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  מבואמבואמבואמבוארק רק רק רק פפפפ. . . . 1111

        

        מינויה מינויה מינויה מינויה הוועדה והרקע להוועדה והרקע להוועדה והרקע להוועדה והרקע ל    מטרותמטרותמטרותמטרות. . . . 1.11.11.11.1

        

בראשותו של , הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�

  . בניציפי ל'  הגב,על ידי שרת המשפטי� דאז 2.3.2005בתארי�  מונתה ,ד� שניט' פרופ

קבועי� בחוק הכשרות המשפטית ההכללי� את  לבחו� נתבקשה הוועדהבכתב המינוי של הוועדה 

אחריות החלוקה של לשיתו* וביחס ל )חוק הכשרות: להל� (1962 $ב "התשכ, והאפוטרופסות

בתי המשפט לענייני בהקיימת  ואת יישומ� בפרקטיקה, רית בתקופת הגירושי� ולאחריההוה

 הצידוק לעניי�המלצותיה  נתבקשה הוועדה לית� בפרט. משפחה ובבתי הדי� הדתיי� השוני�

 צור�בד בבד ע� בחינת ה, חוק הכשרות ל25סעי* בש" חזקת הגיל הר�"של המש� תחולתה ל

. שיתו* באחריות ההורית בגירושי�החלוקה ולגבי האלטרנטיביי�  סטטוטורי של הסדרי� גו�ילע

הכלי� העומדי� לרשות בתי המשפט ובתי הדי�  הוועדה להציע דרכי� לשכלולתבקשה נ כ�

לבחו� ולהמלי+ ,  ולבסו*, הורייעת טובת הילד בנוגע להסדרי משמורת וקשרלש� קבהדתיי� 

נספח ,  כתב המינוי של הוועדה:ראו(באשר למימוש� ואכיפת� של ההסדרי� המוצעי� על ידה 

   .)'א

 בדבר �" על פי אמנת האוהורית בגירושי�האחריות ההסדרת ת הקמת הוועדה נועדה להשלי� א

תחו�  לבחינת עקרונות יסוד בהוועדה"ח "ה בדונכלללא  אשר )האמנה: להל�( 1989 ,זכויות הילד

: להל� (2003פברואר , השופטת סביונה רוטלויכבוד בראשות , "הילד והמשפט ויישומ� בחקיקה

זכויותיה� יישו�  חוקיי� שוני� הנוגעי� ל�עסקה בהיבטי וועדת רוטלוי אומנ� ).וועדת רוטלוי

הורית האחריות ההסדרת תחו� אול� המלצותיה לא נגעו ל ,�"אמנת האו על פי של ילדי�

  .בגירושי�

   

אוניברסיטת תל , בית הספר לעבודה סוציאלית, ד� שניט) אמריטוס(' פרופ: �ינחברי הוועדה ה

עקב  מקומה מילאה את(בית המשפט לענייני משפחה ברמת ג� , השופטת חנה רוטשילד; אביב

 עד לחודש 2005מספטמבר ט לענייני משפחה ברמת ג� בית המשפמ, עליסה מילרהשופטת שבתו� 

מנהל בתי , ד איאד זחאלקה"עו; דיי� בית הדי� הרבני הגדול, הדיי� הרב אברה� שרמ�; )2006מר+ 

מחודש מר+ (ממלא מקומה מר טל שח* ו, "הורות שווה"עמותת , רותי דניאל' גב; הדי� השרעיי�

אוניברסיטת תל , מגדר נשי� ו ללימודיוכניתהתו למשפטי� הפקולטה, ר דפנה הקר"ד; )2006

ר וועדת "יו, לוריה$ד גלית סנה"עו; אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, ר תרצה יואלס"ד; אביב

היועצת המשפטית של , ד גלי עציו�"עו;  לשעברהגישור של לשכת עורכי הדי� במחוז חיפה והצפו�

