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 התפתחויות בטיפול השיפוטי בניכור הורי

 

 פיליפ מרכוס, שופט )בדימוס(, בית המשפט לענייני משפחה, ירושלים

 ג' אדר ב' תשע"ט 10 מרץ 2019

 ניכור הורי

לאחרונה רבה ההתעניינות בנושא הניכור ההורי, ובמקביל נתקבלו מספר 
מייצגים  אשרובבתי הדין הרבניים החלטות בבתי המשפט לענייני משפחה 

גישה חדשה ומבורכת למצבים הכאובים שמובאים בפניהם. במאמר קצר זה 
 תהיה התייחסות להתפתחויות האחרונות.

 ,להורה ילד בין קשר כישלון למנוע כיצד :קשר וסרבנות הורי ניכורבמאמרי 
אשר עשוי להתפרסם בגיליון הקרוב של כתב העת "רפואה ומשפט", אני 

ת והטיפולית בנושא הניכור הורי, בארץ ובעולם. סוקר את הספרות המשפטי
כישלון קשר בין ילד להורה מהווה פתרון מועיל באותם מקרים, נדירים 
למדי, בהם ההורה פגע קשות בילד או בהורה האחר, ואין כל דרך להגן על 

לטעון שבכל  ,אני עומד בין היתר על הנטייה מחדהילד אלא במניעת קשר. 
דהיינו, מעשים  –שר עם הורה, הדבר נובע מניכור הורי מצב שבו ילד אינו בק

להטיל ספק בעצם קיום  ,ומאידך  - והתנהגות זדוניים של ההורה האחר
 התופעה של ניכור הורי.

הדוגלים בטענות משני הכיוונים פוגעים פגיעה קשה בילדים הנקלעים למצב 
שהויכוח בשאלה של התדיינות בעצימות גבוהה בין הוריהם. זאת מן הטעם 

אם קיימת תופעה זו או אחרת גורמת לבזבוז זמן שיפוטי ולהוצאות 
משפטיות מיותרות, כאשר ההורים ויועציהם המשפטיים, במקום לדאוג 

 לילדים, עסוקים בהתדיינות סרק.

מושג שנוי במחלוקת שהופך לכלי בעייתי שניכור הורי הוא  יש שטוענים
שאמור לתאר מצב בו אחד ההורים המושג, טוענים שבמאבקי משמורת. 

הדבר וכי  ,מסית את ילדיו כנגד ההורה השני, נקבע ללא מחקר אמפירי
  מעלה חשש שהמערכות מחפשות פתרונות פלא לבעיות מורכבות וכואבות.

כדי לקבוע שיש מצבים , נשאלת השאלה מה טיבו של מחקר אמפירי שנחוץ
בר גורם נזק, לעיתים בלתי בהם ילדים אינם בקשר עם אחד ההורים, וכי הד

לא יתכן לחלק  הפיך, להתפתחותם הפסיכולוגית והחברתית של ילדים אלה?
ילדים בעלי איפיונים זהים לשתי קבוצות, האחת שבה הם ינוכרו מאחד 
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מקרים כאלה נידונים בבתי ההורים וקבוצת ביקורת שבה לא ינוכרו. 
ני שריצ'ארד גרדנר טבע בכל רחבי העולם, וטופלו גם לפובבתי הדין המשפט 

המלומדת איימי בייקר שנה.  40-את המונח "ניכור הורי" לפני למעלה מ
פרסמה מאמרים רבים על אוכלוסיות שונות, במדינות שונות, של אנשים 

שניכור יכול לגרום לבעיות  –שסבלו מניכור בילדותם, ומסקנותיה ברורות 
 נמשכות אל תוך החיים כמבוגר. אשר נפשיות וחברתיות קשות 

-אביב )כב' השופט שאול שוחט ב-בכל מקרה, בית המשפט המחוזי בתל
]פורסם בנבו[ סקר את הפסיקה ואת  ק.ל. נ י.פ. 60592-03-15עמ"ש )ת.א.( 

 הספרות המקצועית ופסק דינו מהוות הלכה מחייבת.

