיו ההיגדים בטסט זה. כמו כן,

פסיכולוגים שבנו את הטסט למטרה שלשמה הוא נועד, וארגנו אותם בקונטקסט 

ם נעוץ מתאים. במלים אחרות, ההבדל בין טסט פסיכולוגי לכלים פסיכולוגים אחרי

בשליטתו היחסית של הפסיכולוג בפריטים שיעוררו את תגובת הנבחן. בטסט שליטתו 

כמובן, שליטה מסויימת תהיה לפסיכולוג )מלאה, בעוד שבכתיבת יומן שליטתו אפסית. 

על כתיבת חוויות אישיות, אם יבקש, לדוגמה, מאדם הנועץ בו לכתוב את הקורות אותו 

 .(קשייוולתאר את  במהלך יום העבודה

מן המפורסמות, שתפקיד הורה מורכב ממצרף של תכונות אישיות וסיטואציות )בין אם 

ההורית -נשכיל לפרטן ובין אם לאו(, ועל כן הפסיכולוגים העוסקים בשאלת המסוגלות
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אינם מסתפקים בתוצאות טסטים אלא משתמשים בכלי הערכה פסיכולוגים נוספים. 

 ים הינם התצפית והראיון. שני הכלים השכיחים שבהם הם בוחר

חשוב להדגיש, ולחזור ולהדגיש, כי העקרונות המתודולוגים עליהם עמדתי בחלק 

הראשון לפרק הקודם, אינם מייחדים אך ורק את הטסטים כי אם את כל כלי ההערכה 

. לפיכך, גם כאן אבחן את השימוש בשני כלים (Domino et al., 2006) הפסיכולוגים

 המידה המתודולוגיות שתיארתי. אילו על פי אמות

 

 ת צ פ י ת -א 

 ם מתודולוגיםכללי – 1

א מעשה של יום יום, כהתבוננותו הסתמית של יתצפית בהתנהגותם של אחרים ה

פלוני בנוסעי אוטובוס בשעה שהוא נוסע למקום עבודתו, או אלמוני היושב על ספסל 

יש והתצפית מכוונת למטרה  בגינה ציבורית ומתבונן בתשומת לב בעוברים והשבים.

ספציפית, כמורה הצופה בתלמידים בשעת ההפסקה כדי למנוע מעשי אלימות, או 

 מנהל מחלקה במפעל הצופה בעובדיו כדי להקיש על רמת עבודתם. 

כאשר מבקשים להתמקד בדרך מקצועית בהתנהגות כלשהי, עושים זאת בשתי 

 (:Anastasi, 1961, Anastasi & Urbina, 1997. Cronbach, 1964, 1990אופנויות )

                                                                                א. דגימת סיטואציה;

קטע מצומצם של  טסטים פסיכולוגים, ושאר כלי הערכה פסיכולוגים, מתמקדים במ 

ההתנהגות שבמיקוד. לפיכך, על הפסיכולוג לקבוע מראש באיזו סיטואציה הוא מעונין. 

ספר מנסים להפחית את רמת האלימות, הפסיכולוג י ְצפה -אם בביתלדוגמה, 

מה שרואה וכן את הדיבורים  , יתעד אתהתלמידים בהפסקה הגלויה של בהתנהגות

. מאחר וההתנהגות עשויה להשתנות מהפסקה קצרה לארוכה, הְמלוים את ההתנהגות

ראוי שהפסיכולוג יתמקד בהפסקות שאורכן שונה. רק בדגימה מגּווֶנת של ההפסקות 

יהיה בסיס להסיק מסקנה ראויה בדבר רמת האלימות. עם זאת, מסקנה זו תהא בלתי 

האלימות במהלך השיעורים, מאחר והתצפיות נערכו בהפסקות  תֵקפה לענין רמת

                                                                                                 בלבד.

התצפית עשויה להתנהל בסביבה הטבעית של ההתנהגות אשר בה היא מתרחשת 

משרדו של בכבמעבדה באוניברסיטה או במסגרת שונה, )כאלימות בביה"ס(, אך גם 
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הפסיכולוג )שם י ְצפו, לדוגמה, בדפוסי קומוניקציה בין שני ילדים המשחקים במשחק 

כלשהו(. בדוגמת האלימות התצפית תתבצע ללא התערבות הצופה בסיטואציה, 

ובדרך כלל בדוגמה השניה תהיה רמה כלשהי של התערבות, כאילוץ לשחק במשחק 

 מסוים דוקא. 

                                                                                         . דגימת זמן; ב

ְצפות בעובדים במחלקה מסויימת במפעל, לא  כאשר פסיכולוג תעסוקתי מתבקש ל 

יהיה זה מעשי לצפות בכולם במשך כל יום העבודה. על כן, עליו לקבוע מראש כמה 

לצפות בכל אחד מן העובדים, ובאיזה סדר. לדוגמה, בכל עובד הוא זמן הוא עומד 

יצפה במשך חמש דקות, כשביום ראשון יתחיל באלמוני ויסיים בפלמוני. אבל, ביום שני 

 )אך לא את מסגרת הזמן(. הוא ישנֶה את סדר העובדים שבהם יצפה

 להלן מספר נקודות שיש לשלב בתכנונה של הצפיה ובמימושה:

(. מאחר ולא ניתן samplingהדגש בשתי אופנויות התצפית הוא על הדגימה )  דגימה;

כל הזמן ובכל הסיטואציות האפשריות, יש לבחור )לדגום(  בהתנהגות שבמיקוד לצפות

הרלונטים וטווח את מקטעי ההתנהגות כך, שיְיָצגו אותה כיאות מבחינת מגוָן המצבים 

  (. Altman, 1974. Fassnacht, 1982) הזמן המתאים לצפיה

 של כל כלי הערכה, כולל התצפיתדגימה ראויה היא מרכיב יסודי בתֵקפותו 

(Pellegrini, 2004) . אם פסיכולוג לא ידגום כהלכה סיטואציות שונות ומגּווָנות מתוך כל

(, universe of behaviorהסיטואציות האפשריות של ההתנהגות שבה הוא מתמקד  )

(. כלומר, יצמצם external validityיצונית של מסקנותיו )יצמצם את התֵקפות הח הוא

בהתבסס את אפשרות הניבוי של ההתנהגות בעתיד, או של הפעולות לשנות אותה, 

אם ירצה להכליל את  ,בהפסקות בביה"ס , בדוגמת האלימותכך על תצפיותיו.

מסקנותיו באשר להתנהגות האלימה של תלמיד פלוני בסיטואציות אחרות, יהיה עליו 

לצפות בו גם בדרך שבה הוא משחק עם חברים שבסביבת ביתו, עם ֶאחיו ואחיותיו 

גם אז, יש להדגיש, ההכללה היא לסיטואציות בהווה שמתוכן הפסיכולוג דגם וכו'. 

אם התנהגותו האלימה של תלמיד פלוני של התלמיד בעבר. וצפה, ולא להתנהגותו 

ספר קודמים שבהם למד, או אז יהיה מקום להסיק כי דפוס האלימות -נצפתה בבתי

 תנהגותו של ילדמאפיין אותו זמן ממושך. במלים אחרות, אם מראש מתעניינים בה



35 
 

שבו עוקבים  (. מערך,longitudinal designתצפית אורכי )-מסוים, יש לצפות בו במערך

על פני רצף זמן אחרי שינוי בהתנהגותו הנובע משינויים בסביבה כמו גם אלה הנובעים 

לעומת זאת, אם מתעניינים בביטוי  (.McCall, 1977מהתפתחותו הפיזית והנפשית )

 (, הפסיכולוג ידגוםcross age comparisonsשונה של התנהגות בקבוצות גיל שונות )

 ובהם יצפה.בגיל שונה לדים, נערים ובוגרים בנקודת זמן מסויימת י

פנֶיה של תצפית מקצועית, כשל כל כלי הערכה פסיכולוגי, היא אל העתיד לבוא. ניבוי; 

אלימות תלמידים על הפסיכולוג יסוד התצפית בעל  .Pellegrini, 2004)כלומר, ניבוי )

ת חינוכיות האם פעולו –, וכן בעתיד להעריך באילו סיטואציות תתעורר האלימות

על יסוד התצפית שמטרתן צמצום רמת האלימות אכן יעשו כן. במלים אחרות, 

גורמים מוסמכים מחליטים החלטות אשר  והמסקנות הפסיכולוגיות הנגזרות ממנה,

 (.Messick, 1995להן השלכה לעתיד )

חייב לכלול את ההבחנה בין תיאור כל דיון בתֵקפותה של תצפית תיאור והסבר; 

הפסיכולוג יציין כל התרחשות עובדתית  ,ות שבה צופים לבין פירושה. כלומרההתנהג

שהוא רואה ושומע, ורק בשלב הבא יצרף הסבר להתנהגות שבה הוא ָצַפה. נניח 

שהוא צופה בילדים במהלך שיעור ומציין, שתלמיד פלוני אינו מצביע ואינו משיב 

א מצליח רק להוציא מפיו וכאשר האחרון פונה אליו הו ביוזמתו לשאלות המורה,

הסבה להתנהגות תיתכן להיות חוסר  הברות חסרות פשר. זהו תיאור עובדתי.

הקשבה מאחר ורמת התבונה של התלמיד אינה מתאימה להבין את תוכן השיעור. 

הריכוז  תסבה אחרת עשויה להיות פגם בראיה או בשמיעה המגבילים את יכול

מובן, שההתייחסות המקצועית אל התלמיד כוהקליטה, או שהוא בישן במידה רבה. 

יש  -כאמור-(, אך ראשית לכל internal validityתהיה על פי איתור הסבה להתנהגותו )

 להקפיד על תיאור העובדות, ותו לא.

כדי שתיאור ההתנהגות, ההסבר לה והניבוי על פיהם יהיו הגדרה אופרציונלית; 

התנהגות אשר בה עומדים לְצפות. ל  יתהגדרה אופרציונאל  פים, יש להגדיר מראשתקֵ 

כלומר, על הפסיכולוג לדעת ספציפית מה הוא יראה בשעה שמישהו יציג את 

הספר יש -זעם בבית-ההתנהגות שבה הוא מתמקד. לדוגמה, אם מתמקדים בהתקפי

הצופה יסוֵג את ההתנהגות שהוא רואה  קטגוריות, שלכל אחת מהן-לארגן מערך
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(coding systemהקטג .)זעם" עשויות להיות: -וריות העושות את ההתנהגות "התקף

צרחות, צעקות, יָבָבה, לרקוע ברגלים, להשליך חפצים, להטיח דלתות. יתכן, 

שפסיכולוג אחר יגדיר בדרך שונה את הקטגוריות, אך  בכל הגדרה אופרציונלית יהיה 

 זעם בתצפית נתונה.-ברור למקבלי ההחלטות מה פירושו המעשי של התקף

כאשר פסיכולוג צופה בהתנהגותו של פלוני בסביבתו הטבעית, הרי אפקט הצופה; 

פלוני עלול לשנות אספקטים שונים בהתנהגותו מאחר והוא יודע כי צופים בו למטרה 

מפריעה למהלכה הרגיל של  עצמה התצפית(. כלומר, observer effectכלשהי )

שפעה ברורה על התנהגותם ההתנהגות. ואכן נמצא, שלצופה בכתת לימוד היתה ה

שנים  12של המורה והתלמידים גם יחד, כפי שעלה בתצפית בת חודש בתלמידים בני 

(Blease, 1983.) מתערב אף עשוי להיגרם על ידי כל צד שלישי שצופה -למעשה, אפקט

בהתנהגותו של אדם בסביבתו הטבעית, או במהלך טסט. כך נמצא, שאשה ברמת 

ָמה בחדר )תבונה ראויה הציגה   Binder etביצוע ירוד במבחן מסוים, בעטיית נוכחות א 

al., 1995שאם בחדר המבחן נכחו ההורה של הנבחן, ילדו,  ,(. בסדרת מחקרים נמצא

ע בביצוע טסטים לקשב, ריכוז, שטף דיבור, יהפר זוג, הדבר-חבר טוב, או בן/ת

בשל כך, אף היו  (.Keher et al., 2000)תגובות ומהירות עיבוד מידע אינהיביציית 

 (. Gavett et al., 2005שהתריעו מפני הפחתה בתֵקפות הטסטים בהקשר הפורנזי )

ילד. באחד המחקרים נאמר -אפקט הצופה אף נמצא במחקרים על אינטראקצית הורה

יצפו בהתנהגותן, כאשר קבוצה אחרת שילדות בני חמש ללילדים ו לקבוצת אימהות

)אף שצפו(. נמצא, שהידיעה שצופים  שאין צופים בה המתינה בחדר המתנה וסברה

גרמה לאימהות לשחק יותר עם ילדיהן, להתנהגות ורבלית חיובית יותר ולהבנייה 

שנים  20בסקירת מחקרים על פני  (.Zegiob et al., 1975יזומה של פעילות הילדים )

 Lewis etנמצא, שאפקט הצופה השפיע הן על התנהגותם של אבות והן של אימהות )

al., 1996.) 

אם כן, הורה משנה מהתנהגותו הטבעית כאשר ברי לו שאיש סמכות מתעד אותה, 

כפי שתלמיד יתנהג בכתה באפן אחר כאשר מורתו תתרה בו, שהיא תדוֵח למנהלת או 

השגרתית  להוריו על כל התנהגות בלתי ראויה. התיעוד והדיווח פורצים את המסגרת

גרת המתנהג חורגת מש  הת, ודי בכך כדי להציג התנהגות יומית של ההתנהגו-והיום

 במטרה להרשים בדרך חיובית את הצופה בו.
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 תצפית ומסוגלות הורית – 2

העובדות מלמדות, שרבים מאנשי המקצוע העוסקים במשמורת הקטין מתבססים 

, ונראה שזה המצב גם (Lampl, 2009בהחלטתם על שיטת התצפית בו ובהוריו )

 (.2004. זכי, 2001ק, בישראל )צדי

 מדוע?

A fundamental purpose for observing children is to understand the attachment 

and bond between a child and her parents. In young children, we must see 

children and parents together, observing the way they relate with one another. 

Do they play together, smile and laugh with one another, exchange affection 

with one another, or stay relatively distant and isolated from one another? 

Does the child seem attentive to the parent when the parent enters the room, 

or does the child seem disinterested?.... Obviously, such direct observation is 

useful for understanding both the individual functioning of the parent and 

child and their interaction with each other (Stahl, 2011, p. 103). 

 ומהם רכיבי ההתנהגות שבהם יתמקד הצופה?

Parental warmth, parental hostility, parental respect for the child's autonomy, 

parental ability to set limits, and parental ability to provide an environmental 

that stimulates the child cognitively (Lampl 2009). 

 :הדגישו םמייחסים לתצפית כה רבה, עד ששני פסיכולוגיאנשי מקצוע החשיבות ש

We can think of no defensible position in which an evaluator does not directly 

observe parent-child interactions when coducting a child custody evaluation 

(Gould et al., 2000). 

, אך הן מתנפצות אל סלעי המציאות המשמעות נכבד תוהמקפלאכן, מלים 

כדי להחליט על משמורת הקטין נטול מהימנות  השימוש בתצפיתו מאחרוגית המתודול

 (. Emery et al., 2005. Lampl, 2009ותֵקפות למטרה זו )



38 
 

בפרק לענין ראש וראשון, אין כל הגדרה אופרציונלית למסוגלות הורית )כמפורט 

ולות לילד. הטסטים(, ואף אין מערכת קידוד למושגים כמו חום הורי או יכולת להציב גב

 צופה הצופה??בכלל כיון שכך, בֶמה 

ככלל נאמר לענין השימוש בכלים פסיכולוגים להחלטה באשר למשמורת הקטין, כי 

 –אנשי בריאות הנפש 

"…are not currently capable of offering scientifically derived opinions detailing 

an appropriate custody placement for a child…. The mere acceptance of 

information or testimony by the court does not indicate that it is ethical or 

appropriate to offer such testimony" (Krauss et al., 2000). 