ר "יו, ד שמואל מור�"עו; משרד הרווחה, רי די�פקידת סעד ראשית לסד, ס רונית צור"עו; ת"נעמ

, החוג לפסיכולוגיה, ְשור+$אבי שגיא' פרופ; של לשכת עורכי הדי�    ונוער    ילדי�, החקיקה    וועדת

ד יפית " ועוד יעקב פרידברג" עו;מרכז הוועדה, משרד המשפטי�, ר פר+ סגל"ד; אוניברסיטת חיפה

  . הוועדהימזכיר, אר+$לב
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        ח ביניי�ח ביניי�ח ביניי�ח ביניי�""""ה לפרס� דוה לפרס� דוה לפרס� דוה לפרס� דוהחלטת הוועדהחלטת הוועדהחלטת הוועדהחלטת הוועד. . . . 2222....1111

  

 ליישו� עקרו�עבודתה מרכזי מאשר מסכ� חלק , ח ביניי�"הוועדה החליטה לפרס� לציבור דו

 חוק הכשרות המשפטית מסגרת הצעה לתיקו�ב ,האחריות ההורית בתקופת הגירושי�

 חשיבות� הרבה של הנושאי� לנוכח זאת).  חוק הכשרות–להל�  (1962 $ ב"התשכ, והאפוטרופסות

הורי� וילדיה� יחסי והשלכותיה� היסודיות על  ,האחריות ההוריתגזרי� מיישומו של עקרו� הנ

 בחשבו� �ולהביאאפשר לקבל תגובות מהציבור י ח הביניי�"ההצעות שבדופרסו� . במצבי גירושי�

  .  שבכתב המינוייתר הנושאי�דיו� והמלצות לגבי כלול ג� ר עתיד לשא, ח הסופי"דולקראת ה

   

והדיוני� לרבות תמצית הסקירות , עדהמציג את תהלי� העבודה של הווזה ח "ני בדוהפרק הש

לגיבוש עקרונות מנחי� לתיקו� החקיקה  ואשר הביאו ,בוועדהתקיימו השוהיסודיי� הרבי� 

 לאור משפט הבינלאומיהאת , נטיי� ממדינות אחרותרלווחוקי� ג� קצרה ב סוקר הפרק. הקיימת

הפסיכולוגיה ההתפתחותית של בתחו� מחקר המסכמת את הדכנית הספרות העאת כ�  והאמנה

  . הילד

  

, תיקו� חוק הכשרותלהוועדה   בהצעתעוסק ביישו� העקרונות המנחי� שפורטוהפרק השלישי 

   .מוצעי�חקיקה ה התיקוניודברי הסבר ל

  

היו שהוועדה  השונות של חברי יה�הסתייגויותויה� הערותאת , בי� היתר, פרק הנספחי� מכיל

        . וועדהה יחברעל ידי מרבית  ושהתקבלההמלצות לנוסח ביחס בדעת מיעוט 

  

        על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילדעל פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילדעל פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילדעל פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד' ' ' ' האחריות ההוריתהאחריות ההוריתהאחריות ההוריתהאחריות ההורית'''' תפיסת  תפיסת  תפיסת  תפיסת 3333....1111

        

, ש עשרה שני�שרחב שהחל לפני למעלה ממשפטי מהל� השלי� ל כאמורפעילות הוועדה באה 

 4סעי* . )האמנה: להל� (מית לזכויות הילדהבינלאו  את האמנהאשררהמדינת ישראל שעת ב

 ואחרי� מנהליי�,  לנקוט בצעדי� תחיקתיי�האחריותאת  ות שה� צד לה על המדינלאמנה מטיל

של וועדת  ח וועדת המשנה"בדו.  במשפט� הפנימיה בותילדי� המנויהעל מנת לעג� את זכויות 

 מושג הצור� להחלפתנדו� בהרחבה  ,ר תמר מורג" בראשותה של ד',הילד ומשפחתו'לנושא רוטלוי 

