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  תלונות שווא בגין פגיעה בילדים

 והשפעתם על קביעת המשמורת והאחריות ההורית

 ה"אזמ באוי

 תקציר

בשנים האחרונות עולים ממצאים על ההיקף הנרחב יחסית של שימוש בתלונות שווא ככלי טקטי 

במסגרת הליכי גירושין. תלונות אלה נועדו במידה רבה לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה הנילון 

 ת התלונה לקבל משמורת על הילדים.להורה שהגיש אולאפשר 

סוגיית המשמורת נדונה בספרות בהקשרים רבים ובכלל זה בנוגע למקרים של ניכור הורי. אולם 

סוגיית למרות שסוגיית המשמורת במקרי תלונות שווא מעלה שאלות ייחודיות וכבדות משקל, 

 מעולם לא נדונה בספרות. המשמורת בהקשר זה

קר את הספרות העוסקת בטובת הילד בהליכי גירושין ומראה שלצורך התפתחותם המאמר סו

התקינה והבריאה, הילדים זקוקים לקשר מלא ומשמעותי עם שני הוריהם. על רקע זה, המאמר 

סוקר את תופעת תלונות השווא והיקפה, ובוחן את הפגיעה הנגרמת לילדים בגינה. הוא בוחן את 

 דרך זו.שפועלים במאפייני ההורים 

בהמשך בוחן המאמר את מושג המשמורת ועומד על הכוח שבידי ההורה המשמורן למשטר את 

הקשר של ההורה האחר עם הילדים. מתוך כך מציע המאמר שהורה שהגיש בזדון תלונת שווא, 

תוך ניסיון לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה האחר, אינו כשיר להיות משמורן, מושג שמהותו 

 רבה לשמש כשומר הסף של הקשר של הילדים עם ההורה האחר.היא במידה 

Previous studies show that false allegations in custody disputes are quite common. 

Despite numerous studies concerning the issue of custody, the effect of false 

allegation of child abuse on the question of custody has not been discussed 

previously. We show that custody enables the custodial parent to be the gate-keeper of 

the non-custodian's relations with the children. It is therefore critical that the 

custodian shall not oppose the other parent's relationship with the children. The article 

elaborates on the importance to the children's wellbeing that they maintain a 

meaningful relationship with both parents, and their severe harm when false allegation 

is made against one of their parents. The article argues that false allegation is an 

indication of the accuser's inability to be a custodial parent. It exemplifies his-or-her 

inability to differentiate between their needs and those of the children, and their 

preference to their vindictive motives on account of the children. 
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 מבוא

מאמר זה עוסק בתופעה בה במסגרת הליכי גירושין ומאבקי משמורת אחד ההורים מגיש תלונה 

שקרית, המייחסת להורה האחר פגיעה בילדים. תופעה זו מוכרת בספרות בעיקר בהקשר לפגיעה 

שווא. מה הנגרמת לילדים כתוצאה מתלונות אלה ולקושי להבחין בין תלונות אמת ותלונות 

שנעדר מהספרות בהקשר זה, ושבו יעסוק המאמר, הוא דיון בנוגע להשלכות של תלונת השווא על 

 סוגיית המשמורת.

לדוגמה, לספרות  ,העדר כתיבה בנוגע לשאלת המשמורת במקרי תלונות השווא עומד בניגוד

ם מסית אחד ההוריכששל ניכור הורי, המשמעותית הקיימת בנוגע לשאלת המשמורת במקרים 

 ;Fidler & Bala, 2010; Lowenstein, 2006; Nichols, 2014)את הילדים נגד ההורה האחר 

Rand, Rand & Kopetski, 2005). 

אלא שקיימים הבדלים משמעותיים בין סוגיית המשמורת בתלונות שווא לבין הסוגיה במקרי 

בהם הקושי לברר שניכור ניכור הורי קלאסי. בנוגע לניכור הורי עולים שיקולים ספציפיים ו

הילדים נובע מהתנהגות ההורה שנחשד בהסתה ולא מהילדים עצמם או מהתנהגות ההורה 

 ,Drozd & Olesen, 2004; Johnston, Walters & Olesen, 2005b; Lee & Olesen)המנוכר 

 יר את המשמורת להורה המנוכר כשהילדים אינם מעונייניםבעולה השאלה האם ניתן להע(, 2001

, (Saini, Johnston, Fidler & Bala, 2012; Stoltz & Ney, 2002)להיות בקשר עם הורה זה 

וכדומה. שאלות אלה אינן רלוונטיות בדרך כלל למקרים בהם נמצא בשלב מוקדם של ההליך 

שהורה אחד הגיש בזדון נגד ההורה האחר תלונת שווא המייחסת להורה האחר פגיעה בילדים, 

 יק את ההורה האחר מהילדים.מתוך כוונה להרח

המאמר יעמוד על המאפיינים הייחודיים של תלונות השווא בהקשר זה ויראה שתופעת תלונת 

השווא היא תופעה רחבה, במיוחד כאשר בין ההורים מתקיימים מאבקי משמורת על הילדים. 

מורת, המאמר יתאר את המצב הקיים, תוך דגש על תופעת תלונות השווא בהקשר של מאבקי מש

יעמוד על ההשלכות הנובעות מהמצב הקיים, ולסיום יציע כי במקרים בהם נקבע בצורה 

פוזיטיבית שאחד ההורים הגיש בזדון תלונת שווא נגד ההורה האחר, המייחסת להורה הנילון 

פגיעה בילדים, הדבר צריך להוות שיקול משמעותי המטיל ספק בנוגע ליכולת ההורה המתלונן 

 לשמש כמשמורן.
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 רקע תיאורטי: טובת הילד במקרי גירושין

)"חוק הכשרות המשפטית השיקול המרכזי בקביעת המשמורת והסדרי ההורות הוא טובת הילד 

לחוק הכשרות המשפטית  25וכן סעיף  (2014שניט, שורץ ו-שגיא; 1962והאפוטרופסות," 

)שיכונה בקיצור: "החוק"(. השאלה מהי טובת הילדים במקרים  1962-והאפוטרופסות התשכ"ב

 & Adamsons) שבהם הוריהם אינם גרים יחד, העסיקה רבות את הספרות הפסיכולוגית

Johnson, 2013; Horvath & Ryznar, 2015; Lamb, 2012a; Nielsen, 2013; Warshak, 

2015). 

 ;Burch, 2006)בעוד יש המדגישים את היתרון של הורה עיקרי אחד שיהיה המשמורן 

McIntosh, 2011) הדעה המקובלת יותר היא שמשמורת בלעדית לאחד ההורים מביאה לצמצום ,

 & 2003Austin, Pruett, Kirkpatrick, Flensדל, ; מנ2015)גלין,  המעורבות של אחד ההורים

Gould, 2013; Coakley, 2013) ושטובת הילד היא ששני ההורים יהיו מעורבים במידה רבה ,

שורץ ויואלס, -)שגיאבגידולו )בכפוף לכך ששני ההורים הם הורים מיטיבים ונורמטיביים( 

2012;Lamb, 2012b Lowenstein, 2010; Nielsen, 2011; Pruett, Williams, Insabella & 

Little, 2003). 