צביע אליהן אתייחס בהמשך מובתי הדין עיון בהחלטות של בתי המשפט 
 , בתי הדיןכאילו רשויות המדינה, ובכלל זה בתי המשפט ,בעליל שהטענות

  הן חסרות בסיס במציאות. ,שוכחים את הילדהרווחה,  יושירות

אכן יש כאלה הורים שטוענים לניכור הורי כאשר הילד אינו בקשר עם 
ההורה בגלל מעשי אותו הורה, כגון פגיעה חמורה של ההורה הטוען לניכור 

ים שהם מנכרים את הילד, שבילד עצמו. אכן יש כאלה הורים אשר מכחי
 מסרב להיות בקשר. ,מטעם עצמו ,דודם הילדיוטוענים שלמרות ע

עובדי יחידות  –אלה שנותנים להם מידע מקצועי לודיינים, לושופטים ל
בענייני קטינים, חולי  ד )סדרי דיןעהסיוע, עובדים סוציאליים על פי חוק הס

יש להם את  –, פסיכולוגים ומטפלים אחרים 1955-עדרים(, תשט"ונפש ונ
בישראל הטענה שהיכולת והכלים לבחון את המצב לאשורו לגבי כל ילד. 

הרשויות אימצו את המושג באופן לא ביקורתי, בפועל הוא אמור לחול גם 
על אימהות וגם על אבות אבל יש חשש שזה עוד כלי ניגוח בידי אבות 

חסרת שחר, הגם שהיא  ,ם להמשיך לשלוט בנשים ובילדיםשמחפשים דרכי
חושפת גישה פמיניסטית, כאילו לא יתכן מקרה של אשה שמנכרת ילדיה נגד 

 האב.

שאין מי שמקשיב לילד, או שמייצג את האינטרסים שלו, או שלא  הטענהגם 
מביאים את מצוקתו בחשבון, חסרת שחר. השופטים שומעים את הילד, אם 
באופן אישי או במסגרת הסדרי קבלת עמדת הילד באמצעות עובדי יחידות 

; לשכת 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 2על פי פרק כ' הסיוע
עו"ד כאפוטרופוס לדין; עו"ס סדרי דין  לילדים המעמידהסיוע המשפטי 

 את מצבו של הילד במרכז בדיקתם והמלצותיהם. יםמעמיד
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יש להשקיע מאמצים למניעת ניכור הורי. כפי שהצבעתי במאמריי בנושא, 
א יהדבר צריך להיעשות בהבאת עצם קיום התופעה והנזקים הקשים שה

וכן על יד הכשרת אנשי המקצוע  ;לתודעת הציבור כולו ,לילדים מתגור
הבאים במגע עם ילדים להכיר את סימני המצוקה אצל ילדים, והתנהגויות 

. יש להכשיר אנשים הורים, אשר מצביעים על האפשרות שיתפתח ניכור הורי
לקבל הדרכה וטיפול. יש צורך במקרים כאלה להפנות את הילד והוריו אלה 

 דית.להקים מרכזים בהם תינתן התערבות מיי

במקרים בהם נחישות יפעלו בזריזות ובובתי הדין שבתי המשפט גם הצעתי 
נטען שקיים או עלול להתפתח כישלון קשר בין ילד להורה. זאת, על מנת 
למנוע מצב בו התדיינות ממושכת תביא לידי התדרדות בקשיי הקשר. יש 

קשר, לבדוק, מיד עם הגעת העניין לטיפולו של בית המשפט, אם ישנם קשיי 
ומה מקור הקשיים. אם יסתבר שיש הצדקה להעדר קשר בין ילד להורה 

, כאשר לות בילד על ידי ההורהל)והדבר יתכן רק במקרים קיצוניים של התע
כדי להגן על הילד(, כי אז בית  ,מפגשים וקשרבכל עמצאי הפיקוח על  ,אין

 המשפט יסתפק בניהול ההליך כרגיל.

אולם במקרים כשיש יסוד סביר להניח שאחד ההורים גורם לכשלון הקשר 
ע"י ניכור הורי, כי אז על בית המשפט לפעול מיד לקביעת הסדרי קשר 

 בית המשפטעל ומנגנוני טיפול והתערבות מקצועית עבור הילד והוריו. כן 
לשם  לעקוב באופן צמוד על ההתפתחויות, ולהשתמש בכל סמכויותיו 

סדרי הקשר והסדרי הטיפול. זאת, כסעד מיידי, כאשר ניהול אכיפת ה
ההליכים המשפטיים בין ההורים יוכלו להמשיך בדרך הרגילה. ההנחות 

ים, הן יהבסיסיות, אשר מבוססות היטב על הספרות ובנסיון המקצוע
הניתוק ארוך שככל שכן שטובתו של כל ילד מחייבת קשר עם שני הוריו, ו

 נעשה חמור יותר.יותר, כך הנזק לילד 

 הפסיקה החדשה

הפנימו את ובתי הדין נראה שבתי המשפט לענייני משפחה  ילשמחת
תפקידם החשוב במקרים כאלה. להלן מספר דוגמאות של החלטות 

  המצביעות על הגישה הנחוצה.