ביחס  כוללתהתפיסה הסטטוטורי של  וליישו�האפוטרופסות כבסיס ליחסי הורי� ילדי� 

 א�,  המליצה המלצות שונות ליישו� עקרונות האמנה בחקיקה וועדת רוטלוי.אחריות הוריתל

במצבי האחריות ההורית שאלת חקיקה בלשלא לצר* המלצות בחרה  בשל מגבלות זמ� ותקציב

  .גירושי�

  

בכ� .  ילדי� כנושאי זכויות עצמאיי� בחברה ובמשפחהמעמד� שלההכרה בעומדת אמנה ה ביסוד

, המוסרית בהכרה בדורות האחרוני� מחשבתי העמוק שחלהביטוי לשינוי נותנת האמנה 

ת טובת� העצמאית של חהחברה והמדינה להבט, יבות המשפחהבמחוהמשפטית והחברתית 

בהצטרפות גורפת של מאה שמוני� ולווה  ,עול�כל רחבי ה ב זכה להכרהערכי זהשינוי . ילדי�
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ואשררה אותה בחודש , 19901מדינת ישראל הצטרפה לאמנה בחודש יולי . ותשע מדינות לאמנה

   . ובכ� נתנה ביטוי למחויבותה הערכית לזכויות הילד, 1991אוגוסט 

 �קשרישתיתה את ההאמנה אינה מ ,מאיי�נושאי זכויות עצבילדי�   הרואה,זובהתא� לתפיסה 

כחובת הורית האחריות על מושג ה אלא ,וטרופסות� במונחי� של אפהילדיבי� להורי� בי� 

 אלונפרדות מעצמאיות ונושאי זכויות   הילדי�בהיות,  ילדיה�זכויותמימוש הבטיח את לההורי� 

 חדשהתפיסה נורמטיבית הטמעה של אשר טומ� בחובו , משמעותי וינבשיעסקינ�  .הוריה�של 

  .  כל הסדר משפטיל  כבסיסמהות היחסי� בתו� המשפחהאודות 

. �יהילד טבעיי� של �סיאפוטרופוההורי� ה� כי  התפיסה הקיימת כיו� בחוק הישראלי הינה

לחוק שיווי זכויות ) א(3ובסעי* ,  לחוק הכשרות15 $ ו14תפיסה זו מוצאת את ביטויה בסעיפי� 

ועל האינטרסי� של ילדיה� � העל ילדילהג� הורי� לפיה� חובת ה, 1951 –א "התשי, האשה

קשרי הגומלי� . בעלי כשרות משפטית מוגבלת ומשו� היות הילדי� , שלה��אפוטרופוסיבהיות� 

 לילד שהוא בעל כשרות –  דאגה של אד� בעל כשרות משפטית:ביניה� ה� אפוא היררכיי�

ילד מרכז הכובד להכרה בעובר  באמנהמגולמת השה תפיסה החדב, אתלעומת ז. לתמשפטית מוגב

קשרי הגומלי� בי� הילד לבי� הוריו ה�  .זכויות ייחודיות לגדול ולהתפתח כאד� עצמאיבעל כ

 ,על פי האמנהנמצא כי .  על הוריות מוטל�מימושלאחריות כאשר לילד זכויות שה – הדדיי�

ולא ,  בתו� התא המשפחתי'יות הוריתאחר'� מוגדר במונחי� של הילדיבי� הקשר שבי� הורי� ו

  .  הנוכחית כקבוע בחקיקה הישראלית'אפוטרופסות'במושגי� של 

בכל הנוגע   בחוק הכשרותשראוי לאמ+בשינויי� להתמקד תחילה  בחרה הוועדה, לאור האמור

ראויות ה התאמותבחינת הבוכפועל יוצא מכ�  ,הוריה�בי� להסדרת היחסי� שבי� ילדי� ל

חזקת הגיל הר� תחולת באשר ל  לרבות ההשלכות,המתייחסות למצבי גירושי�ק החוהוראות ל

  . לחוק הכשרות25שבסעי* 

  