קרית להחלטותיהם , שאין תמיכה מחHyman (2003)לעצם השימוש בתצפית הסיק 

ככלל, לאנשי בריאות הנפש העוסקים בהורים ובילדיהם.  הצופיםשל אנשי מקצוע 

ים לאסוף בעת במשמורת קטין ובמסוגלות הורית כלל לא ברור ֵאילו נתונים הם מקוו

 ניסחמחפש, הוא לא  הואשמה לְ  התצפית, ואף אם מי מהם סבור שישנה תֵקפות

 (. Lampl, 2009) גדירם במערכת קטגוריות תֵקפההו כללים סטנדרטים לשם כך

אינטראקצית הקטין עם הוריו כיום, בהווה, ובהעדר ? בהפסיכולוג צופהה מֶ בלמעשה, 

תצפית על זו שבעבר דגימת הסיטואציות שלו מוטה מעיקרה. זאת ועוד. ההווה הינו 

תקופת ֶשבר עמוקה עבור הילד, ובמידה זו או אחרת עת מצוקה להוריו. האם יש 

סיס של ממש לניבוי טיבה של המשמורת עם בתקופת טלטלה זו שבהווה כדי להיות ב

הורה פלוני דוקא, ולא עם אלמוני?? זאת גם בשים לב לעובדה, שאין כל מעקב אחרי 

                                                                                             ( ושקילת האפשרות לשנות אותה. follow upמהלך המשמורת שנקבעה )

אימו לפיכך, גם אם תאמר שיש לעניננו תֵקפות למספר הפעמים שהילד מתבונן ב

במשחקו, ושני המדדים אכן מצביעים על קירבת  לעומת אביו, או נעזר בה דוקא בה

ין יש להקשות ולשאול: האם קירבה זו י, עדמוטל בספק( הזה פירושה)אף ש יתר אליה

באותן דקות ספורות שבהן צופים בה משליכה על סיטואציות אחרות בחיי המשפחה 

לעתיד? ממילא אף יש לתהות, האם העובדה שלהורים  –בעבר ובהווה, ויותר מכך 

ברי כי צופים בהם כדי לקבוע למי מהם תהא המשמורת, אינה גורמת להם לאמץ 

הגות שאיננה חלק מרפרטואר האינטראקציה השגרתי שלהם עם למראית עין התנ
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ְמשקפת קונפליקט נאמנות בינו  ות, האם אין התנהגותו של הילדוכן יש לתה  ילדם? 

שעומדים להכריע גורלות  ורבאלי( חד מהוריו, כאשר הוא חש )גם ללא ביטוילבין כל א

ר זה יש להעיר, כי ? בהקשנאמנותעומד למבחן הכתוצאה מן התצפית, ולמעשה הוא 

תהא זו תמימות מקצועית להניח כי קונפליקט  .בילד רוחש ללא הרף קונפליקט נאמנות

, זה נפתר מניה וביה אם אין שואלים את הילד ישירות עם מי מהוריו ברצונו להתגורר

. לילד, גם בגיל צעיר מאוד, ברור שהוא מהווה נושא ו"רק" צופים בו כדי להסיק זאת

הוריו, ובודאי ברור לו מהי מטרתו של איש המקצוע המנסה לחדור לנבכי  למחלוקת בין

בפשטות, די בקונפליקט זה כדי להעריך,  בהמשך(. 49)ראו גם עמ'  נפשו.

איננה ְמשקפת נאמנה אינטראקציה שנבנתה במהלך התצפית שהתנהגותו של הילד 

 עם כל אחד מהוריו מימים ימימה.

בענייני משמורת ומסוגלות הורית ניסו ארוכות  אנשי מקצוע העוסקים מזה ָשנים

על בסיס מתודולוגי ראוי  , כולל תצפית,להעמיד את שיטות ההערכה שהם פיתחו

 (. נמצא, שבמקרה הטוב ביותר התקפות והמהימנותAckerman et al., 1997)לדוגמה: 

     (. Lampl, 2009) לישום בשטח , ומכאן נטולי בסיסו חלשיםמצאנ של שיטות אלה

למיטב ידיעתי, אין בארץ כל פרסום מקצועי המתייחס לנסיון לתֵקף את התצפיות לשם 

 הערכת האינטראקציה בין הורים לילדיהם בהקשר למשמורת ולמסוגלות הורית.

 על התצפית בועדת שניט – 3

כלי הערכה זה הוזכר בועדה בעדותו של אחד מאנשי המקצוע שהופיעו בפניה )ראו 

(. הועדה כלל לא דנה בו, וממילא לא עסקה 14, עמ' 2011דו"ח סופי מספטמבר 

 ביעילותה של התצפית ובתרומתה להחלטה על הורה משמורן. 

 

 ראיון -ב 

 כללים מתודולוגים – 1

יָדה. בהיבט הפסיכולוגי הראיון הינו  בפשטות, הראיון המקצועי הוא שיחה, שמטרה בצ 

המשמעותית  מי שנועץ בו בשאלה התנהגותיתבין בין פסיכולוג ל תקשורתתהליך 

                                                           
 ְצפות בה, כולל התנהגות ורבאלית. בפסיכולו גיה, למושג התנהגות שלוש משמעויות. ראשית, התנהגות גלויה שניתן ל 

המשמעות השניה היא תהליכים הכרתיים כחשיבה, והשלישית תהליכים בלתי הכרתיים/מודעים שלתוצאתם האדם 
 נחשף כבחרדה או בחלימה.
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אינטראקציה שמטרתה ללמוד  - הקשר בין יועץ לנועץ איננו שוויוני, ועצם מהותועבורו. 

 עתיד.ל השלכתםו ,בהווהקט היעוץ בעבר ויסוביעל אירועים בחייו של 

כך, לדוגמה, סטודנטית עשויה להיועץ בפסיכולוג תעסוקתי בשאלה מהו המקצוע 

הראוי לה מבחינת כישוריה ושאיפותיה, או להתראיין עם סיום לימודיה בחברה כלשהי 

 כדי לעבוד בה.

ניתן להחשיב את הראיון לתצפית עקיפה המסייעת לאסוף מידע בטכניקה בלתי 

למשל, הכנת (. Pellengiri, 2004אינם ציבוריים )ישירה, בעיקר בהתנהגות במקומות ש

קר, עליה ילמד הפסיכולוג מפי ההורים. תצפית עקיפה מתנהלת וילדים לביה"ס בב

למעשה בכל ראיון המתמקד באירועי העבר, שבהם תצפית ישירה כבר איננה 

 אפשרית.

ובנית או מ-בלתיבמסגרת  אותו יתכן לנהלראיון נגזר, כמובן, ממטרתו, ותוכנו של כל 

במסגרת הראשונה המראיין ישאל שאלה כללית כגון: (. Segal et al., 2010מובנית )

התנהגות רחב לְברור מתוכו תשובה. -"ַסּפר לי על עצמך", ואז למרואיין עומד טווח

מרואיין, אך לא ר ֵאילו שאלות לשאול כל מרואיין ובמסגרת זו למראיין שיקול דעת ניכ

כאן מכינים מראש שאלות אשר אותן המראיין ישאל כל אחד מן כן בראיון המובנה. 

המרואיינים, ובדרך כלל באותו סדר. כלומר, גם הכללים כיצד יתנהל כל ראיון 

מוכתבים. ברור מאליו, שראיון מסוג זה מגביל את שיקול הדעת של המראיין באשר 

 לנושאים שיש להעלות, ולענין הדרך שבה ינהל את מהלך הראיון.

-semiעל נוהגים לגשר בין שני סוגי הראיונות )שם(, ומנהלים ראיון מובנה למחצה )בפו

structured כאן קובעים מראש את הנושאים אך המראיין חופשי לנסח את השאלות .)

מנוסחות מראש יש להן ניסוחים חלופיים, או  גם כן אף אם השאלות –לכל מרואיין, או 

 י שיקולו שאלות להבהרת תשובות.שהמראיין רשאי להמשיך ולשאול על פ

 כיצד יעמוד הראיון בדרישות המתודולוגיות?

ראשית, יש להגדיר הגדרה אופרציונאלית את נושא הראיון. לדוגמה, אם מראיינים 

מועמד לעבודה מסויימת, הרי תוכן הראיון יגזר מדרישות התפקיד המיועד. לשם כך 

(, ועל יסוד job analysis dataכיביו )יש לנתח ולפרט מראש את מהותו של התפקיד ורְ 

בנסיונו של המרואיין בעבודות הקשורות בדרך  אלה ינוסחו השאלות. המראיין יתמקד

זו או אחרת בתפקיד המוצע. זאת מתוך הנחה, שנסיון רלונטי בתחום יסיֵע בביצוע 
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(. יש Pulakos et al., 1995ועל כן הוא מהווה בסיס לניבוי הצלחה ) עתידי של התפקיד,

והמראיין אף יתמקד ביכולתו של המרואיין לפעול במצבים שונים, שאליהם הוא עשוי 

 (.Latham et al., 1980) , ולפתור אותםלהיקלע בתפקיד המוצע

שלמראיין יהיה נהיר מה  כדיהדגש בדוגמאות אלה הוא על ניתוח התפקיד לְרכיביו, 

(, וכיצד הוא יאמוד job related experienceהוא מנסה לאתר בנסיונם של המרואיינים )

 את תשובותיהם בענין הסיטואציות האפשריות במילוי התפקיד המוצע.

לאחר שנוסחה ההגדרה האופרציונלית של התפקיד והסתבר שהשאלות שנוסחו עבור 

האם מי  -הראיונות ְמשקפות את רכיביו, יש לבדוק את יכולת הניבוי של הראיון  

 (. האם, לדוגמה,McDaniel et al., 1994במילוי התפקיד )שהצליח בראיון יצליח 

 מועמד לפקולטה לרפואה שָצַלח את ראיון הקבלה אף יסיים את לימודיו ויוכתר לרופא.

לענין הדוגמאות מעולם התעסוקה יש להעיר, כי התקפות והמהימנות של  הראיון 

היו נמוכות מאוד . תחילה הן במטרה לשפרן לקבלה לעבודה  עברו תהליך התפתחותי

(, אך במהלך Ulrich et al., 1965מכדי לבסס עליו ניבוי תקף להצליח בתפקיד המוצע )

(. אף יש .Arvey et al., 1982 alהשנים הערך המתודולוגי עלה במידה משמעותית )

בבדיקה מחקרית של מסגרת הראיון נמצא, שלראיון המובנה תֵקפות להוסיף, כי 

טוב קפו יהשאלות שו , מאחר(Motowidlo et al., 1992ה )גבוהה מאשר לבלתי מובנ

את רכיבי התפקיד, שנוסחו על יסוד ניתוח מסודר של המטלות הנדרשות לֵשם  יותר

  ביצועו.

כאשר אדם המתראיין בחברה ְשבה הוא מעוניין לעבוד נשאל לגבי תקופות העסקתו 

 ן. בעבודות דומות לתפקיד המוצע, הוא עשוי שלא לזכור את כול

החשיבות לדעת מהו האירוע שנשכח מהמרואיין תלויה במטרת הראיון. אם העדר 

נסיון מקצועי לפני קבלת עבודה חדשה יפסול מראש את המועמד, הוא עשוי לחפש 

בביתו אחרי מסמכים רלונטים, וכד'.  כמו כן, כאן אפשרית תצפית עקיפה על מילוי 

 ד וכן לקרוא בתיקו האישי. של המועמ עם מנהליו וניתן לשוחחתפקידים בעבר, מאחר 

 לראיין ילדים

הנסיון והמחקר מלמדים, שישנם  ולם,א .תהליכי זכרון ושכחה זהים למבוגרים ולילדים

, גורמים העלולים לפגום ביכולתו של הילד לתאר את העובדות במידת הדיוק הראויה

 והם:
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  שפה;

דברי  המראיין את נכונה שלה העדרה של בשלות לינגוויסטית עלולה לפגוע בהבנ

עלול להשתמש במלים  המלים של הילד גֵדל במהירות, הוא כך, אף שאוצר הילד.

 ,Harner, 1975. Walkerשעדיין לא הבין לחלוטין את משמעותן, ולעתים כלל לא )

1993.)  

ישנו חוסר התאמה בין יכולתם הלינגוויסטית )אוצר ילדים ונערים של בגילים שונים 

לבין יכולתם להבין  ,הבנת משמעויות ומבנה לוגי לקוי של המשפט(-מצומצם, אימלים 

כתוצאה מכך תשובותיהם אינן מדויקות, אך המראיין עלול להסיק  את דברי המראיין.

מספר מחקרים הצביעו על כך, שבחלק ניכר מן הראיונות הפורנזיים  את ההיפך.

מכאן  (.Sternberg et al., 1996נשאלו שאלות בלתי מתאימות להבנתם של ילדים )

 הסיקו חוקרים ידועים בתחום:

"In such cases, we cannot assume that the question the child 'heard' was the 

one the adult asked. Consequently, if the child later answered a similar 

question differently, we could not assume that the event had not really 

happened or that the child was an unreliable witness".                                   

(Poole et al., 1998, p.155). 

 זכרון;

ככל שהילד צעיר כך הוא נוטה לתאר במלים ספורות את חוויותיו, בהשוואה לנערים 

כבת. לפיכך, אין לטעות ולהסיק שהוא לא ולבוגרים, מאחר ושפתו פחות עשירה ומור

 Goodman et al., 1986. Flinחווה את האירוע שבמיקוד הראיון, או שאיננו זוכר אותו )

et al., 1992 .) 

 השמטת פרטים שהיו חלק מן האירוע בילדים ובבוגרים גם יחד נמצא, כי טעויות של

(. אולם, Oates et al., 1991עלו על טעויות של הוספת פרטים שלא היו חלק ממנו )

מאחר ודיווחים של ילדים מצומצמים בהיקפם, להשמטות אילו משקל משמעותי יותר 

 ביכולת להבין את האירוע שהם מתארים.

( לשם תיאור אירוע open endedבכל גיל שהוא מומלץ לנקוט בראיון בשאלה כללית )

 freeעל היזכרות חופשית )מאחר ותיאור הנסמך זאת )"ספר לי כל מה שאתה זוכר"(. 

recall מהיזכרות מסוג ( עדיףrecognition( הנובעת משאלות ְמַכוְנות ,Dent et al., 
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(. עם זאת, מאחר וילד יתאר בקצרה את האירוע שבמיקוד, שאלות כלליות 1979

יש להדגיש, כי תיאור אירוע נוספות )"מה קרה אחר כך?"( יניבו פרטים נוספים. 

אינו בהכרח מדויק, בעיקר כאשר חלף זמן ניָכר מאז התרחש ואז  recallבאמצעות 

 (.Poole et al., 1993הזכרון עשוי להיפגם במהלך התקופה עד לראיון )

את מה שהם  "עשויות "לצבוע בעיקר, של ילדים בהווה, םיש להעיר, כי נסיבות החייכן 

 .ם אירועים אלהיזכרו וידווחו מאירועי העבר, וכן את הדרך שבה הם יפרשו כיו

 (;suggestibilityָאה )ַהש  

משמעותה, נטייתו של אדם לחשוב ולפעול על פי תכתיב בלתי ישיר של האחר, ולא על 

 פי שיקול דעתו ורצונו שלו. 

יה גלויות. לדוגמה, באמצעות  בהשאה ההשפעה פועלת בעקיפין ולא בהוראה ובכפ 

פרסומות אדם יקנה מוצר, אף אם לא רצה לעשות זאת קודם לכן. או, הניסוי הידוע של 

Asch (1956) שבו נבדק השתכנע לאמוד את אורכם של מקלות שהוצגו בפניו על פי ,

 פי אומדנו שלו. מה ששאר חברי הקבוצה אמרו לפניו, ולא על

ההשאה עשויה להתרחש הן במבוגרים והן בילדים, אך יש ובגיל צעיר היא מקבלת 

שלא במדויק מאחר והם  לשאלה (. ילדים עשויים להשיבCeci et al., 1993הדגש יתר )

)תשובה  תשובה שונה מזו שהם השיבו זה עתהל מצפהמראיין העלולים להסיק, ש

הבנה של תוכן -תיתכן בעקבות איאפשרות אחרת . שהיתה נכונה על פי חוויתם(

השאלה, או שהילד רוצה לשתף פעולה ולָרצות את המראיין, בעיקר אם הוא בעל 

 סמכות. 