מחקרים שבחנו את השפעתם של גורמים שונים על התפתחותם של ילדים ועל בוגרים מצאו 

מתאם גבוה מאד בין העדר נוכחות של האב בתקופת הילדות ובין תופעות שליליות המשפיעות על 

 & Kelly & Emery, 2003; Pruett, McIntosh)הילדים הן בתקופת הילדות והן לאחר מכן 

Kelly, 2014; Sandler, Miles, Cookston & Braver, 2008) כך לדוגמה, אחוז העבריינים .

המרצים עונשי מאסר, שגדלו ללא נוכחות משמעותית של האב הוא גבוה בהרבה מזה של 

 ,Sarkadi)אוכלוסייה בעלת מאפיינים סוציולוגיים ואישיותיים דומים, אך שגדלה עם נוכחות אב 

Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2007; Statistics Canada, 2005) כך גם לגבי .

הספר או בריחה של ילדים -האב לבין נשירה מביתהמתאם בין העדר נוכחות משמעותית של 

(. אצל ילדים שלא היה להם Crowder & Teachman, 2004; Leonard et al., 2005מהבית )

 עם האב נמצאה שכיחות גבוהה יותר של תופעות כגון דיכאון והתאבדותקשר משמעותי 

(Ringback Weitoft, 2003)הריונות בלתי רצויים , (Crowder & Teachman, 2004; Ellis, 

Bates, Dodge & Fergusson, 2003) בעיות התנהגותיות, שימוש באלכוהול ובסמים ,(Jeynes, 
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2001; Ringback Weitoft, 2003) גבוה סיכוי שילדים אלה יעברו התעללות או פגיעה מינית וה

נראה איפוא כי התפתחותם של ילדים הגדלים ללא נוכחות  .(Leonard et al., 2005) יותר

 & Adamsons & Johnson, 2013; Crowder)משמעותית של האב נפגעת במישורים רבים 

Teachman, 2004; Horwitz et al., 2003; Leonard et al., 2005; McMunn, Nazroo, 

Marmot, Boreham & Goodman, 2001). 

מחקרים שבדקו את הסתגלותם של ילדים שהוריהם נפרדו למצב שנוצר, ותפקודם לאחר פרידת 

ההורים, מצאו שטובת הילדים דורשת כי חרף גירושי ההורים הם יוכלו להיות בקשר כמעט 

 .(2014שורץ, -; שגיאKelly, 2007; Kruk, 2008; Lamb, 2012a)יומיומי עם שני ההורים 

מידת הטראומה שממנה עשויים הילדים לסבול בעקבות פרידת ההורים, יכולת הילדים לשקם 

את חייהם לאחר גירושי ההורים, מידת הביטחון העצמי של הילדים, סיכוייהם ליצור מערכת 

חות שילדים אלה , השכי( Amato, 2000; Kelly & Emery, 2003)יחסים זוגית לכשיגדלו

ופרמטרים רבים  (Amato, 2000; Kelly & Emery, 2003; Wolfinger, 2000)יתגרשו בעצמם, 

אחרים מושפעים במידה מובהקת מהשאלה אם הקשר של הילדים עם שני ההורים לאחר 

הגירושין היה סדיר ויומיומי או אם נוכחותו של אחד ההורים בחייהם הייתה חלקית בלבד )כגון 

 ,Amato & Fowler, 2002; Kelly)עם הורה זה היה מקוטע, בסופי שבוע בלבד וכדומה(  שהקשר

2007; Pruett, Ebling & Insabella, 2004; Smith & Gollop, 2001) נתונים אלה עלו .

מבדיקות שונות ושימוש במתודולוגיות שונות, כמו גם מראיונות שנערכו עם בוגרים על החוויות 

 ,Fabricius, 2003; Fabricius & Hall, 2000; Kellyן שהוריהם התגרשו )שעברו כילדים בזמ

2007; Laumann-Billings & Emery, 2000 באופן כללי, היקף נרחב של זמני השהות בשני .)

הבתים, ובכלל זה לינות סדירות בבית האב, מהווה את אחד הגורמים המשמעותיים ביותר 

 & Kelly;2012שורץ ויואלס, -שגיא)ולבריאותם הנפשית לשמירה על תחושת הבטחון של הילדים 

Lamb, 2000; Lamb, 2012a; Nielsen, 2014; Warshak, 2014). 

הנוסף שמשפיע בצורה משמעותית מאד על מצבם הנפשי של הילדים הוא היחס שמשדר כל  הגורם

 ,Amato & Sobolewski, 2004; Austinאחד מההורים כלפי התפקיד ההורי של ההורה האחר )

Fieldstone & Pruett, 2013; Sobolewski & King, 2005; Whiteside & Becker, 2000 .)
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לילדים חשוב לדעת שהאב מכבד את מקומה ההורי של האם ושהאם מכבדת את מקומו ההורי 

. טובת הילדים (Johnston, Roseby & Kuehnle, 2009; Kelly & Emery, 2003)של האב 

דורשת איפוא כי למרות פרידת ההורים, ואפילו אם ההורים פגועים זה מזו, כל אחד מההורים 

יפריד בין צורכי עצמו לבין צורכי הילדים וישדר לילדים שהוא מעודד את הקשר שיש להם עם 

יב יפנים . הורה מיט(Austin et al., 2013; Garber, 2011; Sandler et al., 2008)ההורה האחר 

 .(2004, )גוטליבזאת וישדר לילדיו את מקומו המשמעותי של ההורה האחר 

הורה פוגעני, לעומת זאת, אינו מסוגל להבחין בין רגשותיו השליליים כלפי בן זוגו לשעבר, לבין 

 ;Krishnakumar & Buehler, 2000העובדה שהילדים זקוק לקשר משמעותי עם ההורה האחר )

Sandler et al., 2008 ,ככל שההורה חושף את הילדים לעמדה שלילית יותר כלפי ההורה האחר .)

 .(Kaspiew et al., 2009; Pruett et al., 2004)כן גדלה מידת הפגיעה הנגרמת לילדים 

כפי שנראה בהמשך, בחלק מהמקרים הורה נחוש ברצונו לנתק בין הילדים לבין ההורה האחר 

יבה ומשמעותית מאד עבור הילדים. התנהגות זו של ההורה למרות שההורה השני הוא דמות מיט

המנתק, משקפת עמדה שעסוקה בצרכים העצמיים של ההורה המנתק ובצורך שלו לנהל 

קונפליקט עם ההורה האחר, מבלי להתחשב בפגיעה שיש בהתנהגות זו בילדים. מחקרים שונים 

מקרים רבים נרקיסיסטים, בעלי שבחנו את הפרופיל של הורים מסוג זה מצאו שהורים אלה הם ב

 Baker, 2006; Garber, 2011; Johnston et;2004)גוטליב, הפרעות אישיות, פסיכוזה וכן הלאה 

al., 2009) בחלק מהמקרים נמצאה התאמה גבוהה בין הורים שפעלו לנתק את הילד מההורה .

 Baker, 2006; Drozd, Kuehnle)האחר לבין הורים פוגעניים שפגעו בילדים גם במובנים אחרים 

& Walker, 2004; Johnston, Walters & Olesen, 2005a) זאת מעבר לעצם הפגיעה הקשה ,

 ;Johnston et al., 2009; Sullivan & Kelly, 2001)שבהרחקה עצמה מההורה האחר 

Warshak, 2003). 