 ]פורסם בנבו[ל.נ. נ ע.ח.  46294-09-17תלה"מ 

הדרת הורה על ידי  קובע כי כאשר יש מצב שלשמואל בן יוסף כב' השופט 
ללא הסבר סביר, יש לנקוט פעולה חד משמעית ללא תלות בשאלה אם  קטין

מקום שבו בית המשפט קובע שיש לטפל כמו כן, יש ניכור הורי קלאסי. 
בקטין ובהוריו ואחד ההורים אינו משתף פעולה, )והטענה שההורה אינו 
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ד רצונו, אינה מסוגל, או שאין זה רצוי, לשכנע את הילד לקיים קשר נג
  טענה(, כי אז לעתים מוצדק להורות על משמורת הקטין אצל ההורה שנוכר.

האב תבע , ו16האם תבעה חידוש הקשר בינה לבין הבן, קטין בן במקרה זה 
מסית את הילד נגד האם, הורה קבע שהאב משנ .העברת המשמורת אליו

לד אצל האב שויות הרווחה להשאיר את היר)בניגוד להמלצת בית המשפט, 
עם האם( כי יש להעתר קשר  באופן הדרגתי"בכדי לאפשר לו שקט" ולפתח 

 לתביעת האם למשמורת. 

כי הורה מנכר מתעלל בילדו, בכך שהוא שולל מהילד את ציין בית המשפט 
 ילדותו ופוגע בהתפתחותו הנפשית. 

 ]פורסם בנבו[ פ.ג. נ א.ג. 20385-05-16תמ"ש 

במקרה שילד אינו רוצה קשר עם אחד מסביר שפלקס נמרוד כב' השופט 
שיש סיבה לשכנע את בית המשפט  שעימו גר הילד הנטלמהוריו, על ההורה 

אם אין לו הסבר, בית המשפט יסיק שההורה . מוצדקת לסירוב הילד לקשר
המועדף תורם, במעשה או במחדל , למצב. אין צורך לקבוע שמדובר בניכור 

 חומרתו. בהורי או 

בית המשפט מחוייב לפעול מיד, תוך התחשבות בזמן ילד,  כזה,במקרה 
ולהפסיק את ההסתה של ההורה המנכר וכן לפקח באופן צמוד על 

על ההורה ההתפתחויות בהליך של חידוש והידוק הקשר עם ההורה המנוכר. 
המועדף לשתף פעולה באופן מלא בנסיונות לשפר את היחסים בין הילד 

להוראות  תבאמצעי אכיפה נגד הורה שאינו מציי יש לפעול, ולהורה האחר
 ,1967-התשכ"ז בית המשפט. ניתן לפעול על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל, 

איסור שימוש בושלילת רישיון נהיגה, בכגון במניעת יציאה מן הארץ, 
וזאת בנוסף על הטלת קנס או מאסר בגין הפרת צו בכרטיסי חיוב והמחאות, 

הכל כדי להביא את ההורה בזיון בית משפט. ייעשה  שיפוטי על פי פקודת
  הסרבן לפעול לטובת הילד.

את הקטין נגד האב, על ההורים ת השופט הורה על האם לחדול מלהסי
להשתתף בהדרכה הורית, על הקטין לקבל טיפול, ועל מפגשים של הילד עם 

ם על מסירת דיווחישפט מ. כדי לאפשר מעקב, ציווה בית ההאב במרכז קשר
כדי שכל הפרת הצווים תטופל בין היתר  ,שוטפים לבית המשפט אחד לחודש

 מיידית.
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 ]פורסם בנבו[ס.ס.  מ.ד. נ 22078-03-18תמ"ש 

, אשר היה במשמורת משותפת של האם בקשה לצמצם את זמנו של הילד
בשל מצבו הרגשי הלא יציב של הבן, אך מומחה  ,אצל האב שני ההורים,

שמונה ע"י בית המשפט התרשם שיש סבירות שהתנהגות האם היא זו אשר 
היא כב' השופט ארז שני קובע שהאם משפיעה לרעה על מצבו של הילד. 