ככלל נמצא, שלהשאה השפעה מצומצמת כאשר הילד מדווח על פרטי אירוע מרכזיים 

אירוע ההשפעה תלך ותגבר ככל שפרטי  אולם, (.Dodd et al., 1980ובולטים שחווה )

 משמעים, או כאשר האירוע לא התרחש לאחרונה.-ונסיבותיו מעורפלים ואינם חד

 ים לענייננו;רלונטשני מקורות העלולים לגרום להשאת ילדים 

( המאפיינת מראיינים שכבר גיבשו לעצמם דעה מוצקה, biasהטייה ): הטיית המראיין

לנהל את הראיון כך, כי האירוע שבמיקוד אכן התרחש. כפועל יוצא הם מנסים 

שהמרואיין ימסור פרטים התואמים להטייתם ומאשרים אותה, ונמנעים מלבחון 

 (.Bruck et al., 1999אפשרויות אחרות באמצעות פרטים הסותרים אותה )
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כמו כן, ככל שהמראיין יחזור שוב ושוב על שאלתו, כדי לנסות למצוא בדברי המרואיין  

לד כי תשובתו איננה מתקבלת ועל כן הוא עשוי אישוש להטייתו, הדבר יאותת לי

 (. Poole et al., 1991להשיב תשובה שונה, אותה הוא מעריך כי בה המראיין מעונין )

באחד הניסויים  נמצא, כי ילד שהיה ֵעד למעשה "סחיבה" של :  השאה בידי הורים

יר(, )אף מבלי שההורה ביקשו להסת ספר ע"י ההורה שלו, נטה שלא לדוֵח על כך

(. כן נטו ילדים להסתיר Tye et al., 1999ולעתים אף האשים במעשה אדם תמים )

 Bottoms etמידע באשר למעשיו של הורה, אם זה ביקש מהם במפורש לעשות כן )

al., 2002נמצא, כי יש בכוחם של הורים לגרום לילָדם לקשור לדיווחו על אירוע  (. אף

ילד עשוי להיענות  כמו כן,(. Poole et al., 1995)שאכן חווה, גם פרטים שכלל לא חווה 

 פרטי אירוע, שכלל לא היו חלק מחוויותיו שלו )שם(.  ולספר עללהוראות הוריו לשקר 

נדרש איש מקצוע שלמד כהלכה  ולניהולאין ראיון ללא מטרה מוגדרת, וככלל, אם כן, 

 את המלאכה, בפרט כאשר הנסיבות מחייבות לראיין ילדים ונערים. 

 ראיון ומסוגלות הורית – 2

אין איש מקצוע העוסק בהערכת מסוגלות הורית למשמורת הילדים, הפוסח על ראיון 

זכי, . 2001צדיק, . 2001גוטליב, . 1999אלמגור, .  .Stahl, 1994, 2011עם ההורים )

 (. מדוע?2004

Stahl הוא ממליץ לפתוח בו אתמקד. מסכם היטב את דעתם של רבים בהקשר זה, ו

מֵעבר לליבון נקודות פרוצדורליות מקדמיות, המטרה בראיון עם שני ההורים יחדיו. 

, ובתוך כך בראיון המשותף היא לְצפות ולהאזין לטיבה של האינטראקציה בין בני הזוג

, Stahlהכנוע, הנרגז, נעדר הכח מול ההורה האחר. בדרך זו, טוען מיהו ההורה  לזהות

הוא יקבל מושג ראשוני כיצד הקונפליקט ביניהם תורם למחלוקת בענין המשמורת, מה 

 שכבר ירמוז על התוכנית ההורית הראויה.

בשלב הבא יש לראיין בנפרד כל הורה. בראיון זה )או במספר ראיונות( הפסיכולוג 

, ובאמצעותו יבין את מהות הקונפליקט ומה כל הורה חושב על המשפחתי יאזין לסיפור

האחר. בתוך כך ינסה הפסיכולוג לאתר את נקודות החולשה והעוצמה של כל אחד מן 

ההורים. הכוונה לאתר את יכולת ההורה להתמקד בצרכים הרגשיים של הילד, ְלַספק 

עם ההורה האחר. בנוסף  של הילד עבורו יציבות, הדרכה וטיפוח, וכן לעודד קשר חיובי
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האם הוא סמכותי או נינוח ונוטה  –על אלה יתמקד הפסיכולוג בסגנון ההורות 

למתירנות, ומהן שיטותיו להטלת משמעת. כן מומלץ לשמוע את תאורו של כל הורה 

 את ילדותו שלו.

בראיון השני עם כל הורה על הפסיכולוג להתמקד בטענות שיש להורה האחד כלפי 

אחר, והוא לא יניח לטרוניה זו או אחרת אלא אם מיצה את מלוא פרטיה להנחת ה

דעתו. לאחר מכן יתמקד הפסיכולוג בילדים, ויבקש מכל הורה לתאר את חייהם 

מכל הורה  בקשת שלהם. כן יהרגשיים, את תיפקודם הלימודי בביה"ס וקשרי החברּו

הוא יהיה ההורה המשמורן, לתאר כיצד יתמוך בקשרי הילדים עם ההורה האחר, אם 

 ומהו להערכתו יחסו של כל אחד מהילדים כלפי ההורה האחר. 

הוא עשוי לתהות מה  ,Stahlמציין  ים בידי הפסיכולוג תכני הראיונות,מצאלאחר שנ

באמת התרחש באירוע זה או אחר שעלה בדברי ההורים, שכל אחד מהם תיאר אחרת 

כלל אינו מעורב בחיי היומיום של הילדים,  את מהלכו. לדוגמה, הֵאם מתלוננת שהאב

ילו זה טוען שמספר ערבים בשבוע הוא מסייע להם בהכנת שיעורי הבית, וכאשר  וא 

הוא מקדים לשוב מעבודתו הוא מטייל עמם למגרש המשחקים. תיאורים נוגדים אלה 

 להמליץ על טכניקות ראיון שונות, העשויות לסייע למראיין להסיק Stahlהביאו את 

 איזה מן התיאורים עשוי לשקף נאמנה את המציאות.

להפיק מידע ממנהלים קודמים של מבקש  שלא כפסיכולוג התעסוקתי, שבאפשרותו

עבודה ולדעת כיצד תיפקד בסיטואציות שונות, לפסיכולוג כאן אין כל דרך ללמוד על 

 האירוע שבמיקוד זולת מֵתיאורי ההורים.

ידע על קשרי -ולוג הממליץ על משמורת אין בסיסדי בעובדה זו כדי לָלמד, שלפסיכ

לא רק שכבר לא ניתן לְצפות באירועי  ילד עד למשבר שאירע בין הוריו של הילד.-הורה

אובייקטיבי. כך, לדוגמה, -העבר, אלא אין כל מקור חיצוני לשאוב ממנו מידע רלונטי

תיאורי האם אפשר שאב לילד בן עשר לא יומלץ למשמורן מאחר והפסיכולוג הסיק מ

 בפניו, שבמהלך הָשנים קשריו עם ילדו היו רעועים.

דוגמה זו אף מצביעה על העובדה, שבניגוד למי שמבקש לו כיום מקום עבודה חדש, 

האב כבר מילא את תפקידו מזה עשר שנים. אולם, לפסיכולוג אין דרך לדעת כיצד 

ה משמעותית לילד התנהל תיפקוד זה, וֵחרף זאת הוא מבסס על חוסר ידיעתו החלט

 ולאב גם יחד.
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Stahl (2011)  פירט מדגם בן ארבעים נושאים )שאלות( בקירוב, שיש להבהיר עם

למרכיבי למחצה. אולם, -ההורים, ובכך ניסה להעמיד את הראיון על בסיס מובנה

מה מרכיבים אמפיריים. לדוגמה,  מצרף המסוגלות התיאורטיים שהוא מציין אין הוא

פירוש הדבר לַספק לילד יציבות: לאכול שלוש ארוחות במועד קבוע ליד שולחן ערוך 

נותר וה"קטשופ"  ,הזמנת פיצה כשעולה הרצון לכךהכנת לחם קלוי או כהלכה, לעומת 

זאת ועוד. אף שאין הגדרה אופרציונאלית  מרוח על שולחן הכתיבה של הילד?

על פי נסיונו  פסיכולוג, רשאי להגדירו , ככלStahlהורית, -מוסכמת למושג מסוגלות

ולבדוק האם לכל אחד מן התכונות והמצבים, שלדעתו הם העושים את המושג, יש 

בסיס להשתית עליו החלטת משמורת. ויותר מכך, האם אלה מבססים ניבוי להצלחת 

בראיון עם שני בני הזוג מסיק הפסיכולוג נניח שמימושה של החלטתו. לדוגמה, 

וגלוי וברור שאחד מההורים אוצר כעס עז , (מן הסתם) יה ביניהם גרועהטראקצנשהאי

שהוא עוצר עצמו מלבטאו. האם יש בכך כדי לבסס ניבוי להותיר את משמורת הילד 

בידי ההורה האחר, והאם החלטה זו נבדקת בעולם המציאּות במהלך שנותיה של 

 המשמורת?

ת, ועל כן נטול ערך מתודולוגי וענייני כללו של דבר, ראיון עם ההורים הינו נטול תֵקפו

עובדה זו מקבלת הדגש יֵתר בהימנעותם של פסיכולוגים  לקביעת הורה משמורן.

להתחיל בתהליך של תיקוף הראיון ופיתוחו במהלך הזמן, כפי שנעשה, לדוגמה, 

 לקבלה לעבודה. בראיונות

)כמפורט בתחילת  , שיש לראיין את ההורים יחדיו ולחודבכך יםמצדדמומחים בארצנו 

סעיף זה(. עם זאת, למיטב ידיעתי אין נסיון לָתקף את הראיון ולהעמידו על בסיס 

במטרה לבחון האם החלטה על משמורת ( follow up)מתודולוגי של ממש, ואין מעקב 

 עדיין רלונטית במהלך הָשנים.בהווה תֵקפה, והאם היא 

, סוגיית יחסי האימון והסודיותלא למותר להזכיר בהקשר זה של ראיון הורים, את 

שהם חלק אינטגרלי בעבודת הפסיכולוג, יהא מסלול הכשרתו אשר יהא )ראו עמודים 

טבוע ֶכשל המונע כנות מצד  ראיוןעצם מהלכו של הב ,בנוסף על כך(. 3, סעיף 16-18

ההורה משני טעמים. ראשית, ההורה מתבקש לחשוף פן מחייו האינטימיים, אך לשם 

נות אימון בינו ובין המראיין. אימון כזה איננו נבנה תוך הזמן שבדרך כלל כך יש לב

הוא הבטחון שיש למרואיין מקציבים לראיון. הטעם השני, ובעל משמעות יתרה לכאן, 
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, שעל יסודו ברי לו כי דבריו בקונטקסט ולטובתו כלפי המראיין כמי שפועל עבורו

(. אולם, לשני ההורים ידוע, כי בדרך Fine et al., 1996המקצועי לא ישמשו כנגדו )

השגרה המשמורת תינתן רק לאחד מהם, ומכאן, לפחות דבריו של אחד מהם ישמשו 

  נגדו. הראיון, אם כן, איננו משקף כדבעי את המתחולל בנפשו של המרואיין.

 ראיון ילדים ומסוגלות הורית

Stahl (1994, 2011) הכרחי  גורס, שכדי להחליט החלטה מוׂשכלת לענין המשמורת

הקשר  איכות ואת ,להבין את הדינמיות המשפחתית במטרהראיונות עם ילדים  לערוך

ביניהם לבין הוריהם. הוא מפרט את הנושאים שיש לעמוד עליהם בראיון עם ילדים, 

 שאותם ניתן לסכם בששה:

              לשלילה.  אחד מההורים הילד רואה לחיוב ואיזו התנהגות של כלאיזו   -'א

( חיוביות כבלתי חיוביות, traitsעל הפסיכולוג ְלָצפות שהילד יספר על תכונות )

העשויות לעלות בתיאור אירועים שונים, ולהיות דרוך כאשר הילד מתמקד רק בסוג 

 אחד מהן.

שיטות המשמעת שכל אחד מן מהם גבולות ההתנהגות המותרים בבית, ומהן   -'ב

 ההורים מטיל על הילדים.

 .                                                            מהם חיי השגרה הנוהגים בבית  -'ג

האם ההורים מכתיבים סדר יום מוקפד לפעיליות, לארוחות ולשינה, או בכל יום 

דורה? חשיבות יש ליֵחס מתקיים סדר שונה מן הקודם לו ולמעשה אין שיגרה ס

לעקיבות כללית בסדר היום והבנייתו, כך שהילד יחוש שהוא בטוח מכל רע ובטוח 

 (. secure and confidentבאימון שהוא נותן בכל אחד מהוריו )

   המידה שבה הילד מבטא עצמו בחופשיות וחושף את רגשותיו בפני כל הורה.   -'ד

על כל נושא עם כל  בגלוי כלשהו, ואֵחר ידבריש החושש מלספר כיצד הוא חש בענין 

ילד להוריו, ואת מידת האחד מהם. בדרך זו הפסיכולוג יבחן את הקירבה הרגשית בין 

 הבטחון שהם משרים עליו.

                            לאחר גירושי הוריו. גורמי ההורה שעימו הילד מעדיף ל  -'ה

עם שניהם. על  גורל שהוריו יָפרדו ורוצה להמשיך, ילד מתנגד לכך Stahlברגיל, אומר 

המתעורר  (,loyalty conflictכן, שאלת ההעדפה תעצים בו קונפליקט נאמנות )

אז בחירת ההורה האחד תתפרש כבגידה ש ,כשמוטל עליו לבחור בין אימו לבין אביו
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בכוונתו , הוא עצמו מבהיר בתחילת הראיון עם הילד, כי אין Stahlבאחר. לפיכך, אומר 

עם זאת, הוא מצפה לאתר בדברי הילד או הנער העדפה להורה  לשאול שאלה זו.

מסוים, ועל פי נסיונו העדפה זו אכן עולה בראיון. לדעתו יש לתת משקל לרצון הילד, 

אם כי לא מן הנמנע שהוא לא ימליץ בהכרח על משמורת על פי רצון זה. לפחות ניתנת 

 .  , אף אם אין מתחשבים בו( להשמיע את רצונוStahlלילד הזדמנות )יחידה, לדעת 

מה הילד חש כאשר הורה מדבר ָסָרה ביחס להורה האחר, והאם הוא חושש שאם   -'ו

 הוא יְָרצה הורה אחד הדבר ירגיז את משנהו.

שאלות(, עונים על הדרישות  25למדגם בן  Stahlהאם הנושאים שלעיל )הנפרטים ע"י 

 המתודולוגיות?

קודם שנית, קשר לראיון עם הורים יפה גם לכאן. הביקורת שציינתי בהראשית, 

ראיון עם ילדים יש להעיר, שֵאֶלה אינם בגדר פונים  ותהמייחד קודותשאתמקד בנ

 ,Lukasעתים אינם עבירים )רצוף מכשולים, שלוולונטרים ותהליך בניית הקשר עימם 

רחש בתוך המשפחה ועל כן (. הנסיון אף מלמד שילדים נמנעים מלחשוף מה מת1993

( בינם ובין rapportהרמונית )-יש לפעול בשיתוף עם ההורים לשם פיתוח זיקה

(. מן הסתם, שיתוף זה נדון מראש לכשלון בסכסוכי הורים Logan, 1989הפסיכולוג )

 על משמורת ילדיהם.

הֶחֶסר המתודולוגי הברור הנעוץ בארבעת הנושאים הראשונים שבהם מתמקדים 

אפשרות לדגום אירועים מן העדר בעטיית  ,הוא דגימה מוטה של אירועים לוגיםיכופס

                                                                                                     העבר. 