 תלונות שווא  .א

לקונפליקט שבין ההורים והניסיון של מקרה פרטי ובעל מאפיינים ייחודיים, של חשיפת הילדים 

אחד ההורים לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה האחר, הוא כשהורה מגיש נגד ההורה האחר 

תלונות אלה עשויות להיות מינוריות, אך  תלונת שווא המייחסת להורה הנילון פגיעה בילדים

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2861903 



 תרומשמה תעיבק לע םתעפשהו אווש תונולת                                                                ה"אזמ באוי
6 
 

ית בהם וכדומה עשויות גם לכלול האשמות קשות מאד כגון התעללות בילדים, פגיעה מינ

(Kuehenie, 2013; Lowenstein, 2012; Roberts & Powell, 2001). 

מוחא ופרנקל, -אלי, בר-בר)תלונות מסוג זה מתוך כעס ורצון בנקמה אך גם משיקולים טקטיים 

2004 ;Beker & Robin, 2014; Miller, 2007)  ,ונועדו להטיל דופי בהורות של ההורה הנילון

הורי ואת הקשר שלו עם הילדים, ואגב כך להביא לכך שההורה המתלונן לערער את מעמדו ה

יקבל משמורת בלעדית על הילדים. אבות מגישים במקרים רבים תלונות שווא על אלימות של 

האם כלפי הילדים או על כך שהיא מזניחה אותם, ואימהות במקרים מסויימים מגישות תלונות 

 ;Kopetski, Conway Rand & Rand, 2006)אב בילדים שווא על אלימות או פגיעה מינית של ה

Trocme & Bala, 2005). 

ההורה המאשים יכול להעלות טענות אלה בהגשת תלונה במשטרה, בהגשת בקשה לצו הגנה 

לענייני משפחה, בפני העובדים הסוציאליים או הגורם המקצועי שבמסגרת  המשפט-ביתב

ת התלונה יכולה להעשות שלא בנוכחות הילדים, אך אחריותו נמצא התיק, וכן הלאה. אמנם הגש

משהוגשה התלונה ברור כי הרשויות המעורבות בעניין ירצו במידת האפשר לראיין את הילד. 

 ,Baker)בחלק מהמקרים ינסה ההורה שהגיש את התלונה לתדרך את הילד לקראת ראיונות אלה 

Bone & Ludmer, 2014) להיות השפעה משמעותיות מאד על , ומכל מקום, לעצם התלונה עשויה

 הקשר של הילד עם ההורה שנגדו הוגשה התלונה.

משהוגשה התלונה נדרשות מערכות הרווחה והמשפט לבחון את אמיתותה, סוגייה שבמקרים 

 ;Baker et al., 2014; Hershkowitz, 2001;2011)וייל, רבים אינה פשוטה כלל וכלל 

Hershkowitz, Lamb & Katz, 2014; Johnston, Lee, Olesen & Walters, 2005; 

Lowenstein, 2012; Nichols, 2009). 

על רקע זה, קשה להעריך את היקף תלונות השווא. בעוד יש הסבורים כי מדובר בתופעה שאינה 

, מרבית (Brown, Frederico, Hewitt & Sheehan, 2001; Chesler, 2011)בהיקף נרחב 

החוקרים שעסקו בתחום מסכימים שבמסגרת מאבקי גירושין, התופעה בה הורים מגישים תלונת 

 ,Baker et al., 2014; Dutton)שווא, המייחסת להורה האחר פגיעה בילדים, היא רחבה מאד 

Corvo & Hamel, 2009; Johnston et al., 2005; Kopetski et al., 2006; Miller, 2007). 
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הורה אחד נגד  ידי-עלם שונים שעסקו בנושא זה מצאו שמתוך כלל התלונות המוגשות מחקרי

 70% -ל 30%ההורה האחר במסגרת הליכי גירושין, והמייחסות להורה הנילון פגיעה בילדים, בין 

 ,Benedek & Schetky)מהתלונות מייחסות להורה הנילון פגיעה או התנהגות אשר לא ארעו 

1985; King, Trocme & Thatte, 2003; Patterson, 1991-1992; Slicker, 1986; Trocme & 

Bala, 2005; US Department of Health and Human Services, 2002). 

עולה בצורה משמעותית כל כך במסגרת הליכי  על פגיעה בילדים העובדה ששכיחותן של תלונות

ין בני הזוג על רקע הגירושין והמעבר הגירושין יכולה לנבוע בין השאר מהחשדנות שמתעוררת ב

להורות נפרדת בשני בתים נפרדים, כמו גם מהשחרור מהמחוייבת הרגשית כלפי בן הזוג לשעבר 

 ,Coulborn-Faller)שמלווה לתהליך הגירושין ומאפשרת להורה להתלונן על בן זוגו לשעבר 

ת בסיס בדיוק כאשר בין . אך העליה התלולה דווקא בשכיחות התלונות שמתבררות כחסרו(1991

שני ההורים מתנהל הליך גירושין, עשויה ללמד בחלק מהמקרים שהמניע להגשת התלונה עשוי 

 .(Drozd, Kuehnle, & Walker, 2004; 2013)זגורי,  להיות מניע זר

עם זאת, חשוב לזכור שהעובדה שבסופו של דבר התברר שתוכן התלונה אינו נכון, אינה 

אינדיקציה קונקלוסיבית שההורה המתלונן ידע זאת והגיש את התלונה בזדון. בחלק מהמקרים 

יתכן שההורה המתלונן הגיש את התלונה בתום לב מתוך חשש כן שתוכן תלונתו הוא אמיתי 

(Jaffe, Johnston, Crooks & Bala, 2008; US Department of Health and Human 

Services, 2002). 

השאלה בהקשר זה היא באיזה אחוז מתוך התלונות שהתבררו כלא נכונות הגיש ההורה המתלונן 

את התלונה בזדון. אולם הקושי בבירור נתון זה הוא שגם במקרים שבהם יימצא בצורה 

, לגורמים המעורבים בטיפול בבדיקת התלונה אין צורך פוזיטיבית שתוכן התלונה אינו אמת

ההורה המתלונן בתום לב או בזדון  ידי-עללקבוע האם התלונה שנמצאה כלא נכונה הוגשה 

(Drozd, Kuehnle, & Walker, 2004 ; Dutton et al., 2009) . כך יוצא שבמקרים רבים קובעים

א נמצאו לה ראיות מספיקות ולכן מזכים המשפט שהתלונה שהוגשה הייתה ללא בסיס או של-בתי

אין צורך לקבוע האם מי שהגיש את  המשפט-ביתאת ההורה הנאשם, אך בזאת תם הדיון היות ול

; ו.ז. נ' ג'.פ.ש., 2014; נ.ר. נ' ע.ס., 2007; עיד נ' עיד, 2016)מזא"ה, התלונה עשה זאת במזיד או לא 

2015). 
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 ,Trocme & Bala)ממחקרם המקיף של טרוקם ובאלה  ממצאים מעניינים בנוגע לשאלה זו עולים