הורה מנכר, אף כי הניכור אינו במזיד, כי אם נובע מתפיסתה של האם 
 השפעת תפיסתה המעוותת על  הקטיןהמעוותת של מעמדה ושל צרכי הילד. 

היא המחייבת פעולות נמרצות של בית המשפט. בשל כך הורה בית המשפט 
. יחד עם זאת, על משמורת בלעדית אצל האב וכן על התערבויות טיפוליות

, המשמורת תחזור להיות משותפתמתו המלאה של האב, נקבע שובהסכ
  בתום שלושת החודשים אלא אם כן האם לא תשתף פעולה.

וסיף כי התעללות והקבע כי ניכור הורי הוא התעללות בקטין, בית המשפט 
להוקיע ניכור הורי ולמנוע  ,בית המשפט ו שלכזו היא בלתי חוקית, וכי חובת

ים מרהדברים נאהמלאכותי של טובת הילד". קודמת ל"עיקרון  ,אותו
לאלה אשר טוענים כי טובתו של הילד היא קבלת רצונו. טענה זו  כתשובה

במקרה שהילד מנוכר נגד הורה אחד על ידי משנהו, כי חלק  ,אין בה ממש
עד כדי על ידי ההורה המנכר,  ,שכנוע הילדחשוב בתהליך הניכור הוא 

. מכאן ואין בו כל דבר טוב ,ניע ופוגעשרשטיפת מוח, שהורה המנוכר הוא 
שהדברים שהילד אומר אינם מבטאים את רצונו האמיתי, ובוודאי לא את 

 טובתו.

בית המשפט השווה הליכים בגין ניכור הורי להליכים להשבת קטין חטוף על 
אג למניעת חטיפת ילדים, בשל הצורך לפעול בזרזיות מול מעשה הפי אמנת 

ורך, אשר קודם לשיקולי טובת הילד, לפעול לעצירת בלתי חוקי, ובשל הצ
 השווה בית המשפט טענות שוואהפעולות הבלתי חוקיות ותוצאותיהן. עוד 

"דוקטרינת הפדופיל"( )טענות סרק של התעללות מינית, של ניכור הורי ל
שנטענות לעיתים כדי להביא לניתוק קשר בין הילד להורה אשר נטען שהוא 

במקרה הנדון,   הוצאות משפט בסכום גבוה. זה, יש לפסוק. מטעם פגע בילד
בשל הדרך בה האם ניהלה את המשפט, חויבה האם לשלם לאב הוצאות גם ו

 ."חש  20,000משפט בסך 

 

 ]פורסם בנבו[ד.כ. נ  ב.ד.    11686-08-18 תלה"מ

מבהיר את הצורך לפעול באופן מיידי השופט ארז שני  ,במקרה הנדון
במקרה של ניכור הורי או חשד כבד מאוד לניכור הורי. לשיטת בית המשפט, 
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ניכור הורי פעיל "נכנס הוא לתוך תחומי העבירה הפלילית" ומהוות הפרת 
לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  17, על פי סעיף החובה של הורה

  .לנהוג כהורה מסור , 1962-תשכ"ב

במקרה של סרוב ילד להיות בקשר עם אחד ההורים ללא צידוק, אין זה 
הכרחי להמתין עד לקבלת תסקיר ) דבר שיכול לקחת חודשים רבים( או 

של פסיכולוג מומחה, לפני מתן צווים בדבר חידוש והמשך מלאה חוות דעת 
 קשר, והטלת סנקציות על ההורה המסרב לשתף פעולה. 

על לשכת הסיוע המשפטי למנות לאלתר אפוטרופוס השופט המלומד ציווה 
לדין עבור הקטין,   על הגשת חוות דעת של עובד סוציאלי בשאלה אם קיים 

על חידוש כן וימים,  15תוך ומה ניתן לעשות להכחדת התופעה ניכור הורי 
לשם מעקב הקשר בין האם לקטין כולל לינה. נקבע דיון נוסף בפני השופט 

 ת ממתן ההחלטה. בתום חמישה שבועו

 

 ]פורסם בנבו[פלוני נ פלונית )בית הדין הרבני, נתניה(  292687/2תיק 

בית הדין הרבני קבע כי האם ניכרה את הילדים מהאב, תוך הצגתו כאדם 
רע, ולאחר שהאם הפרה פעם אחר פעם את הצווים שניתנו נגדה, הן בדבר 

