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איך נדע אם טענות ילדים על פגיעה מהוריהם הן
תוצר של ניכור הורי?

אם ייקבע למשל שמעשה לא אירע, אלא שמדובר בניכור הורי, ואותו קטין יישלח שוב לזרועות
ההורה המתעלל, יש בכך סכנה לאובדן מערכת ההגנות הטבעיות של הילד - שלא יסמוך עוד על

חושיו

תופעת הניכור ההורי זוכה למקום הולך וגדל בשיח הפסיכולוגי והמשפטי, וטוב שכך, שכן מדובר
בתופעה שמחייבת דיון ולמידה, הן של דפוסי פעולה נכונים, והן בגילוי אבחנות דקות רבות בתוכה, על

מנת שלא לבלבל בינה לבין מקרים של סרבנות קשר, שאינם פרי ניכור הורי.

עם זאת, דומה שלשיח המתפתח אודות ניכור הורי יש השפעה המאפילה על תופעה חשובה לא
פחות, והיא תופעת האלימות במשפחה. תלונות אודות אלימות במשפחה (לרבות התעללות בקטינים)

נתפסות באופן חשדני שעה שמופיעות לצדן טענות בדבר ניכור הורי. המודעות ההולכת וגוברת
לתופעת הניכור ההורי מביאה כמעט תמיד לטענת נגד זו בהליכים משפטיים, בין אם היא מוצדקת ובין

אם לאו.

מחקר שנערך בארה"ב ופורסם בשנת 2019 מצביע על כך שכאשר מועלית טענה של ניכור הורי,
הסיכוי שבית המשפט יאמין לטענת ההתעללות בילד פוחת פי 4. כלומר, קיימת השלכה ישירה בין

טענת הניכור ההורי לבין האופן בו בית המשפט ייגש לבחון את טענת האלימות או ההתעללות. מחקר
מקיף ומוכר אחר שנערך בארה"ב מצא שבניגוד לסברה הרווחת, הגורסת כי תלונות בדבר התעללות

בילדים שמועלות לראשונה בזמן הליכי הפירוד בין ההורים, הן כוזבות - הרי שאחוז קטן ביותר של
התלונות הן תלונות שווא באמת.

מציאות זו יוצרת סיכון מהותי שטענות אלימות, או התעללות בילדים, ידחקו לפינה ויזכו להתעלמות,
כאשר לצדן מועלית טענה לניכור הורי. במקרים כאלה קיים חשש שבתי המשפט יפרשו את

ההתנהגויות השונות, שמקורן בחוויית האלימות, כפרמטרים מאבחנים לניכור הורי. ההשלכות מנקודה
זו ואילך, בכל הנוגע לקביעת המשמורת והסדרי הקשר, יכולות להיות הרות גורל ולגרום לפגיעה

חמורה בילדים.

על כן, יש לנהוג בזהירות רבה בעת שניגשים לבחון טענות בדבר אלימות והתעללות, בראש
ובראשונה מתוך ההכרח להגן על שלומם של קטינים. לצורך כך, חשוב לגבש הנחיות וקריטריונים, ואין

לנתח את טענת האלימות או ההתעללות - לאורה של טענת הניכור ההורי. למעשה, יש ליצור ניתוק
מוחלט בין השתיים בשלב הראשון של הדיון.

טענות האלימות וההתעללות צריכות להיבדק בצורה בלתי משוחדת על ידי מומחים בתחום. לדוגמה,
המעבר מטענת התעללות מינית, שאינה מבוססת דיה, להאשמה בניכור הורי, היא מסוכנת ביותר.
ראוי לזכור, כי מקרים רבים בתחום זה נופלים לאותו "שטח אפור", שלא ניתן לאבחון חד משמעי.
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פעמים רבות הניצנים לאיתור קיומה של פגיעה ייחשפו רק בתהליך טיפולי ממושך. הניסיון של בתי
המשפט לקבל ממצא מוגמר - דהיינו, אירע או לא אירע - בטווח זמן מהיר, כמו גם ההתיימרות של
אנשי מקצוע שונים לקבוע ממצא החלטי, לעיתים ממפגש קצר עם הילד שלא תמיד משתף פעולה,

הוא מרחיק לכת.

באופן מצער, עדיין לא קיימים במערכת המשפט הישראלית ובמערכות הרווחה התומכות מנגנונים
סדורים דיים, עם צוות מקצועי בעל מומחיות ממוקדת בתחומים אלה, שיכול לעמוד לעזרת בתי

המשפט בעת הדיון בסוגיות מורכבות אלה. 

יש לזכור, כי לצד הפגיעה החמורה בהורה, אשר נטען נגדו שהתעלל על דברים שלא היו מעולם,
חמורה עוד יותר הפגיעה בקטין שתלונתו לא נבדקה לעומק. אם ייקבע באופן לא מבוסס שהמעשה לא

אירע, אלא שמדובר בניכור הורי, ואותו קטין יישלח שוב לזרועות ההורה המתעלל, יש בכך סכנה
ממשית עבור הקטין, כמו גם לאובדן מערכת ההגנות הטבעיות של הילד, אשר אינו סומך עוד על

חושיו ששידרו לו שנעשה בו מעשה שאינו ראוי. לכך עלולה להיות השלכה הרסנית לכל תהליך
התבגרותו של הילד.

ניכור הורי היא תופעה חמורה ביותר, שראויה לכל הוקעה. עם זאת, ובאותה הנשימה, יש להיזהר
שמא טענת הניכור ההורי תבלע בתוכה טענות קשות ביחס לשלומם של קטינים, המחייבות את הגנת

המערכת המשפטית ומלוא תשומת לבה.

הכותבת היא עו"ד מומחית לדיני משפחה ומחברת הספר "ניכור הורי"

 