חסר מתודולוגי נוסף הוא העדרן של הגדרות אופרציונאליות, שאותן כל פסיכולוג רשאי 

מנסה לפרק מושג תיאורטי  Stahlלהגדיר על יסוד נסיונו בתחום המשמורת. גם כאשר 

)כהטלת משמעת( לשאלות קונקרטיות )"באיזו שעה אתה שוכב לישון?", "מי מההורים 

וא, כפסיכולוגים אחרים, איננו מבהיר כלל כיצד מסייע לך בהכנת שיעורי הבית?"(, ה

שמאז ומעולם נוטה לספר  הן מהוות בסיס להחלטת משמורת ספציפית. לדוגמה, ילד

את חוויותיו לאביו ופחות לאימו, האם זו סבה להרהר בשלילת המשמורת מאימו? גם 

אם תאמר שזה רק מרכיב אחד מתוך ים של מרכיבים העושים את החלטת 

ת ההחלטה, יש להבהיר מהי תרומתו המוכחת של כל מרכיב לניבוי הצלח המשמורת,
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החלטה כה משמעותית  .ובתוך כך להגדיר אופרציונאלית את קריטריון ההצלחה

ועיגון מתודולוגי  מחייבת בחינה מחקרית מתאימה כמשמורת הילד ומרחיקת לכת

בשבע עיניים אותה ו , ממש כפי שאין מציגים בפני הציבור תרופה שלא בדקו ובחנראוי

                                                                                          בסדרת מחקרים.

הפסיכולוג  המנסח את המלצתו למשמורת בדרך שיגרה גם בהקשר זה יש להעיר, ש

של לשקול את קביעתו  וכן, יׂשומה של המלצתולעקוב אחרי  דרישה אינו מצרף

קריטריון ביניים לאמוד על פיו את הצלחתה של ההמלצה בהתאם לדרגת התפתחותם 

הנסיון מלמד, שבדרך השיגרה אף הערכאות אינן נוהגות  הכרונולוגית של הילדים.

 לדרוש זאת בפסקי הדין שלהן.

 קונפליקט נאמנות

מהווים  )ה', ו'(, Stahl שני הנושאים האחרונים שאותם יש להעלות בראיון על פי 

  .מן ההיבט של טובתו הנפשית ראיון עם ילדיםב נקודת תּורָפה

, אך מאידך גיסא שאין לשאול של הילד הוא מדגיש מחד גיסא שיש לדעת מה רצונו

ד בכל גיל בדרך כלל יודע על מה ניטש הויכוח בין שאלה זו בדרך ישירה. אולם, יל

שהוא מבין זאת מקטעי דברים הוריו, בין אם מי מהם אומר לו זאת במפורש, ובין 

המגיעים לאוזניו. כמו כן, לפתע מביאים אותו לאדם זר )פסיכולוג( הצופה בו ובהוריו, 

 (:Stahl, 2011, p. 292, 293שאף שואל אותו שאלות כדוגמת )

Do you know what divorce means? How do you feel about your parents' 

divorce? 

 או:

What ideas do you have about how to split your time with mom and dad? 

ושאלות אילו נשאלות אחרי שהפסיכולוג מבהיר לילד בתחילת הראיון שאין בכוונתו 

לשאול אותו במי מהוריו הוא בוחר, כדי לא לעורר בו קונפליקט נאמנות! במלים 

בשאלות, שמהן ברור אחרות, הפסיכולוג עצמו גורם לקיבועו של קונפליקט זה בילד 

                                                  לכל צעיר בעל תבונה סבירה לאן הוא חותר.

יתרה מכך. גבולות הסודיות לדברים שהילד מספר בשעת הראיון רופפים למדי, וחששו 

                                                           
 שתנים מחקר  שנועד לבסס ניבוי הצלחה על יסוד מספר מ  multiple( יתנהל  בנתיב של variables –רכיבים )מ 

prediction   :וmultiple regression. 
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(. Barker, 1990כי דבריו יועברו למוסדות שונים בולם את שטף דבריו ומסננם )

(, וכך Stahl, 1994, 2011) בראיון ין עצמו מבהיר לילד על היעדרה של סודיותהמראי

שתהיה השלכה מעשית לדבריו, שיועלו בחוה"ד המוגשת לביהמ"ש וממילא  ברי לילד 

תיחשף לעיני הוריו. אמנם המראיין עשוי להבטיח לילד שלא העדפתו היא שתקבע את 

לא רק שאין הגיון בהצגת שאלה  גורל המשמורת, כי אם החלטת השופט. אולם אז

בדבר העדפה, אלא תחושת אשמה קיימת מעצם ביטוי ההעדפה ואין היא נסוגה 

 מטיעון פורמליסטי זה או אחר. 

 ו שלשל קונפליקט הנאמנות עומדת העובדה, שלהיוצרות כי ביסודוחשוב להדגיש 

לידתו רגע הילד ע"י אימו ואביו ישנה משמעות פסיכולוגית עמוקה ורחבת היקף. מ

(, שמטרתה לספק לו attachmentשבחיבה )-ובין הוריו התקשרות נוצרת בין התינוק

ארוגים בחיי הוריו, והוא תלוי בהם תלות מלאה  ובטחון ריגשי והגנה. מרגע זה חיי

לרווחתו הפיזית והנפשית. הם מקור הביטחון שלו, והם המייצגים והמתוְכים בינו לבין 

מהם, בעיקר כאשר הוא נקלע לנסיבות הזרות לו, מעלה בו ניתוק העולם החיצוני. 

 הנערּות חרדה עצומה, שרק בכוח האב או הֵאם לשכך אותה במלואה. גם בגיל

ממשיכים דמות ההורים כגורם מיָצב, ועל אף עצמאותו הגוברת חייו  ומקובעת בנפש

 Lamb et al., 1982. Mussen et al., 1990. Parkeשזורים בחיי המשפחה )להיות 

et al., 1981 .) 

שבאימון, כי במסגרת המשפחה -במהלך טיפול ההורים בילדם מתפתחת בו ציפייה

מר את שָ מספקים את צרכיו ללא תנאי, וכי על כל בני המשפחה מוטלת אחריות לְ 

כפעל יוצא מהטיפול הדואג של הוריו מתגבשת בילד תחושת מחוייבות  המסגרת הזו.

 entitlement and feelings of owing" ב: בטחוןכל  לָ  ףכלפיהם, ובמשפחה משות

and indebtedness to one another( "Leibig et al., 1999 .) 

נובע, שהילד איננו מסוגל לצאת לפתע מעורו ולתאר לעצמו  שלעילעובדות המתוך 

יתפקדו לאחר  ן הדמויות המשמעותיות ביותר עבורו,ינההיו ושמצב כיצד הוריו, 

מסגרת המשפחתית כפי שהוא הכירה מאז ומעולם. להעדיף הורה אחד שתתפרק ה

תחושת הנאמנות מאחר וחור יד אחת מבין השתיים. על פני משנהו דומה לדרישה לבְ 

בחלק הארי של  ,(לשניהםאף אם איננה זהה ) מתקיימת תמיד כלפי כל אחד מההורים

מעלה בילד דרישת ההעדפה  )להוציא נסיבות יוצאות דפן, כהתעללות( המקרים

(. בלחץ הפסיכולוג, כמו Dollard et al., 1950הימנעות )-קונפליקט מסוג התקרבות
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א' הפתרון  גם הערכאות, כאשר הילד שוקל לפתור את הקונפליקט בבחירת הורה

כשגוברת בו הנטיה  מרתיעו, כי אין הוא רוצה לוותר על הורה ב'. מנגד, הוא אף נרתע

ו הפנימי בבחירת הורה ב', כי אין הוא רוצה לוותר על הורה א'. לפתור את מאבק

במלים אחרות, הילד תועה כה וכה, כי עוצמתה של ההימנעות מבחירת הורה א' 

גוברת ככל שהוא נוטה להתקרב לפתרון זה, מה שמרתיעו ומניע אותו לשקול פתרון 

תחמק כליל מן ינסה לה מתלבטשל הורה ב', וחוזר חלילה. בקונפליקט מסוג זה ה

 , או השופט, יטיל, והילד הלכוד בקורי מאבקו הפנימי במשרדו של הפסיכולוגהריבחה

 ֵאם כדי לצאת ידי חובה ומן המשרד.באב או "בחירתו" בבאופן אקראי את  לחלל האויר

כל רצונו של הילד הוא, שימשיך זה מכבר ידוע מנסיון החיים ומן המחקר הפסיכולוגי ש

שהוא חי בו מאז ומעולם, וכי לשיגרת המשפחה תהא המשכיות המצב היחיד כפי 

(Curtner-Smith, 1995. Luepnitz, 1983.) 

השימוש בכלי ההערכה הפסיכולוגים בכלל, כאן אף יש להעיר כי ראיון ילדים בפרט, ו

פוגעים בסמכות ההורים המתגרשים. מרגע לידתו של הילד כל אחד מהוריו מהווה 

חינת הכח )הסוציולוגי( הטבוע בתפקידם כהורים, במסגרתו עבורו מקור סמכות מב

על פי ועליהם לדאוג לילד התלוי בהם לחלוטין ולכוון את התנהגותו בהתאם לגילו 

סמכא, במובן מי שאפשר לסמוך על מעשיהם ועל -שיקולם. עבור הילד ההורים הם ברי

מחליטה שהיא  דבריהם, ובכל עת מהווים נקודת משען פיזית ונפשית. כאשר החברה

אשר תקבע את משמורת הילד, באמצעות כלי הערכה נפשיים, היא פולשת 

לאינטימיות הקשר בין הילד לבין הוריו ומזעזעת אותו, מֵעֵבר לזה המתרחש מעצם 

הגירושין. זעזוע זה מתבטא כאשר הילד נדרש לשתף פעולה עם אנשי מקצוע, בפרט 

גשותיו הכמוסים ביותר, שאותם נהג לחלוק כשמראיינים אותו. אז נכפית עליו חשיפת ר

רק עם הוריו. עתה הם מצטיירים בעיניו כחסרי אונים להגן עליו מפני הפלישה לנפשו, 

 או כחסרי בינה להבין את מצוקתו ולסייע לו.

לא רק שסמכות שני ההורים נפגמת במידה בלתי מבוטלת מעצם  –לא זו, אף זו 

ים מוצפים בשאלות פולשניות מצד אדם זר, הפלישה לחיי המשפחה, ולא רק שהילד

אלא שבסיומו של התהליך הם אף צופים וחשים בשיאה של הפגיעה באוטוריטה 

האוטונומית והאינטימית של המשפחה. זאת כאשר גוף זר מחליט כי יש לבתק את 

 הקשר כפי ששרר בינם לבין ההורה שאינו המשמורן.

 (:Goldstein et al., 1996ויפים לכאן הדברים הבאים )
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Any invasion of family privacy alters the relationships between family members 

and undermines the effectiveness of parental authority. Children, on their part, 

react with anxiety even to temporary infringements of parental autonomy. The 

younger the child and the greater her own helplessness and dependence, the 

stronger is her need to experience her parents as her lawgiver – safe, reliable, 

all-powerful, and independent. Therefore, no state intrusion ought to be 

authorized unless probable and sufficient cause has been established. 

אשר על שניהם מוטלת כפגיעה זו בסמכות ההורים )בשילוב קונפליקט הנאמנות(, 

סמכא עבור ילדיהם בכל שנות התפתחותם, -הזכות והחובה להמשיך ולהיות ברי

 מש בכלי ההערכה במשפחה המתפקדת באופן רגיל ושגרתי.השתל גוברת על הצורך

להוסיף, כי בָשנים האחרונות החלו להישמע )במדינות הים( קולות לא למֹותר 

 מקצועיים הקוראים תגר על אלה המצפים מן הילד לבחור בין הוריו המתגרשים

(Baker, 2011)ו תוכנית, הממומשת בבתי ספר,  שמטרתה . קוראי התגר אף תיְכנ

ללמד ילדים להורים מתגרשים כיצד הם רשאים ומסוגלים להתנגד לכל לחץ המופעל 

        (.Baker et al., 2009. Baker, 2012לבחור )כדי עליהם 

 שופט מראיין ילדים

( כוחם-באי, וללא נוכחות ההורים או זה מכבר שופטים נוהגים לראיין ילדים )בלשכתם

ְכרים, במטרה לשקול זאת כאשר הם פוסקים את הדין מי בַ בענין המשמורת שהם מְ 

(. שופטים מראיינים Crosby-currie, 1996. Jones, 1984יהיה ההורה המשמורן )

גם אם נמצאת בידם חו"ד מקצועית המתייחסת לשאלת ההעדפה, ומאליה עולה 

 השאלה מדוע אין הם מסתפקים בה.

טוענת, כי שופטים נוטים לעשות כן במטרה לתת  Rogers LC (1987) המשפטנית

לילד הזדמנות לָשנות את דעתו, שאותה כבר הביע בפני המומחה, וכן כדי לאמת את 

 המידע הכלול בחוה"ד. כמו כן היא מציינת:

"The interview would allow the judge to get a feel for the case". 

ין זה ממקצועו של שופט להכיר את מיומנויות הראיון המקצועי המחברת ערה לכך, שא

י הפרוצדורה עם ילדים, שלא כפסיכולוג שהתמחותו בכך. אולם היא סבורה, שכללֵ 
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המשפטית, בד בבד עם השתלמויות בנושא הפקת מידע מילדים, מצמצמים את מרחב 

את מי  בתוך כך היא מדגישה את ההמלצה שלא לשאול את הילד ישירותטעותו. 

 מתשובותיו לשאלות אחרות. עם זאת מהוריו הוא מעדיף, אלא ללמוד על כך בעקיפין,

אם שופטים סבורים במהלך הראיון שיש לשאול שאלה זו באפן ברור היא מעירה, ש

וישיר, עליהם להדגיש בפני הילד שהחלטתם השיפוטית היא שתקבע ולא העדפתו 

כפי  במי מהוריו. פגעתבחירתו א משלו. זאת כדי לא לעורר בו רגשי אשם, ש

 שהבהרתי לעיל, אין באמירה הפורמלית כדי לשכך את רגשי האשם.

 :Rogersככלל, טוענת 

"Judges are intelligent and dedicated people, and are quite capable of 

making appropriate custody awards based on the information they elicit 

during judicial interviews". 

גנטים כאשר יהיו, אין הם מסוגלים לפסוק כהלכה את פסק ילאולם, יהיו השופטים אינט

כים כמשפטנים, ואין הם מהוים תחליף המשמורת על יסוד הראיונות שהם עור

 מיומנים במקצועם.הלפסיכולוגים 

בארץ מתירים כללי הפרוצדורה להגדיר ֵעד "עד מומחה", כאשר עדותו נדרשת 

בתביעות )אזרחיות כפליליות( המצריכות ידע מקצועי )להבדיל ממשפטי(, שאין לָצפות 

יות, כדלקמן: "בית לפקודת הרא 20משופטים לדעת אותו. הדבר מעוגן בסעיף 

המשפט רשאי...לקבל כראיה...חות דעתו של מומחה בשאלה שבמקצוע, שבמחקר, 

 יחה היא עדותו של רופא בתביעהדוגמה שכשבאמנות או שבידיעה מקצועית...". 

נזקי גוף, בדבר הֵקפה של פגיעת מכונית בתובע, ומשמעותה לתיפקודו. בעטיית 

ומחה מטעמו, ואז על השופט מוטל להכריע בין כמובן, שכל צד במשפט רשאי להביא מ

ת הדעת, של המומחים. כמו כן, ערכאה רשאית ליזום ולהורות על הגשת עדויות, או חוֹו

 חו"ד מומחה מטעמה היא.

לפיכך, כשם ששופט לא יבדוק בעצמו את מצבו הרפואי של תובע בתביעת נזיקין, 

 בעצמו נתונים הנדסיים של בנין שהתמוטט, וכשם שלא יעביר בעצמו חשבכשם שלא יֵ 

שפוט, כך אין זה סביר שישתמש בכלים ל תפקידו, מאחר וMMPI-טסט פסיכולוגי כ

אף אם אנשי מקצוע מסבירים לשופטים את הבעיות הכרוכות  פסיכולוגים, כראיון.
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רה . בגזֵ יםומחים ומבהפקת מידע מילדים וכיצד לעקפן, אין הדבר הופך אותם לבקיא

 שווה, פסיכולוג הרוכש במהלך עבודתו ידע משפטי רחב לא ימּונה בשל כך לשופט.