ביחסי� שבי� ביחסי� שבי� ביחסי� שבי� ביחסי� שבי�      המצב המשפטי הקיי� המצב המשפטי הקיי� המצב המשפטי הקיי� המצב המשפטי הקיי�התאמתהתאמתהתאמתהתאמת: : : :  בעבודת הוועדה בעבודת הוועדה בעבודת הוועדה בעבודת הוועדההקו המנחההקו המנחההקו המנחההקו המנחה    4444....1111

        עקרונות האמנה עקרונות האמנה עקרונות האמנה עקרונות האמנה ללללהורי� לבי� ילדיה� במצבי גירושי� הורי� לבי� ילדיה� במצבי גירושי� הורי� לבי� ילדיה� במצבי גירושי� הורי� לבי� ילדיה� במצבי גירושי� 

  

כאמור  נ� ישבסוגיות הנדונות הבי� המציאות המשפטית הקיימת בישראל לבי� עקרונות האמנ

 חוקוראות  הלשנות אתהתעורר הצור� חברה לאמנה כ ישראל משהצטרפה .ואי התאמותסתירות 

לכל מדינה לנסח מתיר ה , בה7.2 סעי*אמור בל בכפו*,  האמנהבמטרה להתאימ� לרוח הכשרות

המשימה  ,�לפיכ ."על פי תנאיה הלאומיי� "שיטת המשפט הנוהגתבהתא� לחוק ההוראות את 

כ� שישלב , חוק הקיי�הלתיקו�  יתה להציע הסדר משפטיי ה בפני חברי הוועדהשעמדההעיקרית 

  . בדר� שתהלו� את המציאות החברתית בישראל אמנה הות שבבסיסערכי הבתוכו את התובנות

ובמערכת החיי�   שבשיטת המשפט הישראלית,מודעת היטב לכ� ההייתהוועדה כי , נקדי� ונאמר

מעמד� של בנות הזוג אינו שווה לזה של בני הזוג בכל הקיימת בישראל ית והכלכלית החברת

הסדרת נושא הגירושי� על פי הדי� מ פער המעמדות האמור נובע בעיקר. גירושי�השלכות ההנוגע ל

 הלכה למעשה על לשלוטבכ� ו,  לאשתולתת גטמעניק לבעל כוח לסרב ש ,היהודיהדתי האישי 

                                                
1

   1038פורסמה בכתבי אמנה 
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נלקחה בחשבו� באופ� מכריע בעת דיוני  ייחודיות זו. להקי� זוגיות חדשהה אפשרותעל וחירותה 

 שימנע מסוגית מת� הגט לשמש כאמצעי סחיטה ,תו� הבנה כי נדרש הסדר משפטי ,הוועדה

  . משפטי לפגיעה ביכולתה של בת הזוג לממש את אחריותה ההורית לאחר הגירושי�

נוסחה מאוזנת שבה תינת� לחתור לגיבוש  הה חובה לעצמ הוועדראתה, בכפו* לשיקול האמור

 כדי להבטיח את טובת  מלאבאופ�הורית ה �אחריותאת ממש לשני ההורי� לשווה אפשרות 

 חיוני  הינו, ככל שהדבר מתאפשר, כי שמירת קשר מיטבי ע� שני ההורי�מתו� אמונה, זאת. הילד

   .הילדתקינה של הלהתפתחות 

  

 לחוק הכשרות 25סעי* .  לילדי� שגיל� ר�'כמשמורנית'ת לא� עדיפוהחוק הישראלי  מעניק, כיו�

 המעניק שיקול מכריעילד מהווה של  הר� ו גיללפיה חזקה משפטית –" חזקת הגיל הר�"את  קובע

  :מחלוקת בשאלת ההחזקה הפיזית יבמקר את המשמורתלא� 

  

או שבאו לידי הסכ א� , 24לא באו ההורי לידי הסכ כאמור בסעי� "