תיקים בהם היתה תלונה על פגיעה בילדים. במחקר זה נשאלו  7,600-, שבחנו למעלה מ(2005

העובדים הסוציאליים שהיו מעורבים בתיקים מה המסקנות שהגיעו אליהם במסגרת הטיפול 

נות ושהוגשו כחלק מהליך בתיק. ממצאי המחקר מלמדים שמתוך התלונות שהתבררו כלא נכו

היו תלונות שווא במובן זה שההורה שהגיש את התלונה עשה זאת מתוך ידיעה  40%-הגירושין, כ

(, יוצא 70%-ל 30%בהיקף התלונות הלא נכונות )בין  40%שהתלונה היא שקרית. אם מכפילים 

ושין הן תלונות מכלל התלונות המוגשות בגין פגיעה בילדים כחלק מהליך הגיר 28%-ל 12%שבין 

שווא המוגשות ככאלה באופן מכוון. מחקרים אחרים שבחנו סוגיה זו מצאו ששכיחותן של 

 Anthony) 23%לבין  8.5%ההורה המתלונן, נעה בין  ידי-עלתלונות שווא, שנמצא שהוגשו בזדון 

& Watkeys, 1991; Bala & Schuman, 2000; Trocme & Bala, 2005). 

אלה נובעת מהשוני במדגמים של המחקרים השונים, המתודולוגיות שלהם, השונות בין מחקרים 

האם המחקר התרכז רק בתלונות על פגיעה מינית בילדים או שנבחנו כל סוגי הפגיעה בילדים, 

האם המחקר בחן רק תלונות שהוגשו על רקע מאבקי גירושין ומשמורת או גם תלונות שהוגשו 

 שלא במסגרת זו, וכן הלאה.

תלונת השווא על ההורה הנילון הן קשות ורחבות, במיוחד כאשר בין ההורים מתנהלים  השלכות

הליכי גירושין. בעקבות תלונת השווא נחשד ההורה שנגדו הוגשה התלונה במעשים אשר לא ביצע. 

הוא ייגרר למאבק קשה אשר בו יידרש להוכיח שהתלונה שהוגשה נגדו כוזבת. עשויה להיגרם לו 

סוקה ובשמו הטוב. מחקרים שונים עמדו על מידת הטראומה הנגרמת לנילון פגיעה קשה בתע

. בחלק מהמקרים (2014; סנג'רו, Coomans, 2014; Grounds, 2005)בעקבות תלונת השווא 

בעקבות תלונת השווא יאלץ ההורה הנילון להתמודד עם הליך פלילי שרק בסופו הוא יזוכה, וכפי 

מיעוט של המקרים עלול הנילון אף להיות מורשע בעבירה שנמצא במחקרים שעסקו בנושא, ב

. אולם גם אם (Huff & Killias, 2010 McMurtrie, 2005;2014סנג'רו, )אותה הוא לא ביצע 

בסופו של דבר יזוכה ההורה הנילון מתלונת השווא, אחת הפגיעות הקשות של תלונת השווא היא 

בית ומהילדים, או שיאלץ להיפגש עם שכבר בתחילת ההליך הוא יורחק במקרים רבים מה

 (.Bow, Quinnell, Zaroff & Assemany, 2002הילדים תחת פיקוח. )

פגיעה קשה לא פחות היא זו שנגרמת לילדים. ראינו שטובת הילדים היא שהם יוכלו לקיים 

קשרים משמעותיים ויומיומיים עם שני ההורים. קשר זה הוא חיוני להתפתחותם התקינה של 
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שהוא  ם. אך בעקבות תלונת השווא במקרים רבים ההורה הנילון מורחק מהילדים והקשרהילדי

זפרן, ; 2004גוטליב, )מוגבל ומצומצם ולעתים צריך להיות תחת פיקוח עמם לקיים  יכול

2014;Austin et al., 2013) .זאת ועוד, נמצאה זיקה בין . תהליך זה פוגע בצורה קשה בילדים

מחקרים שונים מצאו שהגשת תלונת שווא נגד ההורה האחר  .יכור ההוריתלונות שווא, לבין נ

מהווה בדרך כלל חלק ממערכה רחבה יותר שמנהל ההורה שהגיש את התלונה, ושמטרתה לנתק 

ההורה האחר. מערכה זו כוללת במקרים רבים ניסיון להסית את את הקשר שבין הילדים לבין 

 ;Baker et al., 2014; Bernet, 2006)הילדים נגד ההורה האחר וליצור ניכור בינם לבינו 

Campbell, 2013; Fidler & Bala, 2010; Garber, 2011; Kopetski et al., 2006) תלונת .

לת צו שמרחיק את ההורה הנילון מהילדים, השווא משמשת ככלי אפקטיבי מאד, לא רק לקב

של ניכור הורי בשונה ממקרים אלא אף לדמוניזציה של ההורה הנילון בעיני הילדים. יתרה מזו, 

קלאסי, בו התנהגות ההורה המנכר מביאה בדרך כלל לרצון הדרגתי של הילדים להימנע מקשר 

רוב פתאומית  פי-עלהנילון היא , במקרים של תלונות שווא הרחקתו של ההורה עם ההורה האחר

המשטרה  ידי-על. בחלק מהמקרים היא נעשית (Coomans, 2014וטראומטית עבור הילדים ) מאד

. יתרה מכך, בעקבות התלונה מתערבות הרשויות בתיק, (Jaros, 2010)לעיני הילדים והשכנים 

נו במרכז הקונפליקט ומנסות לברר אם תוכן התלונה אמת, וכתוצאה מכך הילד מוצב בניגוד לרצו

, עלולים נכונההקשה שבין הוריו. בחלק מהמקרים, במיוחד אם תישאול הילד יעשה בצורה לא 

הגורמים המעורבים בתיק להסיק מתשובות הילד שתוכן התלונה הוא אמת, אף אם לאמיתו של 

 ,.Hershkowitz, 2001; Hershkowitz et al., 2014; Johnston et al)דבר הדברים אינם נכונים 

2005; K. S. Nichols, 2009).  במקרים רבים גם כשמתברר בדיעבד שתוכן התלונה שהוגשה נגד

ההורה הנילון היה שקרי, הילדים מסרבים לקיים כל קשר עם ההורה הנילון, גם לאחר שהתבררה 

 ;Johnston et al., 2005b; Kopetski et al., 2006;2004מוחא ופרנקל, -אלי, בר-)ברחפותו 

Warshak, 2003) הפגיעה הנפשית בילדים אלה כפולה ומכופלת, ומחקרים מצאו אצל ילדים .

 Johnston, Walters)אלה מצוקה רגשית קשה, קשיי הסתגלות, דימוי עצמי נמוך, דיכאונות ועוד 

& Olesen, 2005c; Lowenstein, 2006; Stoltz & Ney, 2002; Warshak, 2003). 

לונת השווא פוגעת בצורה קשה בהורה הנילון, היא גם פוגעת בצורה נמצא איפוא שלא רק שת

לעתים גם ו קשה מאד בילדים. במקרים רבים היא מביאה אף להרחקת ההורה הנילון מהילדים

. כך שבמקום שהילדים יפיקו תועלת מהקשר עם ההורה הנילון, הם מורחקים ממנולניכור שלהם 
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רה שהגיש את תלונת השווא, הורה שאינו רואה לנגד ממנו ונמצאים בהשגחתו הבלעדית של ההו

עיניו את טובתם ושכפי שראינו, בחלק גדול מהמקרים הוא בעל מבנה אישיות בעייתי מאד ובחלק 

 ;Baker, 2006; Garber, 2011; Johnston et al., 2009)מהמקרים אף פוגעני כלפי הילדים 

Lindahl, 2009). 