לא למותר להוסיף, כי אף שמלאכת השופט רבת אחריות, נראה, שפסיקותיו אינן 

, 1999אורון, . Rogers R, 1987נקיות מסֵפק באשר לתֵקפותן בנושאים נפשיים )

את הדמות נשוא התיק שבפניו  (to feelהשופט "לחוש" ) לפיכך, על רצונו של(. 2000

)יהא אשר יהא תוכנה של המלה(, לסגת מפני מומחיותו של הפסיכולוג ומפני זכותו של 

 שבין הוריו. ימשפטדיון הה של מוקדההילד שלא יעלוהו על 

 על הראיון בועדת שניט )ובועדת רוטלוי( – 3

 13-14בראיון ילדים בפרט. בעמ' אף לא חברי ועדת שניט לא דנו בראיון בכלל, ו

את השימוש שהם עושים ( הזכירו שני אנשי מקצוע 2011שבדו"ח המשלים )ספטמבר 

בראיון, אך הדברים לא עוררו את הועדה לבחון כלי פסיכולוגי זה על פי מנדט המינוי 

 שלה.

 בפני בעקיפין ניתן ללמוד שהועדה מצדדת בהשמעת רצון הילד בפני מומחה כמו גם

רצון הילד, (: "2)ב()9שופט, וזאת מניסוח הצעת החוק שהוציאה מתחת ידה, בסעיף 

ככל שכשריו המתפתחים מאפשרים לבררו על ידי שמיעתו בבית המשפט או בדרך 

אחרת שמתאימה לילד כפי שיקבע בית המשפט, ומתן משקל ראוי לדברי הילד לפי 

 ".גילו ומידת בגרותו של הילד

בהצעת החוק, שעניינו הגירת ההורה  10מיהה על ניסוחו של סעיף אגב כך עולה ת

המשמורן לארצות הים, שאינו מעניק לילד זכות להשמיע את העדפתו. במה שונה 

מ)העדר( רצונו לחיות עימו רצונו להיות עם הורה בנקודה גיאוגרפית מסויימת בארץ, 

  בחו"ל?

הילד והמשפחה וישומם  "הועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחוםועדת רוטלוי )

בחקיקה"( נחלקה למספר ועדות משנה, שאחת מהן היתה "ועדת המשנה בנושא הילד 

ומשפחתו". חבריה, כולל הפסיכולוגים שבה, צידדו ללא כל דיון ענייני בראיון הילד ע"י 

(: "...מאפשר 129שופטים הדנים בסכסוכי משמורת בין הוריו. בלשון הועדה )עמ' 

ים הזדמנות לבית המשפט להתרשם באפן בלתי אמצעי מתפיסות המפגש עם הילד

וממצבם, ומקומם בעימות משפחתי...". הועדה לא  של הילדים את יחסיהם עם הוריהם
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הבהירה מדוע אין מקום להמיר, לשם כך, את התרשמותו של משפטן בראיון מקצועי, 

 .שאינו תוחם עצמו בהתרשמות גרידא

ת המשנה לקונפליקט הנאמנות שבילד. היא פותרת לדו"ח מתייחסת ועד 134בעמ' 

סוגיה זו בהצעה, שדברי הילד לא יובאו בפני הצדדים למשפט, ולדידה די בכך כדי 

כפי שכבר  להחלטת המשמורת. )מנקודת ראותו שלו( להסיר מן הילד אחריות

 , אין באמירה פורמלית זו כדי לפתור את הקונפליקט.רתיהבה

ת הכרוכות בראיון בכלל, רֹומֹוה  לל המיומנויות והמַ דעתן לשְ שתי הועדות לא נתנו 

 ובראיון ילדים בפרט, שאת עיקרן פירטתי כאן.  
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 ות ועדת שניטדוחהנובעות מ ביקורת-א. מסקנות

י ההערכה הפסיכולוגים אשר אנשי מקצוע נעזרים מהניתוח המתודולוגי של כלֵ (  1)

 הורית, ושעל יסודם הם ממליצים בענין משמורת הילדים,-בהם לאיתור מסוגלות

, והיא: אף לא אחד מכלים אלה תֵקף למטרה זו, ועל כן אין מתבקשת מסקנה ברורה

 הם מהווים תשתית פסיכולוגית להמלצתם. 

מלהשתמש  , ואנשי מקצוע אחרים,כדי להניא פסיכולוגים האמורהדי במסקנה (  2)

בכלים אלה ולא להיענות למינוי הערכאות, או לבקשתו של אחד ההורים, להעריך 

)בהערת אגב אציין, כי מבחינה פסיכולוגית אין די בבקשתן של  מסוגלות הורית.

הערכאות מאיש המקצוע להתערב בחייה של משפחה לעת פירוד בין ההורים, מאחר 

 והוא עצמו חייב להיות משוכנע שיש לעשות כן מבחינתו המקצועית(.                      

י דין בענין משמורת על כֵלי כן די במסקנה זו כדי להניא את הערכאות מלהשתית פסק

                                                                                             .ההערכה

(  מנוסח דברי הועדה בענין הטסטים )בלבד( מסתבר, שלמיצער היא אף לא 3)

יבים", של "הורים נורמט את השימוש בהם באותם מקריםָכליל המליצה למנוע 

השימוש בטסטים  לילהגב משמעית-חד המלצה ה שלהעדר, מעצם כהגדרתה. לפיכך

, ומהעדר כל דיון בכלים פסיכולוגים אחרים שבהם נעשה שימוש למקרים חריגים

  בנושא משמורת, עולה מכללא שהיא התירה והותירה את המשך השימוש בהם.

לשם  נאלית של כלי ההערכהפונקציו-הועדה לא נתנה דעתה להעדרה של תֵקפות(  4)

ה , שיש בה כדי לערער את השימוש בהם ללא קשר להעדרהמלצות בענין משמורת

 , והדיון הרלונטי לכך בשני הפרקים הקודמים(.12-18התֵקפות הטכנית )ראו עמ'  של

שהשימוש בכלי ההערכה הפסיכולוגיים נעשה במהלך עובדה, ה ראשית יש לציין את

 .(2001)אורון,  להעברת טסטים לילדים כלמבוגריםסערת הגירושין, שאיננה מתאימה 

 כדי לאמוד את כישורי ההורות ההערכה השימוש בכלימיותר ראוי להזכיר, ש אף

                                                           
  אחזור ואדגיש, שמסקנה זו יפה למסגרתו של דו"ח זה הדן בהורים שלא עולה חשד נגד מי מהם להתעללות

חולים או מאסר -ביתבילד, ואף אחד מהם איננו מנּוע מניעה טכנית מלטפל בילד, כאישפוז ארוך ימים ב

ממושך. כמו כן, אף אחד מהם אינו סובל מבעיות נפשיות קשות וחמורות המפריעות לתיפקודו הכללי, שאז יש 

 את תפקידו כהורה. )גם( מקום להתערבות פסיכולוגית כדי להעריך האם ובאיזו מידה נפגעה יכולתו למלא

 
 



58 
 

זה מספר שנים שממילא, בהורים , מה עוד שאת כבר משמשים בתפקיד "הורה" מ 

  שוריהם היה צריך לאמוד )על פי הגיון זה( לפני לידת ילדיהם )שם(. כי

 לשימוש בכלים אלה בילדים, בפרט הראיון, יש אפקט הרסני המתבטאיתרה מכך. 

בקונפליקט נאמנות ובפגיעה חמורה בסמכות ההורית )ראו עמ'  בחודרנות לנבכי נפשו,

ילד, והמידע שמעוניינים ל ההשימוש בכלים, אם כן, איננו לטובתו שלעיל(.  47-52

                                לפגיעה בטובתו.סביר ותואם עומד ביחס  ואיננ להפיק ממנו

ושל ילדים בפרט,  ,עריכת ראיון בכלל תירכמו כן, הועדה לא נתנה דעתה לכך, שיש לה

 הם בלבד. , וללאנשי מקצוע שהתמחו בכךאך ורק 

 בכך, שהועדה  לית לשימוש בכלי ההערכה אף מתבטא( העדר תֵקפות פונקציונא5)

 שלושה סוגי פתרונותכידוע,  .שליש מהמלצות המשמורת האפשריות איינה מראש

למשמורת הילד: משמורת לאב, או משמורת לאם, או משמורת משותפת.  אפשריים

, אף אם לא מסתבר, שלמעשה שהוציאה הועדה מתחת ידה אולם מניסוח הצעת החוק

איינה את האפשרות האחרונה ובכך פסלה מראש כל חו"ד מקצועית  היא להלכה,

  .*יהשתמליץ על

 נסמכת על ְכלל "שובר שוויון" שניסחה הועדה, המבואר בשורות הבאות. מסקנה זו

 ( כתב יו"ר הועדה: 2011בפתח הדו"ח המשלים )ספטמבר 

באופן שיתווסף כלל מכריע  להצעת החוק, 9חלק מחברי הוועדה סברו שיש מקום לתקן את סעיף  

"שובר שוויון" לפיו יקבע בית המשפט את הסדר ההורות לטובת הילד, כאשר נוצר מצב של "תיקו" 

 בין ההורים שמקשה עליו להגיע להכרעה בהעדר הסכמה הורית.

שהציעה  ,להצעת החוק 9התייחסו לסעיף  בענין "שבירת שוויון" ו"תיקו"דברים ה

, שאמורה להחליף פרק מחוק ואילך( 37, עמ' 2008אפריל ) הועדה בדו"ח הביניים

                                                           
*
סוח דבריה בשלושת הדוחות, ועדת שניט לא המליצה על למניעת ספק אדגיש, כי בנוסח הצעת החוק, ובכלל בני 

משמורת משותפת כי אם על אחריות הורית משותפת, ושני המונחים אינם זהים. היא מציעה שהמונח "אחריות הורית" 

יחליף את המונח "אפוטרופסות טבעית", המוגדר בחוק הכשרות המשפטית  והאפוטרופסות, והמונח החדש מוגדר 

לדו"ח  25-27החוק שלה. אם כן, אחריות הורית ואפוטרופסות הם המונחים הנרדפים )ראו עמ'  להצעת 2בסעיף 

הביניים(. על האחריות ההורית לא ניתן יהיה לוותר, בדומה לאפוטרופסות כיום, והשותפות ההורית בה עומדת על תילה 

)בהסכם בין ההורים או בהחלטת גם לזכות ההורה שאינו משמורן. מסגרת  המשמורת שעליה יוחלט לעת גירושין 

 הערכאות(, חוסה תחת המונח: "אופן מימוש האחריות ההורית" )שם(.   
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כותרת  .*)"הורים וילדיהם הקטינים"( 1962 - הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

שבדו"ח הביניים נחלק  "הסדר הורות על ידי בית המשפט במקרה של פרידה"הסעיף: 

 סעיף נוסף:-בתת בדו"ח המשלים לל "שובר שויון" נוסחסעיפים. כְ -לשני תת

ככל שלא ימצא בית המשפט או בית הדין במכלול השיקולים האמורים בסעיף קטן )ב( מענה   )ג(

להחלטה הנדרשת כדי להכריע לגבי חלוקת הזמן והמגורים של הילד עם כל אחד מהוריו, ייתן בית 

ופל על ידי כל המשפט משקל מכריע לשיקולי שמירת היציבות בחייו של הילד ולאופן ולמידה בהם ט

אחד מהוריו במהלך חייו עד למתן  ההחלטה, בלי שהדבר יפגע בשיקול של שמירת הקשר של הילד 

 עם שני הוריו ועידודם לשיתוף פעולה ביניהם והכול תוך שמירה על עקרון טובת הילד כשיקול על.

חלק משמעותי מחברי הועדה תמך בתוספת זו, אך מאחר ולא היתה תמיכה מוצקה, 

דרתו של יו"ר הועדה, הדו"ח הוגש לשר המשפטים דאז בציון חילוקי הדעות. כהג

הוגש  2011לפיכך האריך השר את מינוי הועדה כדי שתגיע להסכמה, ובדצמבר 

-, שכלל הפעם גם תת9לאחר שהושג רוב מוחלט לענין סעיף  ח המסיים לשרהדו"

 סעיף ד':

מן מגורים שווה של הילד עם כל אחד אחריות הורית משותפת אין משמעותה בהכרח חלוקת ז

 מהוריו.

( בשדה הספורט, tie breakerמה פירושו של כלל "שובר שויון"? מקורו של מונח זה )

שאופין של  ונועד למקרים בהם מתחרים סיימו את המשחק בשויון נקודות )תיקו(. מכיון

מנצח, יש צורך במשחק נוסף  להכריז בסיומן על חובהש תחרויות מסויימות הוא

 עד שיושג נצחון.  שיתנהל

הוחלט על  םהמושג נקלט לפני שנים ארוכות במשפטי משמורת במדינות שונות, שבה

ה השאלה מי יכריע בחיי היומיום בשאלות שבמחלוקת תמשמורת משותפת. מאחר ועל

 ותה עת.נקבע לכך אחד ההורים, בין אם כמכריע קבוע ובין זה שעמו הילד שוהה בא

ינת )יש להעיר, כי שלא כבישראל, במדינות רבות קביעת הורה למשמורן יחיד אף מאי

  (.**את האפוטרופסות של ההורה האחר

                                                           
*
לביטולה של חזקת הגיל הרך, ואינו מתמקד אך ורק בגיל זה. כלומר, הנאמר בו גם מתייחס  9ראוי להדגיש, שסעיף  

 יפה למשמורת הקטין בכל גיל שהוא. 

 
**
סקה, שהאפוטרופסות משותפת לשני -מכאן נובע, שכל פסק  דין בנושא משמורת הילדים הניתן בישראל ראוי לפתוח בפ 

ההורים ללא תלות בקביעת הורה משמורן יחיד, ולכל אחד שמורה הזכות והחובה לתת דעתו על מהלך חייו והתפתחותו 

 של ילדו. 
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)ג(, כי בית המשפט עלול 9רוב חברי הועדה סבר, כנאמר בדברי ההסבר לסעיף 

 סעיף זה. מהו אותו-להגיע ל"מבוי סתום" ואז יהיה זקוק לכלל הכרעה, הנמצא בתת

שזה מצב שבו כל אחד מההורים תובע  מן ההגיוןמבוי סתום אין הועדה מבהירה, אך 

להיות משמורן יחיד, או שאחד מהם מציע משמורת משותפת והאחר מתנגד. מן 

שאינן  דעת מקצועיות שהמלצות משמורת בצידן,-הסתם מונחות בפני השופט חוות

המצב השויוני הזה מציעה  מטילות דופי במסוגלותו ההורית של מי מההורים, ואת

ה יש לשבור, והועדה "לשבור". במלים אחרות, מאחר ואת המסוגלות ההורית השו

מראש חוסמת הועדה את הדרך למשמורת משותפת. רמז לכך נמצא, למעשה, כבר 

המטיל על השופט לשקול גם את "כישוריו של כל אחד מההורים", , (5))ב(9בסעיף 

הגת כיום, ואת "הטיפול שהעניק כל אחד מההורים שפירושו בדיקת המסוגלות הנו

סעיף ג' )ראו -. נושא הטיפול שב ועולה בנוסחו של תת(6)ב()9, כנאמר בסעיף לילד"

בעמוד הקודם(,כאשר הסיפא מלמדת בבירור שכלל ההכרעה על פי הטיפול נועד 

מיותר  לבסס החלטה של משמורן יחיד; הרי אם ישנה משמורת משותפת ממילא 

 . * "הוריו שנישמירת הקשר של הילד עם יש את חשיבותה של "להדג

ְכָללו של דבר, איון מראש של שליש מפתרונות המשמורת האפשריים מעמיד את 

במצב, שבו מבטלים מראש שליש מהמלצותיו, ודורשים ממנו המלצה  הפסיכולוג

אמא או אבא. ְלמה הדבר דומה? למי שמציב בפני רופא אולטימטום:  –דיכוטומית 

תוצאת בדיקתי תהיה כזו או כזו, וכל תוצאה אחרת השֵלך לפח. לא זו הדרך להידרש 

                                                                                                     למומחה.