 ש"ח  25,750הסדרי קשר והן בדבר טיפול, חייב אותה בתשלום לאב סך של 
 ש"ח לאוצר המדינה. 29,500כפיצוי וכן קנס על סך 

הדין קבעה כי הילדים במתח קשה, נזקקו לאישור האם מומחית מטעם בית 
מצאנו סימנים בכל דבר שאמרו, "מתוכנתים" לדבר סרה על אביהם: "

ברורים להסתה הורית ולמצב בו הידיים נקרעים בין הצורך להיות ילדים 
לבין הצורך למלא את המטלה ]...[ של אמם ולא לשתף פעולה עם קביעת 

 .מפגשים עם האב ]...["

סיף בית הדין וסבר כי יש צורך לבחון אם יש להכריז על הילדים קטינים הו
, ואם יש להוציא 1960-נזקקים, על פי חור הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך

את הילדחים "מתחת יד האם ולהעבירם למקום בטוח כדי שלא ימשיכו 
להיפגע נפשית מההימצאותם ברשות האם". בית הדין הורה "על הרווחה 

 י המקצוע להפנות נושא זה לביהמ"ש".וגורמ

 

 ]פורסם בנבו[ל.ב. נ ח.ב.  13196-11-18 םתלה"
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אגב נוהל של בית המשפט לענייני  ,הליך זה הועבר לכב' השופט ארז שני
משפחה בתל אביב, שמטרתו טיפול מהיר בתיקים בהם נטען קיומו של ניכור 

פצה בזמני שהות האם חהורי, לדיון בטענת אם שהאב מנכר את הבת נגדה. 
 מפרשת את חוסר רצון של הבתהיא שווים של הבת עם האב ועם האם, ו

האם הביאה מסמכים, כולל מעמותה שהיא כנובעת מניכור הורי.  לכך
פעילה בה, וכן של עו"ס ושל פסיכולגית, אשר תארו את סבלה של האם בכל 

לא כך שלא נעשה כל נסיון לקבל הסבר מהבת, הקשור להתנהגות בתה, אך 
היתה ראיה אוביקטיבית כי האב פועל להרחיק את הבת מן האם. מתוך 

ם לוחצת אהיה ברור שהלבת,  בית במשפ מינהדין אשר לדברי האפוטרופוס 
א לא ילא תעבור לגור עמה, ה כך שאמרה לבת שאם היאעל הבת, עד כדי 

 תראה את האם ארבעים שנה. 

אשר  15כי אם בנערה בת  קבע בית המשפט כי לא מדובר בניכור הורי,
מבקשת לבלות יותר זמן עם האב, וכי אין בטענת האם, של ניכור על ידי 

לא נמצא שדמות האם הוכחדה בעיני הבת; נהפוך הוא, הבת האב, כל בסיס. 
 אמרה לשופט שהיא אוהבת את האם.

לנכר את לנכס את הבת לעצמו באופן אבסולוטי, והאם מבקשת מסתבר ש
, והבת המתבגרת מגיבה קונפליקט הנאמנויותת עצמדי ההבת מהאב, על י

מוכנה להשתתף במהלכים  ללחץ. הבת אמרה שהיא בצורה נורמטיבית
 טיפוליים. 

לא מדובר בניכור הורי, התיק הוחזר למסלול הרגיל של טיפול בענייני מש
קשר בין ילד להורה. בית המשפט הביע צער על העלאת טענות שאין להן 

וז זמן שיפוטי שנכון היה להקדיש לתיקים המחייבים טיפול בסיס, בשל בזב
 מיידי באמת, וכן בזבוז זמנו והוצאות משפט של האב.

 

 ]פורסם בנבו[ק.א.א. נ י.א  74873-10-18תלה"מ 

שבבכתבי  גם כאן, דחה כב' השופט ארז שני בקשה המבוססת על טענה
לא טען שהאם ניכרה את הילדים נגדו,  האבלמעשה  .של ניכור הורי הטענות

 . שנקבעו להסדרי הקשר שלו עם הילדים אלא ביקש הקלה בתנאי הפיקוח

קשה להלום  בשל גיל הילדים )בני חצי שנה ושנתיים(קבע בית המשפט ש
מו יישהביקורים יתק הדרישתב מעשי נכור על ידי האם, וכי האם צודקת

