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10.05.202212:25ארתור שני

יש דרך למנוע מכה נוספת עבור נפגעי ניכור הורי
נשיאת העליון פרסמה לפני כשנתיים נוהל חדש לטיפול בתופעה בה ילד מסרב לקיים קשר עם

הורה, וכעת הוחלט להאריך אותו בעוד שנה. אך למעשה, המצב רק הולך ומחמיר בגלל שתי
בעיות עיקריות

בערב חג שמחת תורה לפני שנתיים פרסמה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, נוהל
חדש לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים בנוגע לתופעה המכונה "ניכור הורי" - מצב שבו
ילד מסרב לקיים עם ההורה קשר שוטף או רופף, עד כדי סירוב מלא. לאחרונה הודיעה מערכת בתי

המשפט כי הנוהל הוארך עד אפריל 2023. 

במסגרת הנוהל, הונחו בתי המשפט לטפל באופן אחיד בתיקים בהם עולה טענת ניכור הורי, בעיקר
באמצעות יצירת מנגנון טיפול מהיר לקביעת דיון בבקשה בתוך 14 יום, זאת במקום לוחות הזמנים

הארוכים יותר בהם מתנהלים עניינים אחרים בבית המשפט. מטרת הנוהל היא לבחון את המצב
במהירות כדי למנוע הסלמה וניתוק ממושך בין הורה לילד.

אלא שחרף הנוהל, המצב בשטח רק הולך ומחמיר. אנחנו, עורכי הדין לענייני משפחה אשר מגישים
בקשות לדיון בנושא ניכור הורי, יודעים מנסיוננו כי הדיונים בבקשות נקבעים זמן רב מעבר ל-14 היום

שנקבעו. 

על מנת לעקוב אחרי יישום הנוהל, נקבע כי שופטים יחויבו לדווח לסגן הנשיא לענייני משפחה על
אי־עמידה בזמנים, וכי כל חצי שנה נשיא בית המשפט לענייני משפחה ידווח לנשיאת העליון על

החריגים. אך האם אכן מבוצעים דיווחים כאלו? מכיוון שהנהלת בתי המשפט לא פרסמה את הדיווחים
בתקשורת או באמצעים האחרים העומדים לרשותה - אין לנו אלא להניח כי דיווחים כאלה מעולם לא

הועברו לסגני הנשיא או לנשיאה. 

גם כאשר כבר מגיע הדיון המיוחל (בדרך כלל לאחר מספר חודשים), במרבית המקרים נתקלים עורכי
הדין ביחס המנוגד לחלוטין לרוח הנוהל שפירסמה חיות, שהוכתר בכותרת "טיפול בתי המשפט

לענייני משפחה בהליכים דחופים, שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין
הורים לילדיהם".

בניגוד לדחיפות העולה מכותרת הנוהל, נראה כי לשופטי המשפחה לא דחוף להבטיח את הקשר בין
הורים לילדיהם. כך, כאשר הקשר בין הילד להורה טרם נותק לחלוטין, מעדיפים השופטים להמתין

ל"התבססות הנתק". כאשר הנתק כבר מבוסס, הרי ש"הרכבת כבר יצאה מהתחנה", והשופטים
מציעים "פרס ניחומים" בדמות פטור מתשלום מזונות או הגשת תביעה נזיקית שרק מרחיבה את

הסכסוך. 

לבטל את הנוהל
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כיצד ניתן לתקן את המצב? ראשית, יש לבטל את הנוהל שפירסמה הנשיאה חיות שאינו משפר כלל
את המצב בנוגע לטיפול בניכור הורי. בנוסף, יש לבצע שינוי מהותי באופן ניהול התיקים בבתי המשפט

למשפחה. בישראל, כבר שנים רבות שבכל סכסוך משמורת בין הורים כלפי ילדיהם הקטינים מזמין
בית המשפט תסקיר משירותי הרווחה כדי לקבל המלצה לגבי חלוקת האחריות ההורית וזמני השהות

הראויה בין ההורים. במרבית המקרים, המלצת שירותי הרווחה תאומץ על ידי בית המשפט ותהפוך
להחלטה שיפוטית מחייבת.

אולם העומס על שירותי הרווחה וקיצוץ התקציבים יצרו תורים ארוכים, המחייבים המתנה של חודשים
ארוכים לתסקיר כזה. ומאחר שרוב ההורים ממתינים בבית המשותף עד לתוצאות התסקיר, מדובר

בפרקטיקה המייצרת מציאות קשה בה בחלק גדול מהמקרים בני הזוג אינם מדברים אחד עם השני,
וקיימת ביניהם מתיחות שמחלחלת אל הבית ואל הילדים. 

למעשה, ברוב המוחלט של המקרים אין כל צורך בתסקיר. רוב ההמלצות נראות תמיד אותו דבר,
העובדות הסוציאליות עובדות באופן סיזיפי וקשה אחר איסוף הנתונים ומנפיקות תסקיר בתוך

כשלושה חודשים עד חצי שנה. רק אז ההליך מתחיל.

במקום להציף את מערכת הרווחה בתסקירי סרק, יש להורות לבתי המשפט למשפחה להפחית באופן
ניכר את הפנייה לקבלת תסקיר לצורך דיון בתיקי משפחה. נקודת ההנחה צריכה להיות ששני ההורים

הם הורים טובים וראויים מספיק ובעלי אחריות הורית משותפת, אלא במקרים חריגים במיוחד. 
  

ברגע שפרקטיקה זו תשתנה ויתבקשו תסקירים רק למקרים חריגים, הלחץ בבתי המשפט וגם אצל
רשויות הרווחה יפחת. כך ניתן יהיה לברר מקרים של ניכור הורי ב"דרך המלך", אצל השופט הדן

בתיק המשפחתי כולו, ולתת מענק זריז וראוי לבעיה קשה וקריטית זו.

 