 משמורתמושג ה .ב

שווא יש משמעות חשובה במיוחד ככל שהדברים נוגעים לשאלת המשמורת. לסוגיית תלונות ה

המשמורת קובעת במידה משמעותית את יחסי הכוח שבין ההורים בנוגע לטיפול בילדים, 

 ומאפשרת הלכה למעשה להורה המשמורן למנן ולמשטר את הקשר של ההורה האחר עם הילדים.

 על מעמד ההורים וזכויותיהם להיות השלכותהיבטים אחרים שבהם לסוגיית המשמורת עשויות 

)מזרחי, לדוגמה הזכאות לקצבאות למשפחות יחידניות, נקודות זיכוי במס הכנסה, וכדומה  םה

ההשפעה של המשמורת על היקף החיוב במזונות ילדים שאינו ברור עדיין הוא מידת . נושא (2013

יש לציין עם זאת (. 2015; א.כ. נ' ב.כ., 2015., ; א.א. נ' מ.א2015ד.ר.,  ל.ר. נ'; 2016קדרי, -הלפרין)

גובה ההכנסה  פי-עלהמלצותיה של ועדת שיפמן שעסקה בנושא היו לקבוע את היקף המזונות כי 

 .(2012)משרד המשפטים, שאלת המשמורת  פי-עלשל ההורים והיקף זמני השהות שלהם, ולא 

השפעתה על היקף זמני השהות  אכן, אחת המשמעויות שעשויות לנבוע משאלת המשמורת היא

קדרי, -)הלפריןשל ההורים. במרבית המקרים הילד נמצא זמן רב יותר עם ההורה המשמורן 

. אך הקשר בין זמני השהות לבין המשמורת אינו הכרחי. כך לדוגמה, בחלק (2008; הקר, 2016

ורה אחד מהמקרים חלוקת הזמן של הילד עם ההורים היא שווה או כמעט שווה, בעוד רק ה

. במקרים הפוכים שני ההורים מוגדרים כמשמורנים, אך (2016קדרי, -)הלפריןמוגדר כמשמורן 

 (.2011; א.א.י. נ' א.ב., 2006חלוקת הזמן ביניהם אינה שווה כלל )א.ל. נ' פ.ל., 

המשמעות המרכזית של מושג המשמורת היא איפוא הכוח שהוא מעניק בפועל להורה שהוגדר 

שבאופן פורמלי סמכויות ההורים אינן אמורות ( עמד על כך 2012מזא"ה ) אמנםכמשמורן. 

פי האפוטרופסות, מושג ששני ההורים שותפים לו גם כאשר -פי המשמורת אלא על-להיקבע על

אך . (2006; גילת, 2012; גוטליב, 2015דוד, -בן לחוק; 14סעיף )המשמורת היא רק של אחד מהם 

המשמעות העיקרית של המשמורת היא בכוח שהיא מעניקה להורה למרות זאת, ברמה המעשית, 

המשמורן למשטר את הקשר של ההורה אחר עם הילדים. כל עוד מדובר בשני הורים מיטיבים, 

הרואים כל אחד חשיבות בקשר של הילד עם ההורה האחר, אין משמעות מעשית למושג 
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מעוניין למנוע מההורה האחר קשר עם אך במידה שאחד ההורים  .(2012, )ט.ל. נ' א.ל. המשמורת

הילד, והורה זה מוגדר כמשמורן, מושג המשמורת יאפשר להורה המשמורן לפגוע בקשר של 

 .(2007מנדל, ; 2011, מזא"ה; 2015גלין, ; 2001)אורון )אוסטרי(, משמורן עם הילד -ההורה הלא

ההורה האחר עם  האם, ממשטר את הקשר של –תופעה זו, בה ההורה המשמורן, בדרך כלל 

 ;Gatekeeping (Austin 2011; Austin et al., 2013הילדים מוכרת היטב בספרות ונקראת 

Madden-Derdich & Leonard, 2000; Pruett, Arthur & Ebling, 2007) טרינדר .(Trinder, 

 , לדוגמא, בחנה את יחסן של אמהות למעורבות האב בגידול הילדים. היא מצאה שלאמהות(2008

יש הרבה מאד כוח בהקשר זה. ישנן אמהות שפותחות את השערים בפני מעורבות האב ואף 

מעודדות אותו בצורה פעילה להגדיל את מעורבותו בטיפול בילדים, אך אחרות סוגרות את 

 השערים ומונעות מהאב לקחת חלק פעיל בגידול הילדים.

ההורה השני הוביל את קוליק וצורף ניסיון להבין את המניע של הורה אחד להדיר את רגליו של 

(Kulik & Tsoref, 2010)  לבחון סוגיה זו בישראל בקרב אמהות נשואות. הן מצאו שהמניע של

אמהות רבות לצמצם או למנוע את מעורבות האב היו בחלק מהמקרים אי שביעות רצון מתפקידו 

מגדרית ערכית שלא של האב. אך במקרים רבים היה המניע של האם רצון בשליטה או תפיסה 

. (Kulik & Sadeh, 2015) ראתה בעין יפה את מעורבותו ההורית של האב בגידול הילדים

לממצאים דומים הגיעו גם אחרים שבחנו את התופעה בחו"ל, שבדקו הן אמהות שהיו בזוגיות עם 

. גם (Herzog, Umaña-Taylor, Madden-Derdrich & Leonard, 2007)האב והן כאלה שלא 

מצאו שעמדת האמהות מושפעת יותר מיחסן הרגשי אל  (Fagan & Barnett, 2003)גן ובארנט פא

 האב ופחות מכישוריו ההוריים ואופן תפקודו כהורה.

מתן משמורת לאחד ההורים מאפשרת איפוא להורה זה למשטר את הקשר של ההורה אחר עם 

. על רקע דברים אלה, ניתן (Austin 2011; Austin et al., 2013; Pruett et al., 2007)הילדים 

היה לצפות שבמקרים אלה הרשויות יימנעו שימוש במשמורת כדי להדיר את ההורה האחר, לכל 

הפחות כשהדרה זו נוגדת את טובת הילדים. אולם בחינה של סוגיה זו מלמדת שבמקרים רבים 

 ההורה המשמורן.קיימת טולרנטיות להתנהלות מסוג זה של 

לדוגמה, במחקר שבחן את התנהלות רשויות האכיפה נמצא כי במקרים שבהם אחד ההורים מונע 

, המערכת המשפטית המשפט-בית ידי-עלמההורה האחר להיות עם הילדים במועדים שנקבעו לכך 
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משמורן חרג מהזמנים שנקבעו לו ולא העביר את -מתערבת בצורה תקיפה אם ההורה הלא