 ., בעבירות מין נגד קטינים2018-ו 2011האב הורשע, בשנת צמוד, כי בפיקוח 
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הושתו הבקשה נדחתה, ומשנמצא שלטענת ניכור הורי אין ידיים ורגליים, 
 ש"ח. 3000על האב הוצאות משפט בסך 

 

 ]לא פורסם[ 38796-11-18תלה"מ 

כב' השופט נחשון פישר הורה כי המשמורת הזמנית של  ,בפניובתום דיון 
שנים תועבר בו ביום מהאם לאב, זאת לאחר שקבע שהאם,  4קטינה בת 

ללא כל הצדקה, ניתקה את הקשר בין הבת לאב. השופט הדגיש את הנזק 
שעלול להגרם לילדה על פי תיאורית ההתקשרות. השופט הורה על מתן 

 מיד לאחר קבלת הדיווח. שעות וקבע דיון 48דיווח תוך 

באי כח  בשלב זה הדיון הופסק, ולאחר שיחות בין הצדדים ובאי כחם,
ההורים דיווחו שהאם הסכימה לחידוש הקשר ולהסדרי קשר רחבים למדי 

שהיה עם לינה אצל האב פעמיים בשבוע, וכל סוף שבוע שני מסיום  –
מה להסדרי מתוך כך שהאם הסכיועד למוצאי שבת. ביום ששי הלימודים 

קשר נרחבים, ברור שהמניעים של האם בניתוק הקשר בין הבת לאביה 
היו טקטיים בלבד, ללא קשר עם טובת הילדה. והנסיון לנכר אותה ממנו 

בית המשפט אישר את ההסכמה ונתן לה תוקף של פסק דין, ללא צו 
 להוצאות.

 המסקנות

כישלון קשר בירים מכובתי הדין בתי המשפט  מהאמור לעיל, ניתן לראות כי 
ילד הורה כדבר המחייב התערבות שיפוטית דחופה. הדחיפות נובעת מהנזק 

 אשר ללא הצדקה נותק הקשר בינו לבין אחד מהוריו. ,הרב הנגרם לילד

ערים לאפשרות שניתוק הקשר נגרם על ידי אחד ובתי הדין בתי המשפט 
קשר מוצדק, ההורים, והוא ניכור הורי, אך גם שיש מצבים בהם ניתוק ה

 בגלל התעללות פיזית או מינית בקטין של ההורה שהקשר עימו נותק.

מכירים את האפשרות שטענת ניכור ההורי אינה ובתי הדין בתי המשפט 
וכי במקרה כזה יש לפעול נגד הטוען טענת סרק, כבון בהטלת מוצדקת, 

 הוצאות משפט.

הקשר בודקים שתי שאלות בפתח ההליך: האם ובתי הדין לכן בתי המשפט 
ואם כן, האם יש להורה שנשאר בקשר עם הילד  ק,נותק או עלול להינת

ניתוק מוצדק. ההנחה היא שכל ילד זקוק לקשר שההסבר המניח את הדעת 
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עם שני הוריו, ולכן נטל הוכחת סיבה סבירה לניתוק רובץ על כתפי ההורה 
 המועדף.

סינדום ניכור הורי, אך הכרעה במחלוקת זו, וכן ישנם מחלוקות על קיום 
דיון בטענה של העדר מחקר אמפירי, אינם נחוצים כלל ועיקר. לא מדובר 

, או מה יהיו הסדרי טוב יותר יםההורמבהליך שמטרתו להוכיח מי בשלב זה 
קשר סדיר בין  הבטחת :. מדובר בהליך לסעד זמני מיידיהקשר הקבועים

יעוץ וטיפול בהורים וטיפול בילד, כדי למנוע הידרדות  הילד לשני הוריו, וגם
המצב. כמו כל בקשה לסעד זמני בטרם דיון מלא בכל טענות הצדדים 

מצב סביר ולמנוע נזק עתידי ככל שניתן.  קיוםוראיותיהם, המטרה היא ל
 לעיתים אין מנוס מאמצעי אכיפה, כדי לגרום לציות להוראות בית המשפט.