השימוש בכלי ההערכה אמור להיות לטובת  ל התֵקפות הפונקציונאליתעל פי העקרון ש

ועל כן מראש כל שלוש אפשרויות  ,הנבדק )בענייננו, בהתאם לעקרון טובת הילד(

על הפסיכולוג למשוך את ידו  . משלא כך הדבר,המשמורת חייבות להיות פתוחות

 מההערכה.

 

 

 

 

                                                           
*
שר הֵאם מיניקה. אף שהאב תורם אף תורם להתפתחותו הנפשית מבחינה אוביקטיבית, משמורן יחיד מתחייב רק כא 

 של עוָלל בן יומו, לעת גירושין אין, כנראה, דרך מעשית למשמורת משותפת. לא כך הדבר כאשר התינוק נגמל. 
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 ב. הצעה למודל משמורת

 1ב

 :ותיסוד שלושהמושתת על המודל 

מרכיביה של המסוגלות ההורית;                                       מלוא אין יודע את (  1)

 גם חבויים בו ולם,א .בתפקיד ההורה ישנם מרכיבים שניתן לנסחם ניסוח כללי

ל לפסיכולוג אין כש ,מרכיבים סמויים מן העין העשויים להשפיע על דינמיות ההורּות

כיצד הם  ו כיצד הם שלובים אלה באלה ,אין הוא יודע את זהותםמאחר ו דרך לאתרם

. לפיכך, העיגון המתודולוגי של המסוגלות ההורית, אישיותו של ההורהב משתבצים

, תמיד יהיה לוקה בחסר. של המשמורת המומלצת התכולל קריטריון ניבוי להצלח

לאתר איתור פוזיטיבי, במלים אחרות, את מלוא הפסיפס של מעשה ההורות לא ניתן 

פגומות, הפוגעות ממילא ובהכרח במימוש ר את אותן אבני פסיפס אך ניתן לאת

ההורות ושוללות אותו באופן זמני או קבוע. מכאן נובע, שניתן למנוע, או להגביל, 

משמורת הורה על ילדו אך ורק על דרך השלילה, ובשאלות מוגדרות ומותחמות. 

( או פנימי )בעיה נפשית קשה( , מאסררם חיצוני )אישפוזכלומר, כאשר עולה חשש שגו

 מונע את יכולת התיפקוד גם כהורה, שאז יש מקום לאמת, או להפריך, את החשש. 

בהורים הממלאים את תפקידם באופן שגרתי ורגיל )"הורים נורמטיבים"( המסוגלות 

ה קָ זָ למשמורת ילדיהם לעת גירושין כלל איננה מציבה קושיה פסיכולוגית. ח  

פסיכולוגית היא, שפסיפס המסוגלות קיים בכל הורה, אף אם צבען של האבנים 

. ומהורה להורה המרכיבות אותו )סגנון ההורות( עשוי להיות שונה ממשפחה למשפחה

 ככל חזקה, אף זו ניתנת לסתירה על דרך שלילתה. 

 ;(  שני ההורים תורמים להתפתחות הגופנית והנפשית של התינוק והילד2)

נסיון החיים  ולם,א ם להתפתחות זו.מחקרים רבים הצביעו על תרומתה של האֵ 

על כך, שחשיבותו של האב להתפתחות ילדו  ו זה מכברצביעהוהמחקר הפסיכולוגי 

 DeWolff et) התינוק מתקשר לשני הוריו באותה מידהנופלת מזו של האם, וכי איננה 

al., 1997. van Ijzendoorn et al., 1997,) ( ועורג לקשר עימםParke et al., 1981. 

Lamb, 1981. Lamb et al., 1982עובדה(. משמעות הממצאים מתבטאת היטב ב ,

שקשר נמשך ורציף של הילד עם שני הוריו שהתגרשו תרם באופן חיובי להתפתחותו, 

ילו צמצומו להורה יחיד   (.Kelly et al., 2003הביא לקשיים בקשת התנהגות רחבה ) וא 
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 (  שמירת היציבות בחיי הילד;3)

יציבות זו נשענת על המשכיותה של ההתנהלות המשפחתית טרם פרץ המשבר 

שהביא לגירושין, ועל שמירת הקשר שבין הילד לבין שני הוריו בהתאמה לנסיבות 

שהשתנו. כל פסיכולוג העוסק בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד מדגיש את 

הילד ליציבות, לעקביות ולבטחון בנסיבות חייו, בעיקר לאחר הזדקקותם של התינוק ו

סערת הגירושין והחלטת המשמורת. נחיצות זו פירושה המשכיות הקשר עם כל אחד 

 מהוריו באופן תדיר ורצוף.

 

מודל המשמורת הנשען על שלושת היסודות האמורים מבוסס על עקרונותיה של 

 המשמורת המשותפת. מהי משמורת זו?

התפתחה בממסד המשפטי הדן בגירושין ובמשמורת  20-תחילתה של המאה העם 

(, ועל פיה נמסרה לו משמורת primary caretaker parentדוקטרינת המטפל העיקרי )

המשמורת נמסרה לאימהות, עם זכות ביקור של  הילדים. בחלק הארי של המשפטים

. אף נקראת "הסדרי ראיָה"( , בישראל הזכות הזוvisitation rights) הילד בבית אביו

לקראת אמצע המאה התפתחה דוקטרינה משפטית נוספת, והיא המשמורת 

(, שבמסגרתה הילד שוהה זמן שווה, joint custody, shared parentingהמשותפת )

של של המשכיות הטיפול ו םהמטרה במשמורת זו היא שימור. *בקירוב, עם כל הורה

  (.Roman, 1977שנהג קודם לגירושין ) דומה ְלמההקשר של הילד עם שני הוריו, ב

 2ב

משותפת מצביעים על נסיבות, שלדעתם יש בהן דוקא כדי -הטוענים כנגד משמורת

 לפגוע ביציבות ובהמשכיות של חיי הילדים, וכאן המקום לתת את הדעת לכמה מהן.

 במשמורת למטפל העיקרי; כראוי ת)א(  ההמשכיות נשמר

, האמור לספק הנחייה approximation presumptionטענה זו נשענת על עיקרון ה: 

שלא מובלע בה מינו של ההורה, אלא מבוססת על מידת הזמן שכל הורה טיפל בילדו 

                                                           
*
אשוב ואדגיש בהקשר זה, כי בניגוד לכמה מדינות בעולם, בישראל אין מקפחים את ההורה שאינו משמורן מזכויות  

בות האפוטרופסות שלו )"אחריות הורית" בלשונה של ועדת שניט(. פירושו של דבר, כי נשמר שיתופו בהחלטות לגבי וחו

הילד אף אם אין הוא משמורן, בעוד שבמדינות האמורות להחלטת המשמורת נלווה דיון בשאלת סיום האפוטרופסות של 

 הורה כזה.     
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בדרך זו מפחיתים את הסיכוי שהילד יהיה  (.Warshak, 2011) לפני הגירושין

ההורה האחר, ואולי אף לא רצה במשמורת ההורה שבלאו הכי נסיונו פחּות מזה של 

מטפל העיקרי שנקבע בערכאות להשתתף במידה רבה בגידולו של הילד. למעשה, ה

 . *היה הֵאם ות משמעותיתשכיחב

 שלושה דברי ביקורת נמתחו במהלך הָשנים כנגד משמורת למטפל העיקרי.

בנטל במקרים רבים האימהות הן שנשאו בנטל גידול הילד, בעוד שהאב נשא ראשית, 

העיקרי, -הפרנסה. במצב זה האב, שנשללת ממנו המשמורת על פי עקרון המטפל

 למעשה נענש על כך שעבד מחוץ לבית לֵשם הקיום הכלכלי של התא המשפחתי.

העיקרי מתמקד בטיפול הפיזי בילד ולא -כן נמתחה ביקורת על כך, שקריטריון המטפל

למטפל עיקרי,  מידה ה"טכניות" ה-אמותארבע )וראו לענין זה את  .בתמיכה הנפשית

 40, עמ' 5; סעיף לוריה ועציון-סנהר הקר, ד"הדין  -עורכות -בדעת מיעוט-שהציעו 

(. גם אם תאמר שבדרך השיגרה טיפול פיזי, 2011בדו"ח המשלים מספטמבר 

ההתמקדות הזו מתעלמת מהתרומה הנפשית כהחתלה, משלב נימה רגשית כלשהי, 

 .והעשויה לעתים לעלות עשרות מונים על זו של הנותר בשל ההורה הנעדר מהבית, 

העיקרי מובלעת הנחה שאותו דפוס -בנוסף על כך, טוענים המבקרים, בעיקרון המטפל

טיפול בילד שנהג בטרם הגירושין, הוא שימשיך גם לאחריהם. הנחה זו מתעלמת 

כל הורה,  מהאפשרות הסבירה, שלאחר הגירושין יחּולּו שינויים במימוש התפקיד של

 אשר יָשפרו את תרומת האב והאם בגידולו של ילדם.

אפשרות לדגום סיטואציות  איןעקרון המטפל העיקרי שב)בהערת סוגריים אזכיר, 

אין דרך לבסס מי במקרי מחלוקת  ,, כפי שפירטתי בענין התצפית, ועל כןמהעבר

 (.מההורים הוא העיקרי

 מבטיחים יציבות;  משמורן-אלה ההורה )ב(  ההסדרים הנוהגים לביקור בבית

מטפל אם כה אצל לשם חיזוק ההמשכיות והיציבות בחיי הילד באמצעות משמורת

ל סוף שבוע שלפיו הילד שוהה בבית האב כ נוצר בערכאות דפוס קבוע מראש ,העיקרי

מר כדי לשָ  בו ד במהלך השבוע. נטען, שהיקף ביקורים זה דייחשני, ובא לביקור קצר י

בחייו  הכוללת  נשמרת היציבות חלק הארי מהזמןבאת הקשר בין ילד לאביו, כאשר 

 ביקורים תכופים יותר עלולים לערער יציבות זו.  בבית האם.עקב השהות 
                                                           

*
(.     22לאב )פי  3.9%מהחלטות המשמורת היו לאם, לעומת  90.8% בישראל, על פי ממצאי מחקר של ד"ר הקר, 

 (.9-10)ראו דו"ח ביניים, עמ' 
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שזו הפסקה ממושכת מָדי בקשר עם האב, שבמהלכה הילד בניגוד לטיעון זה נמצא, 

ימו, וציפה בעיניים ָכלות למועד חווה תחושת אובדן. הוא התגעגע לאב ולקשר קרוב ע

 Fabricius et al., 2000. Lauman-Billing etהביקור הבא שנקבע במצוות הערכאות )

al., 2000. Smith et al., 2001 .) 

 בגיל הרך;בעיקר )ג( מעברים תכופים בין ההורים מערערים את היציבות 

אשר יבואו לבית האב  ,(infants, toddlersשבילדים בני למטה משש שנים )נטען, 

 ותערער, י(overnight visitationבמהלך השבוע לביקור קצר הכולל שנת לילה )

 היציבות וההמשכיות המובטחות בבית המטפל העיקרי. 

שהות בת לילה, בהיותה מסתבר, שגם בגיל זה ישנה חשיבות פסיכולוגית לְ אולם 

באמבטיה, ריטואל לפני  משמורן כרחיצת הילד-הזדמנות לאינטראקציה עם האב הלא

במלים אחרות, אין בסיס ועוד.  ארוחה משותפת,ם מתעורר בלילה, השינה, הרגעתו א  

להידוק  -ולּו כהרף עין-מקצועי להמלצה לצמצם ביקורים אלה, שדוקא תורמים 

(, ולשיפור הסתגלותם Kelly et al., 2000. Warshak, 2000ולהעמקת הקשר עם האב )

 (.Pruett et al., 2005שנים למבנה המשפחה החדש )של הילדים הרכים ב

ככלל, חוקרים יצאו חוצץ כנגד אותם אנשי מקצוע המתנגדים לשינה בת לילה בגיל 

הרך, ושבניסוח התוכנית ההורית הם מתעלמים מהתוצאות הקשות שיש להפרדה בת 

 .Kelly & Lamb, 2003משמורן )-מההורה הלא )"כל סוף שבוע שני"( שבועיים

Fabricius et al., 2007.) 

, (maternal gatekeepingסף" )-כאן המקום אף לציין את תופעת "אמהות שומרות

 שהגדרתה:

"…a set of beliefs and behaviors that facilitate or inhibit collaborative 

childrearing between mothers and fathers" (Allen et al., 1999). 

שבחיי המשפחה השגרתיים הֵאם הגבילה את מעורבותו של האב  חוקרים אלה מצאו,

ממנו למלא תפקיד אקטיבי בגידול הילדים. המחקר בנושא זה  הבטיפול בילד, ומנע

הסתבר, שקונפליקט וכעס עז כלפי  .(Pruett, 2007) התפרׂש מזוגות נשואים לגרושים

 מידת בלות עלהאב הביאו את האם לפנות לערכאות כדי לנסות ולהטיל עליו מג

מעורבותו בגידולו של הילד. הדבר הביא לצמצום הקשר של האב עם ילדו על בסיס 
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לערעור הקשר עם האב  מה שָגרםהעילה, שאין הגבר כשיר כמו האשה לטפל בילדים, 

 אף "תרּושערי ההֹושומרת )נועלת( "ולערעור תחושת הבטחון של הילד )שם(. תופעת 

על  .(Schoppe-Sullivan et al., 2008)הם תינוקות נמצאה בקרב זוגות נשואים של

ה תוקף לעילה בדבר צמצום הקשר עם האב שנֶ היה מ   שבעת גירושין ,קל וחומר ,כן

  הרוצה להשתתף בטיפוחו של התינוק.

 משמורן;-)ד( במצבי קונפליקט גבוה בין ההורים יש לצמצם את הקשר עם הלא

עשוי להתרחש באחד משלושת  לאחריהם,, או קונפליקט בין הורים לעת גירושין

 (:Robin et al., 2009הסוגים הבאים )

 : דיונים משפטיים חוזרים ונשנים גם לאחר שנתפרדה החבילה.משפטי

 : ויכוחים ומריבות הכוללים הערות שליליות זה על זה, עד כדי אלימות פיזית.בינאישי

 : משקף כעס ומשטמה זה כלפי זה. (attitudinalעמדה )לביטוי לגישה ו

מאחר והילד נותר הקשר המתמיד והברור היחידי שבין הוריו, הרי לא אחת הוא עלול 

 להיות במוקד קונפליקטים אלה, העשויים להשתלב זה בזה.

קונפליקט עשוי להתנהל ברמה נמוכה או גבוהה. זה הנמוך מוגדר כמתבטא בתדירות 

ש העיקרי בקונפליקט ברמה גבוהה הוא השימוש ובעוצמה מצומצמות, ולהפך. החש

 באלימות פיזית, ומחקרים רבים התמקדו בשאלת המשמורת בצ לה של האלימות

 . )שאיננה במסגרתו של דו"ח זה(

תו על הילד איננו ככלל יש להדגיש ולציין, כי הקשר )מיתאם( בין קונפליקט לבין השפע

)וראוי להזכיר,   ה משפיע אף משפיע עליוישיר ופשוט, אם כי ברי שקונפליקט נמוך כגבו

. עם זאת, תגובתו של הילד עשויה לעמעם שכל מקרי הגירושין נובעים מקונפליקט(

את ההשפעה השלילית והדבר תלוי באיפיוני אישיותו, בגילו, באסטרטגיות ההגנה 

שהוא נוקט )לדוגמה, כאשר מתחילה מריבה הוא יוצא מהבית אל חברים(, באופיה של 

ינטראקציה עם כל אחד מההורים, ובגורמים סביבתיים כמצבה הכלכלי של הא

 המשפחה וקיומה של רשת תמיכה חברתית כמשפחה המורחבת וחברים )שם(.

בחלק המכריע של גירושין על רקע קונפליקט גבוה, איש מקצוע המתבקש להמליץ על 

 , בטענה הבאה:משותפת-משמורת הילד פוסל מראש אפשרות למשמורת
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 "…by the time a family has gotten to the point of needing an evaluation, the 

likelihood of those parents successfully sharing custody and decision-making is 

poor" (Stahl, 2011). 