אל ההורה המשמורן במועד, אך כאשר המצב הוא הפוך וההורה המשמורן הוא זה שמונע הילדים 

שחק  ;2011, )מזא"האת הילדים מההורה האחר, המערכת המשפטית ממעטת להתערב 

 .(Cracchiolo, 2007; 2015מ.ג. נ' מדינת ישראל,  ;2002וורצברגר, 

כי ההורה המשמורן מונע באופן שיטתי  המשפט-ביתאמנם במקרים מסוימים, בהם הוכח ל

מההורה האחר לממש את זמני ההורות שלו, ניתנו פסקי דין שקבעו כי בגין כל הפרה עתידית של 

; 2009זמני השהות יחוייב ההורה המשמורן בפיצוי כספי כלפי ההורה האחר )פלוני נ' אלמונית, 

 המשפט-בית(. במקרים קיצוניים 2014האם,  ; האב נ'2011; פלוני נ' פלונית, 2010פלוני נ' פלונית, 

(. 2015bק.ל. נ' י.פ.,  -, אושר ב2015aאף העביר את המשמורת בגין הפרות אלה )ק.ל. נ' י.פ., 

אולם פסקי דין אלה נדירים מאד וניתנים רק לאחר תקופה ארוכה שבה ההורה המשמורן ניצל 

 & Baker)ר עם הילדים את המשמורת על מנת לחבל בצורה קשה בקשר של ההורה האח

Darnall, 2006). 

משמורן עם הילדים היא כאשר ההורה המשמורן -דרך נוספת לפגיעה בקשר של ההורה הלא

מבקש לעבור עם הילדים למקום מגורים מרוחק, ובכך להרחיק את הילדים מההורה השני 

(Braver, Ellman & Fabricius, 2003; Warshak, 2013)מגורים הוא  . באופן עקרוני, מעבר

לחוק( ולכן הורה משמורן אינו רשאי לשנות את אזור מגורי  15מענייני האפוטרופסות )סעיף 

 18)סעיף  המשפט-ביתהילדים מבלי שקיבל לכך את הסכמת ההורה האחר או את אישורו של 

רים תואם החוק לבחון את טובת הילד ולבדוק האם מעבר המגו פי-עלמצווה  המשפט-ביתלחוק(. 

. בהתאם לכך, פסקי דין שעוסקים בבקשות למעבר מגורים (2004שוז, לחוק;  25טובתו )סעיף את 

-2009; מורג, 2006; גילת, 2000)גוטליב, דנים בטובת הילד בהקשר לבקשה למעבר המגורים 

פקיד לא מבוטל. בחלק . אך בפועל גם כאן לסוגיית המשמורת יש ת(2002; קורינאלדי, 2010

פט נתלים בסוגיית המשמורת כאינדיקציה לטובת הילד, ולכן מאפשרים המש-מהמקרים בתי

(. התוצאה היא 2004שוז, ; 2001פלוני נ' פלונית, )להורה המשמורן לעבור דירה עם הילדים 

שהורה משמורן, שאינו מרוצה ממעורבות ההורה האחר בחיי הילדים, יכול למנף את המשמורת 

לאפשר לו לעבור עם הילדים למקום מגורים מרוחק, וכך  המשפט-ביתשניתנה לו כדי לשכנע את 

; ח.ל. נ' 2009; פלוני נ' פלונית, 2008לחבל בקשר של ההורה האחר עם הילדים )פלונית נ' פלוני, 

 (.2010; פלונית נ' אלמוני, 2010 ; פלונית נ' פלוני,2009ח.ג., 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2861903 



 תרומשמה תעיבק לע םתעפשהו אווש תונולת                                                                ה"אזמ באוי
13 
 

הרשויות הוא במקרים בהם אחד  לענייננו, ליחס הלא שיוויוני שלביטוי נוסף ורלוונטי במיוחד 

ההורים מתלונן על כך שההורה האחר פוגע בילדים. טענה הקיימת בהקשר זה היא שבמקרים 

רבים רשויות הרווחה והמשפט מתייחסות ברצינות רבה מאד לתלונות של ההורה המשמורן על 

לפי ההורה ההורה האחר, אך מתייחסות בצורה מאופקת יותר לתלונות של ההורה הלא משמורן כ

המשמורן. בהתאם לכך, תלונה של ההורה המשמורן כנגד ההורה האחר יכולה להביא להפסקת 

הקשר של ההורה הלא משמורן עם הילד או לכך שהורה זה יאלץ להיפגש עם הילד במרכז קשר 

. אך במקרים ההפוכים, כאשר את התלונה הגיש ההורה (2014; זפרן, 2015)אורון )אוסטריי(, 

ורן על ההורה המשמורן, מתייחסות הרשויות בספקנות רבה אל התלונה ואינן נוטות הלא משמ

 .(2012)מזא"ה,  להתערב באותה מידה, למעט במקרים קיצוניים

את החשיבות של קביעה נכונה של המשמורת. ראינו לעיל שלעיתים ההורה  יםממחיש דברים אלה

לטובת הילדים ולצרכיהם פועל לנתק את  רן עושה שימוש שלילי בכוח שניתן לו, ובניגודוהמשמ

הגיש ההורה תלונת שווא . הדברים נכונים במיוחד במקרים בהם האחרהקשר שלהם עם ההורה 

על שההורה האחר פגע לכאורה בילדים. הפרק הבא ידון איפוא האם הורה שהגיש בזדון תלונת 

 .יות משמורןשווא, תוך ניסיון לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה האחר, כשיר לה

 שווא להיות משמורןהיכולתו של מתלונן : דיון ומסקנות

המחקרים הרבים שבחנו את טובת הילדים בהליכי גירושין מצאו שטובת הילדים היא ששני 

. הקשר הקבוע (Lamb, 2012a ;Amato, 2002הוריהם יהיו מעורבים בצורה פעילה בגידולם )

ומשפיע בצורה עמוקה על התפתחותם התקינה. הורה והסדיר עם שני ההורים חיוני לילדים 

שדואג לטובת ילדיו יטפח איפוא את הקשר של הילדים עם ההורה האחר, גם אם הוא עצמו כועס 

 על ההורה האחר או פגוע ממנו.

ראינו עם זאת שבמקרים רבים הורים אינם מצליחים לעשות זאת ולשים את טובת הילדים לפני 

או בת זוגם לשעבר. במסגרת הליכי גירושין קיימת תופעה נרחבת בה האיבה שהם רוחשים לבן 

אבות כאימהות מגישים תלונות שווא נגד ההורה האחר במכוון על מנת לפגוע בקשר של הילדים 

 עם ההורה האחר.

 Austin 2011; Austin et al., 2013; Pruett etתלונות אלה גורמות לפגיעה קשה מאד בילדים )

al., 2007 .)בר לניתוק או הפגיעה בקשר עם ההורה הנילון, שנכפים על הילדים, תלונות השווא מע
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גורמות לילדים לטראומה, מערבות אותם בצורה קשה בסכסוך שבין ההורים ובמקרים רבים 

 יוצרות ניכור חריף בין הילדים לבין ההורה הנילון.

בין הרגשות שלהם לבין צורכי הורים שמגישים תלונות אלה, כפי שראינו, אינם מסוגלים להבחין 

הילדים, ובין הכעס שלהם על ההורה האחר לבין הצורך של הילדים בקשר משמעותי גם עם 

ההורה השני. מצב זה, בו ההורה המתלונן אינו מבחין בין עצמו וצרכיו לבין הילדים וצורכיהם 

 & ,Garber, 2011; Johnston, Walters) משקף קשר בעייתי ולא בריא בין הורה זה לבין הילדים

Olesen, 2005; Lindahl, 2009; Lowenstein, 2010) לא בכדי מאפייני אישיות בעייתיים מאד .