 ית בהחלטות בתי המשפט ובתי הדין.אין כל הטייה מגדר

 הפסיקה לעיל מבוססת של עניינים אלה:

  חובתו של כל הורה לפעול כהורה מטיב, ובכלל זה להבטיח קשר של
הילד עם כל אחד מהוריו, אלא אם כן קשר כלשהוא עלול לסכן את 

 .הילד סכנה של ממש

  ,במקרה של סירוב או רתיעה של ילד להיות בקשר עם אחד מהוריו
שעימו חי הנטל על ההורה האחר להוכיח שאין במעשיו או במחדליו 

 כדי לתרום למצב.הילד 

  הורה שאינו מאפשר או אינו עומד על קיום קשר של ילדו עם ההורה
מדובר  האחר, הוא הורה פוגעני. הוא שולל מילדו את ילדותו.

בהתנהגות בלתי חוקית, בהתעללות נפשית, ובפגיעה בהתפתחותו של 
 הילד רגשית, פסיכולוגית וחברתית.

 את טובתו, בפרט כשהוא שוכנע  חצונו של הילד אינו תואם בהכרר
לשנוא את אחד מהוריו על ידי ההורה השני, או מאויים שההורה 

וכר. במצב המנכר ינתק עימו קשר אם יאהב ויראה את ההורה המנ
  כזה דברי הילד אינם משקפים את טובתו.

  מכאן הצורך לשקול מינוי אפוטרופוס לדין עבור הילד, לא רק כמייצג
 אלא גם לשקף את צרכי הילד. ,את רצונו המפורש של הילד

  בית המשפט ובית הדין, מתוך מחויבותם לטובת הילד, צריכים לפעול
 בזריזות לדון בטענות של ניכור הורי.

 מקרה שישנו חשש מבוסס שקיים ניכור, יש לתת צווים ברורים ב
לעמוד על קיום הצווים על ידי דרישת דיווחים ובדבר קשר וטיפול; 
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שוטפים וקביעת מועדים תכופים לעיון בדיווחים, וכן דיונים בתדירות 
 מתאימה.

  אין במקרים אלה, של דיונים דחופים, הכרח להוכיח שנתמלאו כל
שמכונה ניכור הורי, ואין כל צורך להתעכב בשאלה  המרכיבים של מה

אם יש או אין סינדרום. רק אם נשקפת לילד סכנה של ממש במפגש 
עם אחד ההורים, ואמצעים מתאימים לפיקוח על המפגשים אינם 
קיימים, יחליט בית המשפט או בית הדין להימנע מלהורות על קשר 

 וטיפול.
 

  סרק, ויעניש, לפחות בהטלת בית המשפט מכיר באפשרות של טענות
 הוצאות משפט, את מי שטוען ללא הצדקה לקיום ניכור הורי.

  אינו מקיים החלטות שיפוטיות בעניין קשר וטיפול, או  הורה אשר
מתעלל בילדו ומזניח את , אף הוא אינו משתף פעולה עם הטיפול

על מנת שטובתו )סנקציות( ה פילכן יש לפעול באמצעי כהתפתחותו; 
ילד תישמר. זאת באמצעים הקיימים לבית המשפט לענייני של ה

 .ולבתי הדין משפחה

  לחוק  287הפרת הוראת בית המשפט מהווה עבירה על פי סעיף
 .1977-העונשין, התשל"ז

 הערה לסיום

 כשנטען ניכור הורי.ובבתי הדין הטיפול בבתי המשפט  –נושא מאמר זה  
השיפוטיות הכלים לדון במצבים ים שאין לערכאות סבורנראה שאלה אשר 

 בהם נטען שיש ניכור הורי )ואף הוגשו הצעות חוק להוסיף סמכויות( שוגים.

הורה, שעלולות להביא לכישלון קשר הילד פעולות יש לזכור שיחד עם זאת, 
מתחילות זמן מה, אפילו זמן רב, לפני פתיחת הליכים  עם ההורה האחר,

תחילת הניכור, וישנם מצבים שעד אשר בבית המשפט. סבל נגרם לילד כבר ב
 ההליך המשפטי מתחיל, נגרם נזק בלתי הפיך.

על דברים אלה אני עומד במאמר הנ"ל. לכן יש לחזור ולציין שיש צורך 
בפעולות מניעה, וכן באיתור מוקדם של סימני המצוקה אצל ילד שנקלע 

עוד לפני מצב בו הוריו אינם מסתדרים, על מנת לאפשר התערבות טיפולית ל
, שבו אני חבר )עמותת טופז( המיזם "בין לבין" פתיחת ההליך המשפטי.

בועדה המקצועית המייעצת, הקים צוות אשר פועלת לפתח תכניות מניעה 
 והתערבות טיפולית דחופה.
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