מימדי והמלצה כה גורפת לענין -אולם מסתבר, שקונפליקט ברמה גבוהה איננו חד

ותפת אינה במקומה, כפי שמעלה המחקר הפסיכולוגי. ככלל נמצא, משמורת מש

בעיקר כשאין אלימות, לקונפליקט המתעורר מלחץ עז עקב הגירושין וההליכים הנלוים 

על כן, יש להיזהר מלהשתמש אליהם אין בהכרח השפעה מתמדת על הילד. 

קר שגם בקונפליקט זה כעילה להגביל את ביקורו של הילד אצל מי מהוריו, בעי

במשפחות אלה חלק הארי של הילדים נהנה מיחסי קירבה חמים ותומכים מצד שני 

)מוכחת, ולא כטענה  בין בני הזוג ההורים. מאחר וזה הממצא גם במקרים של אלימות

(, קל וחומר שאין להגביל ביקורים Sternberg et al., 1998בעלמא(, אך לא כלפי הילד )

 משולבת בקונפליקט הגבוה.  איננה כשהאלימות 

הגבוה משתתפים שני -בתוך כך יש לשים לב לעובדה, שלא בכל מצבי הקונפליקט

ההורים מיוזמתם. בחלק משמעותי מן המקרים הורה אחד כבר נפרד רגשית מבן זוגו, 

 אך האחרון, שנותר אכּול רגשי נקם וכעס, פונה שוב ושוב לערכאות בעילות שונות

(. יתרה מכך. מחבר זה מצא, שאת טיעון Friedman, 2004גונן )והראשון נאלץ להת

-נהגו להעלות אימהות, כעילה לפסילת האפשרות למשמורת הקונפליקט הגבוה 

 משותפת )שם(:

"Although the research literature shows that in general children do as well in 

the custody of their fathers as in the custody of their mothers , awards of sole 

custody still go overwhelmingly to mothers. It is therefore possible for a 

mother who wishes to exclude a father from a significant co-parenting role to 

create a conflictual situation in a variety of ways". 

שומרת הסף )ראו סעיף ג'  הֵאם תופעת הקונפליקט הגבוה אזכיר אתבהקשרו של 

לעיל(, שמאפיינת את הגבלת מעורבותו של האב בטיפוח ילדם בכל תקופת היותו קטין 

(Stevenson et al., 2014.) 
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לא למֹותר לציין, שקונפליקט גבוה ככל שיהיה )למעט אלימות(, אינו משליך במידה 

לדים למציאות החדשה, אם הם מוגנים מפני קונפליקט חריפה על הסתגלותם של הי

(. כמו כן, מקורו של כל קונפליקט בין הורים הוא, כמובן, בחיי Hetherington, 1999זה )

הנישואים, והילדים חוו אותו במהלך זמן ניכר. לפיכך, בגירושין הילדים )וההורים( 

ם מפעם לפעם מספר גחלים לוחשות מהקונפליקט  יחושו הקלה שהכל הסתיים, גם א 

 עדיין יפיחו בו אש.

 3ב

לסיכום הצעתי אדגיש, שאין היא מתעלמת  מנקודות התורפה שמעלים המתנגדים 

על אף קיומן, בצירוף העובדה שגם משמורת להורה יחיד איננה למשמורת המשותפת. 

משקף ומדגיש את חשיבותו של הקשר מודל המשמורת המשותפת  ,נטולת פגמים

 טיפוחו שלש את העובדה,הנפשי של הילד עם כל אחד מהוריו. )ומשקף באותה מידה 

יש (. ו של כל הורהמשמעותית של הילד בבית פיזית הנפשי לא יתכן ללא שהות הקשר

הילד עשוי להעדיף בנסיבות מסויימות דוקא את נוכחותו של הורה גרוש להעיר, כי 

ל פני אלמוני, ולהפך, אך ברי שאין זו העדפה המבטלת את חשיבות הקשר עם פלוני ע

הורה פלוני או אלמוני. העדפה מסוג זה מתרחשת גם בחיי נישואין תקינים, ואין בה כל 

 חידוש מעורר פליאה.

לשם ישום עקרונותיה של המשמורת המשותפת יש לקחת בחשבון, בראש ובראשונה, 

ני ההורים )הנובע מכך ששניהם תורמים נפשית לטיפוח את עקרון השוויון שבין ש

הילד(. מכאן יש לגזור, כי זמן שהותו של הילד עם כל אחד מהוריו צריך להיות דומה, 

 אף אם לא זהה בצורה דקדקנית.

ללא קשר  למעשה,) שנית, על יסוד אותו עיקרון, לזמני השהות חייב להיות ביטוי כספי

. כלומר, כל הורה אמור לשאת בהוצאות בהתאמה לזמן השהות של לסוג המשמורת(

הילד עימו, ובהתאם ליכולתו הכספית הכוללת )משכורתו, כסף שקיבל ממקורות 

ברי, שללא הסכמה על התרומה הכספית היחסית של שונים, רכוש פרטי שצבר וכד'(. 

. לכליתכל הורה, ההורה המשקיע יותר יתמרמר, ואף עלול להתדרדר מבחינה כ

לענין זה אמנם לא נדרשה  .עם הילד ולא יֵטיב ההתמרמרות וההתדרדרות גם יחד

, אולם אין הדבר מונע, ואף מחייב, הערת אגב ברוח ועדת שניט בתוקף המינוי שלה

השוויון בין ההורים. בעיקר, שהדבר עלול ליצור מוקד חדש לכעס ולדיונים משפטיים, 
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שבדו"ח  ,את המלים הבאותלהזכיר  כאן יש . שישפיעו על יציבות חייו של הילד

(: "בדיוני הועדה אחז ]מיעוט[ מחבריה בדעה...]כי[ 30הביניים של ועדת שניט )עמ' 

ההפרדה הקיימת...בין נושא אופן מימוש האחריות ההורית לאחר הפרידה לבין עניינים 

ההורים  ממוניים הכרוכים בו, היא מלאכותית.... ]הרי[ בכל מקרה בו תתגלע בין

לעוסקים  כידוע מחלוקת שעניינה עלויות כספיות, ממילא לא יקויים הסכם ההורים".

 )דתיות( עלול להיפגע בעטיין של נורמות משפטיות אכן , השוויון הכספי היחסיבנושא

הם על חלוקה שוויונית הורים רשאים להסכים ביני , אך ֵחֶרף זאתכאלה ואחרות

 לפיכך, הערתם של אותם חברי ועדה אלמונים היתה במקומה. .כלכליבמישור ה

במסגרת  כלכלית שוויוניתדעתן לחלוקה  את נותהערכאות י גם ש יש מקום כי  ,אוסיף

משמורת משותפת ובין אם  הן מחליטות על , בין אםהגמישות המשפטית הנתונה להן

 .לאו

לחובה לנהל דיון  הערה שלישית הרלונטית לישומה של המשמורת המשותפת נוגעת

ובקהיליה  , בקרב פסיכולוגיםדיון בציבורנין הדרך לישומה. העדר של ממש בע

, הגורמות לאיונה של המשפטית מביא להערות סתמיות ונטולות בסיס של ממש

טרם החלו לדון בה. כתוצאה מכך, לדוגמה, לא עלתה האפשרות בהמשמורת עוד 

באותה דירה )תהא זו דירת המשפחה טרם שהילדים עשויים להתגורר באורח קבע 

 נסיון החיים מלמד הגירושין, או אחרת(, ואילו ההורים הם המתחלפים בה מעת לעת.

( לילד הם בגדר "home"גם ללא סידור מסוג זה שני בתים )במובן ש ,זה מכבר

   (.Galper, 1978. Isolina, 1997ישום )-מציאות אפשרית וברת

דיון בסוגיית המשמורת המשותפת וברקע הפסיכולוגי שלה, הנובע ְכמובן מאליו מה

ָזָקה הפסיכולוגית בתרומת ההורים לטיפוח ילדם בפרט לעת גירושין יש  ,הוא, שאת הח 

 .(2001, כפי שכבר הערתי לפני עשור ומחצה )אורון, לעגן גם כחזקה משפטית

 מה פירושה של חזקה זו?

מניחים מראש את נכונותו של מצב דברים מסוים, כאשר זה נשען על קיומה של 

עובדה רלונטית ברורה. לדוגמה, מהעובדה שילד גֵדל במסגרת משפחה פלונית 

ן הסתם הוא ילדם הביולוגי של הוריו. כל חזקה ניתנת לסתירה, ובדוגמה  מסיקים, שמ 

במסגרת המשפט מניחים, כי ישנם  זו ניתן להציג ראיות שהילד מאומץ. במלים אחרות,
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מצבים אשר סביר מאוד שהם קיימים כעובדה מוכחת גם אם חסר כל המידע הדרוש 

 (.1996כדי לקבוע זאת באופן פוזיטיבי )אלמוג ואח', 

לפיכך, די בעובדות הנפשיות לענין הקשר בין ילד לבין כל אחד מהוריו ותרומת כל אחד 

ות משפטית גבוהה כי משמורת משותפת היא מהם להתפתחותו, כדי להניח בסביר

לטובתו של הילד. חזקה זו תהא ניתנת לסתירה בשני אופנים. האחת,  הפתרון הראוי

כאשר אחד ההורים מוָתר מיוזמתו על זכותו למשמורת משותפת )יהא הדבר בשל 

קשיים כלכליים, מעבר לעיר רחוקה, הגירה, או אפילו עקב התנכרות לילדו(. הדרך 

היא, שעל הטוען אחרת להוכיח בטענות של ממש ובגיבוי ראיות כי ההורה  השניה

  האחר מתעלל בילד, או מתנהג בדרך דומה לכך.

לסיום אדגיש, שהמודל המוצע כאן איננו אידיאלי )שיא השלימות( ואף לא אידילי 

)מעניק אך ורק שלווה, שקט ורגיעה(, כי אם יש בו תועלת נפשית הנגזרת מעולם 

ּות, בבחינת הרע במיעוטו עבור הילד שהוריו נפרדו. בכל מקרה שבו הורים הְמציא

נפרדים זה מזה מתערער עולמם של ילדיהם, ולעולם הדבר ישפיע על מהלך חייהם. 

אילולא הסערה שפקדה אותם בגיל כה  ,מן הסתם, חייהם היו מתנהלים בנתיב שונה

לבנות מחדש עולם יציב המטרה במודל המוצע לצמצם את מידת הערעור, ו צעיר.

 בנסיבות החדשות.

 

 

 

                                    ================= 

                                          =========== 

                                              ======= 

                                                  === 

 

 

 

 

 



70 
 

 ק ו ר ו ת מ

(, הרשעה בעבירת מין גם בהעדר תמיכה לדברי המתלוננת: תהיות 1999אורון )אוסטֵריי( י' )

 111-122, עמ' 3משטרה וחברה, ושאלות ממבט פסיכולוגי, 

קביעה משפטית מזה  –(, הערות לפסק הדין בענין הרוצח דניאל עוקב 2000אורון )אוסטֵריי(, י' )

 94-99, עמ' 22, רפואה ומשפטומציאּות נפשית מזה?, 

אב בסכסוכי הורים על משמורת -הורית ושלילת-הילד, מסוגלות-(, טובת2001אורון )אוסטֵריי(, י' )

 86-96, עמ' 24רפואה ומשפט, ילדיהם, 

(, פסיכולוגיה ומשטרה: הילכו השתיים יחדיו?, בתוך: יגיל, ד', זכי, מ', 2011אורון )אוסטֵריי(, י' )

 57-74, הוצאת דיונון, עמ' סוגיות ישומיות בפסיכולוגיה משפטית

המשפט לגבי משמורת ילדים: מקומו של -(, הערכת מסוגלות הורית בהחלטת בית1999אלמגור, מ' )

 34-49(, 1ח)פסיכולוגיה, הפסיכולוג הקליני, 

ל ש(. הערכת מסוגלות הורית בהחלטה לגבי משמורת ילדים ומקומו 2011ארליך, ד' )למגור, מ', א

יל, ד' וזכי, מ' )עורכים(. סוגיות יישומיות יג בתוך:  יכולוג הקליני: האם השתנו דברים? הפס

 245-257, עמ' פרובוק אביב: הוצ'-תל .בפסיכולוגיה משפטית

 (, משפט האדם, הוצאת הקיבוץ המאוחד, פרק ששי1996) 'זאב א-, בן'אלמוג ש

(, הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק משמורת לעומת תיק אימוץ: הדומה 2004זכי, מ' )

 100-105, עמ' 31רפואה ומשפט, והשונה, 

עובדות, מיתוסים  :"איתי? אני זקוק לשניכםאמא, אבא, ומה " (2012שורץ, א' )-יואלס, ת' ושגיא

  375-404(, עמ' 2-3ו')דין ודברים, , ותקוות בהסדרי הורות במקרים של גירושין

 
 328-340ספר היובל, עמ' רפואה ומשפט, (, איך להעריך מסוגלות הורית, 2001צדיק, י' )

 
(, סוגיות אתיות בשימוש במבחנים פסיכולוגים. בתוך: יגיל, ד', זכי, מ', לבני, ע' 2009שפלר, ג' )

 65-82)עורכים(, סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל, הוצאת דיונון. עמ' 

 פקיד יה, בתוך: הרמל י' )עורכת(, (, שיקולים מנחים בסוגיות משמורת וסדרי רא1993שרון, ד' )

 , הוצאת משרד העבודה והרווחה ואס"יהסעד לחוק הסעד

 

Ackerman MJ, Ackerman MC (1997),  Custody evaluation practices: A survey of 

expreienced professional (revisited), Professional Psychology Research and 

Practice, 28, pp. 137-145 

Acklin MA, McDowell CJ, Orndoff S (1992), Statistical power and the Rorschach: 

1975-1991, Journal of Personality Assessment, 59, 366-379 

Allen, S.A., & Hawkins, A.J. (1999). Maternal gatekeeping: Mothers' beliefs and 
behaviors that inhibit greater father involvement in family work. Journal of Marriage 
and the Family, 61,199-212 

http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionF2/375-404.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionF2/375-404.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionF2/375-404.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionF2/375-404.pdf


71 
 

Altman, J (1974), Observational study of behavior: Sampling methods, Behavior, 49, 

pp. 227-265 

Anastasi A (1961), Psychological testing, 2nd Ed., The Macmillan Co. Chs. 2, 5-7 

Anastasi A, Urbina S (1997), Psychological testing, 7th Ed., chs. 4-6, 17 

Arvey RD, Campion JE (1982), The employment interview: A summary and review of 

recent research, Pesonell Psychology, 35(2), pp. 281-322 

Asch SE (1956), Studies of independence and conformity: A minority of one against 

a unanimous majority. Psychological Monographs, 70 (9) 

Baker AJL (2012), Resisting the Pressure to Choose Between Parents: A School-

Based Program, ICSA Today, Vol. 3, No. 1, 2012, 8-13 

Baker, A. J. L & ,.Andre, K. (2009). I don’t want to choose: The workbook. New York: 

Kindred Spirits. 

 

Baker, A. J. L & ,.Andre, K. (2009). I don’t want to choose: The facilitator’s manual. 

New York: Kindred Spirits 

 

Barker P (1990), Clinical interviews with children and adolescence, W.W. 