)גוטליב, נמצאו אצל הורים אלה הכוללים נרקיסיזם, הפרעות אישיות, פסיכוזה וכיוצא בזה 

2004;Baker, 2006; Garber, 2011; Johnston et al., 2009) בייקר .(Baker, 2006)  מצאה

במחקרה כי בחלק לא מבוטל מהמקרים הורים שמנסים לחבל בקשר של הילדים עם ההורה 

 ם מבחינה רגשית, פיסית או מינית.האחר הם הורים פוגעניים שפגעו ו/או שממשיכים לפגוע בילדי

דברים אלה ממחישים את חשיבות סוגיית המשמורת במקרים של תלונות שווא. הספרות 

ממחישה את הסכנה שהסמכויות למשטר את הקשר עם  Parental Gatekeeping -שעוסקת ב

ההורה האחר יופקדו בידי הורה שישתמש בכוח זה על מנת להדיר את מעורבותו של ההורה האחר 

(Austin 2011; Austin et al., 2013; Madden-Derdich & Leonard, 2000; Pruett et al., 

להורה המשמורן כוח למשטר את הקשר של ההורה האחר  . בהקשר זה המשמרות מעניקה(2007

עם הילדים. במידה ויחפוץ בכך יכול ההורה המשמורן לנצל כוח זה על מנת להרחיק את ההורה 

; 2001)אורון )אוסטרי(,  האחר מהילדים, ובכך לצמצם ולפגוע בקשר של הילדים עם ההורה השני

. כאשר מתעורר ויכוח בין שני ההורים, (2007 ; מנדל,2012; מזא"ה, 2011; מזא"ה, 2015גלין, 

במקרים רבים נוטות הרשויות לייחס משקל לעמדתו של ההורה המשמורן, במידה רבה על בסיס 

ההנחה שטובת הילד היא כפי הנראה להיות עם הורה זה ושהורה זה מייצג את אינטרס הילד ואת 

 Baker ;2015מ.ג. נ' מדינת ישראל, ; 2011; מזא"ה, 2002ורצברגר, שחק ו; 2000טובתו )גוטליב, 

& Cracchiolo, 2007 ;Darnall, 2006) אלא שהנחה זו היא הפוכה מהמציאות במקרים בהם .

ההורה המשמורן הוא מסוג ההורים שאליהם התייחסנו לעיל ושרצונם הוא לפגוע בקשר של 

 ויפגע בהם.הילדים עם ההורה האחר, חרף העובדה שהדבר יבוא על חשבון הילדים 

על רקע דברים אלה, נראה שחשוב להבין את הקשר שבין שתי הסוגיות אשר בהן עסק מאמר זה, 

שבמתן המשמורת להורה שבחר הסיכונים לאמור סוגיית תלונות השווא וסוגיית המשמורת. 
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. הגשת תלונה מסוג זה, בוודאי כאשר הדבר נעשה ברורים להגיש תלונת שווא נגד ההורה האחר

, מהווה אינדיקציה משמעותית מאד לעמדתו הרגשית של ההורה שהגיש אותה בכל הנוגע בזדון

לקשר של הילדים עם ההורה האחר. הגשת תלונת השווא מבטאת את רצונו העז של ההורה 

שהגיש אותה לפוגע בהורה האחר, וחשוב מזאת, לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה האחר. היא 

נן אינו מייחס משקל לצורך של הילדים בקשר משמעותי עם שההורה המתלומעלה את החשש 

ההורה האחר ואינו מוטרד מהעובדה שהמלחמה שלו בהורה האחר פוגעת בצורה קשה בילדים 

על העובדה שהורה זה אינו כשיר להיות משמורן, תפקיד  יכולה ללמדובאה על חשבונם. היא 

 ורה האחר.ר הקשר של הילדים עם ההשכולל באופן מהותי את מישטו

המאמר היא איפוא שכל עוד ההורה האחר )הנילון( הוא הורה נורמטיבי, תהיה כותב של המלצתו 

בדרך כלל העדפה מבחינת טובת הילד שהורה זה יהיה המשמורן. בכך אין כמובן כדי לטעון שיש 

 למנוע את הקשר של הילדים עם ההורה שהגיש את תלונת השווא. כל עוד ההורה המתלונן אינו

מסית את הילדים נגד ההורה האחר, אין סיבה למנוע זמני שהות נרחבים של הילדים גם עם הורה 

זה. בהמשך הדרך, כאשר שני ההורים יקבלו הדרכה וליווי, ורק אחרי שההורה שהגיש את תלונת 

השווא יבין את חומרת המעשה וישנה את דרכיו באופן אמיתי, ניתן יהיה לשקול להרחיב את 

 ההורה המתלונן אף מעבר לכך.מעורבות 

המשפט, -לדידם של בתיהמשפט במקרים שונים, הן בארץ והן בחו"ל. -ו הגיעו בתילמסקנה ז

תלונת שווא של הורה אחד נגד ההורה האחר מהווה אינדיקציה מובהקת לחוסר היכולת של מגיש 

ת של הורה זה התלונה לקחת בחשבון את צורכי הילדים, בוודאי שככל שהדברים נוגעים ליכול

 ת הקשר של ההורה האחר עם הילדים.להיות משמורן ולמשטר א

העליון את הוצאת  המשפט-בית( לדוגמה, אישר 2002)פלונית נ' פלוני על רקע דברים אלה, ב

הילדים ממשמורת האם בעקבות תלונות שווא שהגישה נגד האב וניסיונה לחבל בקשר של הילדים 

(, 2015b)ק.ל. נ' י. פ. ב אביב-תלהמחוזי ב המשפט-ביתעם האב. בצורה דומה, לאחרונה אישר 

את העברת הילדים ממשמורת האם אל משמורת האב בעקבות תלונות שווא שהגישה האם 

יסיונה לפגוע בקשר של הילדים עם האב. גם הפסיקה בחו"ל הגיעה לתוצאות דומות במקרים ונ

 ,In re Marriage of Lewinשונים והורתה על העברת המשמורת במקרים של תלונות שווא )

1986; S.J. v. S.M., 1987; Ellis v. Ellis, 1988; L.R.M. v. P.R.M., 1989; Mauro v. 

Mauro, 1991; In re Marriage of Hatton, 2007; Hanna v. Hanna, 2010 התפיסה, כפי .)
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(, 1985)פדידה נ' פדידה שבאה לידי ביטוי בפסקי דין אלה, כמו גם בצורה נרחבת מאד בפרשת 

היא שהורה משמורן צריך להיות הורה שמבין את חשיבותו של ההורה האחר בחיי הילד, 

, ולכן הורה שהגיש (Austin et al., 2013)ורה השני את הקשר של הילד עם הה ושמעודד ומאפשר

 תלונת שווא אינו ראוי לקבל משמורת על הילדים.