Norton&Co. Chs. 1, 2, 4  

Benziman, H, Toder A (1993), The psychodiagnostic experience: Reports of 

subjects, In: Nevo B, Jager RS (1993), Emotional and psychological testing: The test 

taker's outlook, Hogrefe & Huber Pub. Pp. 287- 299  

 

Binder, LM, Johnson-Greene, D (1995), Observer effects on neuropsychological 

performance: A case report, The Clinical Neuropsychologist, 9(1), pp. 74-78  

Blau T (1984), The psychologist as expert witness, New-York: Wiley. Ch. 5 

Bowman ML (1989), Testing individual differences in ancient China, American 

Psychologist, 44, pp. 576-578 

Blease, D' (1983),  Observer effects on teachers and pupils in classroom research, 

Educational Research, 35 (3), pp. 213-217 

Bollas C, Sundelson D (1995), The new informants: The betrayal of confidentiality in 

psychoanalysis and psychotherapy, Jason Aronson Inc., Chas. 3, 5 



72 
 

Bottoms BL, Goodman GS, Schwartz-Kenney BM, Thomas SN (2002), 

Understanding children's use of secrecy in the context of eyewitness report, Law and 

Human Behavior, 26, pp. 285-313 

Bruck M, Ceci SA (1999), The suggestability of children's memory, Annual Review of 

Psychology, 50, pp. 419-439 

Ceci SJ, Bruck M (1993), Suggestibility of the child witness: a historical review and 

synthesis, Psychological Bulletin, 113(3), pp. 403-39  

Cole NS & Moss PA (1989), Bias in test use, In: Linn RL (Ed), Educational 

Measurement, 3rd Ed., Collier Macmillan Pub., pp. 201-219 

 
Cramer P, Blatt SJ (1990), Use of the TAT to measure change in the defense 

mechanisms following intensive psychotherapy,  Journal of Personality Assessment, 

54, 236-251 

Cronbach LJ (1964), Essentials of psychological testing, 2nd Ed., Harper&Row, chs. 

5,6, 17 

Cronbach LJ (1990), Essentials of psychological testing, 5th Ed., Harper&Row,     

chs. 2, 3,5,6 

 

Curtner-Smith, M.E. 1995. Assessing children’s visitation needs with divorced  

noncustodial fathers, Families in Society: The Journal of Contemporary Human  

Services, 93, pp. 341-348.   

Dent HR,  Stephenson GM (1979), An experimental study of the effectiveness of 

different techniques of questioning child witnesses, 18 (1), pp. 41-51 

Deutsch RM, Pruett MK (2009), Child adjustment and high-conflict divorce. In: The 

scientific basis of child custody decisions, 2nd Edition, Wiley & Sons, Inc. pp. 353-373 

De Wolff MS, van Ijzendoorn MH (1997),  Sensitivity and attachment: a meta-
analysis on parental antecedents of infant attachment, Child Development, 68, pp. 
571-591  

Dodd DH, Bradshaw JM (1980), Leading questions and memory: Pragmatic 

constraints, Journal of Verbal  Learning and Verbal Behavior,  19, pp. 695-704  

Dollard J, Miller NE (1950), Personality and psychotherapy, McGraw-Hill Book Co. 

Inc. Ch. 22 

Domino G, Domino ML (2006), Psychological testing: An introduction, Cambridge 

Univ. Press, ch. 18 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceci%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8316609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruck%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8316609


73 
 

Donner MB (2008), Unbalancing confidentiality, Professional Psychology: Research 

and Practice, 39(3), 369-372 

Doyle KO (1974), Theory and practice of ability testing in ancient Greece, Journal of 

the History of the Behavioral Sciences, 10, pp. 202-212 

Emery RE, Ott RK, O'Donohue WT (2005), A critical assessment of child custody 

evaluations: Limited science and a flawed system, Psychological Science in the 

Public Interest, 32, pp. 261-268 

Fabricius WV, Luecken LJ (2007), Postdivorce living arrangements, parent conflict, 

and long-term physical health correlates for children of divorce, Journal of Family 

Psychology, 21, pp. 195-205 

Fabricius WV, Hall J (2000), Young adults' perspectives on divorce: Living 

arrangements, Family and Conciliation Courts Review, 38, pp. 446-461 

Fassnacht, G (1982), Theory and practice of observing behavior, Academic Press. 

Chs. 2, 5 

Fine SF, Glasser PH (1996), The first helping interview: Engaging the client and 

building trust, Sage Pub., Inc. Ch. 7 

Flin R, Boon J, Knox A, Bull R (1992), The effect of a five-month delay on children's 

and adults' eyewitness memory, British Journal of Psychology, 83 ( Pt 3), pp. 323-36 

Friedman M (2004), The so-called high-conflict couple: A closer look, American 

Journal of Family Therapy, 32, pp. 101-117 

Galper M (1978), Co-parenting: Sharing your child equally, Running Press Pa.,   

Chs. 4,5 

Gavett, B. E., Lynch, J., & McCaffrey, R. J. (2005). Third party observers: The effect 

size is greater than you might think. Journal of Forensic Neuropsychology, 4,. 49-64. 

Goldberg PA (1965), A review of sentence completion methods in personality 

assessment, Journal of Projective Techniques and Pesonality Assessment, 29,     

pp. 12-45 

Goldstein J, Freud A, Solnit AJ, Goldstein S (1996), The best interests of the child. 

NY: The Free Press 

Goodman, G.S., & Reed, R.S. (1986),  Age Differences in Eyewitness Testimony, 

Law and Human Behavior, 10(4), pp. 317-332 

Gould JW, Stahl PM (2000), The art and science of child custody evaluations: 

Integrating clinical and forensic mental health models, Family and Conciliation 

Courts Review, 38, pp. 392-414  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1393364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1393364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knox%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1393364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bull%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1393364


74 
 

Gregory RJ (2000), Psychological testing, 3rd ed. Allyn & Bacon, Inc. Ch. 10 

Guion RM, Gottier RF (1965), Validity of personality measures in personnel 

selection, Personnel Psychology, 18(2), pp.135-164 

Harner L (1975), Yesterday and tomorrow: Development of early understanding of 

the terms. Developmental Psychology, 11, pp. 864-865  

Helmes E, Reddon JR (1993), A perspective on developments in assessing 

psychopathology: A critical review of the MMPI and MMPI-2, Psychological Bulletin, 

113, 453-471 

Hetherington EM (1999), Should we stay together for the sake of the children? In: 

Hetherington EM (Ed), Coping with divorce, single parenting, and remarriage, 

Mahwah NJ: Erlbaum, pp. 93-116 

Hyman DJ (2003), Parent-child observations in custody evaluations, Family Court 

Review, 41, pp. 214-223 

Isolina R (1997), Mom's house, Dad's house: Making tow homes for your child, 

Simon & Schuster Pub. N.Y. Chs. 9,11 

Jones C (1984), Judicial questioning of children in custody and visitation 

proceedings, Family and Law Quarterly, 18, pp.43-91 

Kehrer CA, Sanchez PN, Habif UJ, Rosenbaum GJ, Townes BD (2000), Effects of a 

significant-other observer on neuropsychological test performance, Clinical 

Neuropsycholgist, 14(1), pp. 67-71 

Kelly JB, Emery RM (2003), Children's adjustment following divorce: Risk and 

resilience perspectives, Family Relations, 52, pp. 352-362 

Kelly JB, Lamb ME (2000), Using child development research to make appropriate 

custody and access decisions for young children, Family and Conciliation Courts 

Review, pp. 297-311 

Kelly JB, Lamb ME (2003), Developmental issues in relocation cases involving 

young children: When, whether, and how?, Journal of Family Research, 17,           

pp. 193-205   

Krauss DA, Sales BD (2000), Legal standarts, expertise, and experts in the 

resolution of contesed child custody cases, Psychology, Public Policy, and Law, 6,  

pp. 843-879 

Lamb ME (1981), The development of father-infant relationships. In: Lamb ME (Ed.), 

The role of the father in child development , pp. 459-488  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehrer%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Habif%20UJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenbaum%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Townes%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10855060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10855060


75 
 

Lamb ME, Goldberg WA (1982), The father-child relatioship: A synthesis of 

biological, evolutionary, and social perspectives. In: Hoffman LW, Gandelman R, 

Schiffman HR, Parenting: Its causes and consequences, Lawrence Erlbaum Ass. 

Pp. 55-73 

Lampl A (2009), Observations of parents, caretakers, and children for child custody 

assessment. In: The scientific basis of child custody decisions, 2nd Edition, Wiley & 

Sons, Inc. pp. 71-83 

Latham, GP,  Saari, LM, Pursell, ED, Campion MA (1980),  The situatuional 

interview, Journal of Applied Psychology,  65(4), pp. 422-427 

Lauman-Billings L, Emery RE (2000), Distress among young adults in divorced 

families, Journal of Family Psychology, 14, pp. 671-687 

Leibig AL, Green K (1999), The development of family loyalty and relational ethics in 

children, Contemporary Family Therapy, 21(1), pp. 89-112 

Lewis C, l Kier C, Hyder C, Prenderville N, Pullen J, Stephens A (1996),  Observer 

influences on fathers and mothers: An experimental manipulation of the structure 

and function of parent – infant conversation, Infant and Child Denlopment, 5(1),     

pp. 57-68 

Logan N (1989), Diagnostic assessment of children, in: Craing RJ (Ed.), Clinical and 

diagnostic interviewing, Jason Aronson Inc. pp. 305-321 

Luepnitz, D.A. (1986) A comparison of maternal, paternal, and joint custody: 

Understanding the varieties of post-divorce family life, Journal of Divorce, 9(3), 1-12 

Lukas S (1993), Where to start and what to ask: An assessment handbook, W.W. 

Norton & Co. Chs. 5, 6 

McDaniel, MA, Whetzel, DL, Schmidt, FL, Maurer, SD (1994), The validity of 

employment interviews: A comprehensive review and meta-analysis, Journal of 

Applied Psychology,  79(4),  pp. 599-616 

 

McMcall, R (1977), Challenges to a science of developmental psychology, Child 

Delopment, 48, pp. 333-394  

Messick, S (1989), Validity, In: Linn RL (Ed), Educational Measurement, 3rd Ed., 

Collier Macmillan Pub., pp. 13-103 

Messick, S (1995), Validity of psychological assessment, American Psychologist, 50, 

pp. 741-749 

 



76 
 

Miller DJ, Thelen MH (1986), Knowledge and beliefs about confidentiality in 

psychotherapy, Professional Psychology: Research and Practice,  17(1), 15-19  

Miller LA, McIntire SA, Lovler RL (2011), Foundations of psychological testing: A 

practical approach, 3rd Ed., Sage Pub. Ch. 3 

Minnesota Department of Human Rights, 2013 

Motowidlo, SJ,  Carter, GW,  Dunnette, MD, Tippins, N, Werner, S, Burnett, JR, 

Vaughan, MJ (1992), Studies of the structured behavioral interview, Journal of 

Applied Psychology, 77(5), pp. 571-587 

Mussen PH, Conger JJ, Kagan J, Huston AC (1990), Child development and 

personality, Harper&Row Pub. Part II, pp. 491-505 

Oates K, Shrimpton S (1991), Children's memories for stressful and non-stressful 

events, Medical Science and Law, 31(1), pp. 4-10 

Oron (Ostre) I (2015), In  the  worst  interests  of  the  child  – Using  non-validated  

psychological  tools in child custody disputes. Paper presented at the  Bioethics 10th 

World Conference, Jerusalem, Israel, January 6-8, 2015 

Parke RD, Tinsley BR (1981), The father's role in infancy: Determinants of 

involvement in caregiving and play. In: Lamb ME (Ed), The role of the father in child 

development, A Wiley-Interscience Pub. Pp. 429-457 

Pellegrini, AD (2004), Observing children in their natural worlds, Lawrence Erlbaum 

Associates Pub. Chs. 7-11 

Poole, D.A. & White, L.T (1993). Two years later: effects of question repetition and 

retention interval on the eyewitness testimony of children and adults, Developmental 

Psychology,29, pp. 844-53  

Poole DA, Lamb ME (1998), Investigative Interviews of Children: A Guide for Helping 

Professionals, American Psychological Association 

Poole DA, Lindsay DS (1995), Interviewing preschoolers: effects of nonsuggestive 

techniques, parental coaching and leading questions on reports of nonexperienced 

events. Journal of  Experimental  Child Psychology,  60, pp. 129-154 

Poole, D.A. & White, L.T. (1991). Effects of question repetition on the eyewitness 

testimony of children and adults. Developmental Psychology,27, pp.  975-986 

Pruett MK, Insabella GM, Gustafson K (2005), The collaborative divorce project: A 

court-based intervention for seperating parents with young children, Family Court 

Review, 43, pp. 38-51 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oates%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2005767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrimpton%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2005767


77 
 

Pruett MK, Arthur LA, Ebling R (2007), The hand that rocks the cradle: Maternal 

gatekeeping after divorce, Pace Law Review, 27(4), pp. 709-739  

Pulakos ED, Schmitt N (1995), Experience-based and situational interview 

questions: studies of validity, Personnel Psychology, 48(2), pp. 289-308 

Rogers LC (1987), Child custody: The judicial interview of the child, LA Law Review, 

47(3), pp. 559-588 

Rogers R (1987), The American Psychological Association's position on the insanity 

defense, American Psychologist, 42, pp. 846-848 

Roman GF, Colavito VA, Hammontree SR (1993), Personal problem-solving system 

for scoring TAT responses: Preliminary validity and reliability data, Journal of 

Personality Assessment, 61, 28-40 

Roman M (1977), The disposable parent, Family Court Review, 15(2), pp. 1-11 

Schoppe-Sullivan, S.J., Brown, G.L, Cannon, E.A., Mangelsdorf, S.C., & Szewczyk 

Sokolowski, M.S. (2008). Maternal gatekeeping, coparenting quality, and fathering 

behavior in families with infants, Journal of Family Psychology, 22(3), 389-398 

Segal DL, June A, Marty MA (2010), Basic issues in interviewing and the interview 

process. In: Segal DL, Hersen M (eds), Diagnostic interviewing, 4th ed. Springer 

Science&Business, NY, pp. 1-21 

Smith A, Gallop MM (2001), What children think seperating parents should know, 

New Zealand Journal of Psychology, 30, pp. 23-31 

Stabile SJ (2002), The use of personality tests as a hiring tool: Is the benefit worth 

the cost?, U. PA. Journal of Labor and Employmant Law, 4(2), 279-313 

 
Stahl PM (1994), Conducting child custody evaluations, Sage Pub. Chs. 3-6 
 
Stahl PM (2011), Conducting child custody evaluations, Sage Pub. 2nd Edition.    
Chs. 3-8, App. D, E 

Sternberg KJ,  Lamb ME,  HershkowitziI, Esplin PW, Redlich  A, Sunshine N  (1996), 

The relationship between investigative utterance types and the informativeness of 

child witnesses, Journal of Applied Developmental Psychology, 17, pp. 439-451 

Sternberg KJ,  Lamb ME, Dawud-Noursi (1998), Understanding domestic violence 

and its effects: Making sense of divergent reports and perspectives. In: Holden GW, 

Geffner R, Jouriles EW (Eds), Children exposed to family violence, Washington DC: 

American Psychological Association, pp. 121-156 

http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5032&context=lalrev


78 
 

Stevenson MM, Fabricius WV, Cookston JT, Parke RD, Coltrane s, Braver SL, 

Saenz DS (2014), Marital problems, maternal gatekeeping attitudes, and father-child 

relationships in adolescence, Developmental Psychology, 50(4), pp. 1208-1218  

Taylor GS (1988), Personality tests for potential employees: More harm than good, 

Personnel Journal, pp. 60-64 

Tye MC, Amato SL, Honts CR, Devitt MK, Peters D (1999), The willingness of 

children to lie and the assessment of credibility in an ecologically relevant laboratory 

setting, Applied Developmental Science, 3, pp. 92-109 

Ulrich L Trumbo D (1965), The selection interview since 1949, Psychological 

Bulletin, 63(2) pp. 100-116 

Van IJzendoorn, M.H., De Wolff  MS (1997), In search of the absent father: Meta-

analyses on infant-father attachment, Child Development, 68, 604-609. 

Walker AG (1993), Questioning young children in court: A linguistic case study, Law 

and Human Behavior, 17(1), pp. 59-81 

Warshak RA (2000), Blanket restrictions: Overnight contact between parents and 

young children, Family and Conciliation Courts Review, 38, pp. 422-445 

Warshak RA (2011), Parenting by the clock, Baltimore Law Review, 41, 83-163 

Zegiob LE,  Arnold S, Forehand R (1975),  An examination of observer effects in 

parent-child interactions, Child Development,  46 (2), pp. 509-512  

 

 
 

   

 

    