עם זאת, חשוב לומר שאת הדברים האמורים יש ליישם בזהירות על מנת לא להרתיע חלילה 

הורים מפני הגשת תלונות אמת כנגד ההורה האחר, מקום שהם סבורים שההורה האחר פוגע 

ור אם כן שאין לנקוט בסנקציות נגד הורה שהגיש תלונה נגד ההורה האחר אם בילדים. בר

 התלונה הוגשה בתום לב, וזאת אף אם נמצא בדיעבד שתוכן התלונה התברר כשגוי.

אך יש הבדל בין הורה שמגיש תלונה בתום לב, אף אם התברר בדיעבד שהחשש היה בלתי מוצדק, 

עה שהדברים מופרכים. במקרים בהם מתעורר ספק האם לבין הורה שמגיש תלונה בזדון תוך ידי

התלונה הוגשה בתום לב או שלא, רצוי לבחור בפרשנות המקילה יותר על מנת שלא להרתיע 

 .(Pierce, 2012)הורים מהגשת תלונות במקרים שיש להם חשש אמיתי 

ר ב"עונש" יחד עם זאת, יש לזכור שגם במקרים בהם תועבר המשמורת להורה הנילון, אין מדוב

להורה המתלונן אלא בדאגה לטובת הילדים. סוגיית המשמורת, כפי שראינו, צריכה לשקף את 

יותר מאפשר מההורה השני, אז נראה  Gatekeeperטובת הילדים, ולכן אם הורה אחד הוא 

שטובת הילדים היא שכוח זה יינתן להורה שיאפשר להם קשר טוב יותר עם ההורה האחר 

 .(Austin et al., 2013; Warshak, 2015; 2015 )מזא"ה ומירון,

 מקורות

 ספרות

אב בסכסוכי הורים על משמורת -הורית ושלילת-הילד, מסוגלות-(. טובת2001אורון )אוסטרי(, י. )

 .86, 24, רפואה ומשפטילדיהם. 

. הערכה פסיכולוגיים בקביעת הורה משמורן-שימוש מוטעה בכלי( 2015י. ) אוסטריי(,אורון )

 אוניברסיטת חיפה.חיפה: 

 נבו.ליאון: -שריגים .הלכה ומעשה – אפוטרופסות (.2015דוד, מ. )-בן

(. הבעייתיות של הרחקה מהבית במקרים של חשד 2004) רנקלפ 'מוחא, מ. ודוד, א-., בראלי, מ-בר

 . 37, 8, משטרה וחברהסיכונים. -לאלימות נגד בני זוג במשפחה: פרספקטיבה של לקיחת
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 . 105, 22, רפואה ומשפט(. העתקת מגורים לאחר גירושין: הגדרת טובת הילד. 2000גוטליב, ד. )

 . 106, 31, רפואה ומשפט(. תסמונת הניכור ההורי. 2004גוטליב, ד. )

רפואה (. משמורת משותפת: היבטים פסיכולוגיים, משפטיים וחברתיים. 2012גוטליב, ד. )

 . 223, 45, ומשפט

(. על הכשל המשפטי המובנה באבחון 'טובת הילד' באמצעות מערך שירותי 2006)גילת, י. צ. 

 . 403, ה, רפואה ומשפטהרווחה. 

-סיפורה של האבהות במעבר הגירושים מנקודת מבט פסיכו –אבהות במעבר (. 2015גלין, א. )

 : רסלינג.תל אביב  חברתית.

 עתיד להתפרסם. .רת משותפת(. מזונות ילדים במשמו2016קדרי, ר. )-הלפרין

. מאחורי הקלעים של עיצוב הסדרי משמורת וראייה בגירושים -הורות במשפט (. 2008הקר, ד. )

 : הקיבוץ המאוחד.אביב-תל

 ד. גילמ. זכי ו(. האשמות שווא על פגיעה מינית בילדים בסכסוכי גירושין. בתוך 2011וייל, ג. )

 : דיונון.אביב-תל( 305-317)עמ'  סוגיות יישומיות בפסיכולוגיה משפטית, (עורכים)

(. שימוש בפוליגרף בבקשות למתן לצווי הגנה, לפי החוק למניעת אלימות 2013זגורי, א. )

 . 44, 49, בדלתיים פתוחות. 1991-במשפחה, תשנ"א

, המשפט ברשת(. הזכות להורות במשפט הישראלי: 'שעה בשבוע במרכז קשר'?! 2014זפרן, ר. )

27 ,21-33. 

 .1962-הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"בחוק 

ירושלים:  .דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל( 2012משרד המשפטים. )ישראל, 

 משרד המשפטים.

(. השפעת הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפט על תפישות 2009-2010מורג, ת. )

 . 67, ד-ג ,במשפטמשפחה העומק של הפסיקה הישראלית. 

 . 227-268, נא, הפרקליט(. אכיפה של הסדרי ראייה. 2011מזא"ה, י. )

 . 207-257, כח, מחקרי משפט(. 'משמורת ילדים': מושג מהותי או כותרת חלולה? 2012מזא"ה, י. )

(. מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות 2015מזא"ה, י. ומירון, ג. )

 .81, 16, תרבות דמוקרטיתהמגדרי.  השוויון

 פורום קהלת.ירושלים: . תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות במשפחה( 2016מזא"ה, י. )

. הכנסת, הוריות ולהורים יחידים-ההטבות העיקריות הניתנות למשפחות חד( 2013מזרחי, ש. )

 מרכז מחקר ומידע.

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2861903 



 תרומשמה תעיבק לע םתעפשהו אווש תונולת                                                                ה"אזמ באוי
18 
 

של האב הגרוש ללא משמורת לבין מעורבותו  הקשר בין זהות התפקיד ההורי( 2003מנדל, ש. )

 אוניברסיטת חיפה.חיפה: . בחיי הילד

וגיות ס(. תפיסת התפקיד של האב הגרוש ללא משמורת ומעורבותו בחיי ילדיו. 2007מנדל, ש. )

 . 86-110, 4, חברתיות בישראל

 : רסלינג.. תל אביבהרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם(. 2014סנג'רו, ב. )

 . 283, ז, המשפט(. מגמות חדשות בדיני החזקת ילדים. 2002קורינאלדי, מ. )

פרשנות בית המשפט העליון סותרת את טובת  – (. חזקת הגיל הרך2014. )שורץ, א. ושניט, ד-שגיא

  .35, יולי, פסיכואקטואליההילד. 

מומחים בינלאומיים מארצות שונות מסכימים כי תינוקות ופעוטות  111(. 2014שורץ, א. )-שגיא

 . 30, מאי, פסיכואקטואליהזקוקים לטיפול לילי של שני ההורים אחרי פרידה או גירושין. 

(. 'אמא, אבא, ומה איתי, אני זקוק לשניכם': עובדות, מיתוסים 2012) , ת.ויואלס , א.שורץ-שגיא

 . 375, ו, דין ודבריםוות בהסדרי הורות במקרים של גירושין. ותק

-(. זכויות ילדים חטופים: האם חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, תשנ"א2004שוז, ר. )

 . 421, כ, מחקרי משפט, עולה בקנה אחד עם דוקטרינת זכויות הילד? 1991

. הכנסת, מרכז ראייה בין הורים גרושיםשמירה ואכיפת הסדרי ( 2002שחק, י. וורצברגר, ר. )

 מחקר ומידע.
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