 24רשאי בית המשפט לקבוע את הענייני האמורי בסעי� ,  לא בוצעההסכ

� יהיו אצל אמ א אי� 6ובלבד שילדי עד גיל , כפי שייראה לו לטובת הקטי

  . "סיבות מיוחדות להורות אחרת

  

לאחר ג�  שהאפוטרופסות של שני ההורי� נמשכת לפיה על א*, מצויה הנחה זה ביסוד סעי*

 המכריע של � ברוב.אחד ההורי�אצל במשמורת מחייבת את הימצאותו  טובת הילד, הגירושי�

ויתור מלא או מוותר אחד מבני הזוג  פועל יוצא מכ� כ.אצל הא�המשמורת כאמור הינה המקרי� 

הורה זה מכונה  ( ההורי�אחדמתגוררי� אצל וה� , ל הילדי�שפיזית המשמורת החלקי על 

מת� . 'הסדרי קשר וראיה' ענקי�מו) האב –רוב ל(הורה השני כאשר ל, )'ההורה המשמור�'

אופ� מימוש לקבוע את האפשרות את במידה רבה  למעשה מותירה בידוהמשמורת להורה אחד 

של  במרבית המקרי�המציאות מוכיחה כי  ,זאת ועוד . ע� ההורה האחרלקשר הוריזכויות הילד 

 כדי שלא הא� במשמורת� שוהי� ילדיכל ה, כאשר אחד הילדי� הוא בגיל ר�, ההורי�בי� פירוד 

,  של הא�תחת חסותה וקרבתהבדר� כלל נותרי� � גדלי� ה� ילדיר ה ג� כאש.להפריד ביניה�

   . אליווהתרגלשלא לשנות את ההסדר ש מחייבת �מכיוו� שטובת

  

,  לאמנה18שבסעי*  תפיסת האחריות ההורית �ע עולה בקנה אחד ואינמצב דברי� זה , כאמור

  : תיויולמימוש זכוידאגו במשות*  ו,ילד�ישאו באחריות כלפי י שני ההורי� כילפיה ראוי 

  

המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציה� להבטיח הכרה בעיקרו� כי לשני "

, לפי העניי�, או, להורי. ההורי אחריות משותפת לגידול הילד והתפתחותו

לאפוטרופוסיבראש . תואחריות בסיסית לגידול הילד והתפתחו,  החוקיי

  . "מעיניה תעמוד טובתו של הילד

  

של רבי ומיקשר מיטבי  קיו�הוא תנאי ראשוני לכ� ששני ההורי� יוכלו לממש את זכויות ילד� 

את  י�בססהמ,  בחוק הכשרותהנוהגי� אי� עוד מקו� לכללי� משו� כ� .ע� שני הוריוהילד 

ההורה ו '�משמור'ההורה הת אפריורית את זהו על חזקה הקובעתבמקרי פירוד ההורי הקשר 
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 אינ� נתפסי� הוריי�הסדרי הקשר והראיה ה, בשיטה הקיימת.  בלבד'הסדרי קשר וראיה'ל שיזכה

כלפי ב� הזוג הורה אותו  אלא כזכות של, כלפי ילדו' משמור�' שאינו ההורההמוטלת על  הכחוב

בי� שני הרעועה ש�  בשל נסיבות הקשורות למערכת היחסיקרובותלעתי� , משו� כ�. 'משמור�'ה

אומצה  מצב זה מנוגד לתפיסה ש.בצורה סדירהבצעי� תאינ� מ' ראיההקשר וההסדרי  ',ההורי�

 לבוא לידי �צריהאחריות ההורית של שני ההורי� מימוש ,  במקרי פירוד וגירושי�ג�לפיה באמנה 

  .ביטוי באופ� מלא

במצב המשפטי הנוכחי נאל+ . �ה ליבוי המאבק בי� ההוריהשפעה נוספת של החזקה הקיימת הינ

ה התאמתו של ההור$כל אחד מ� ההורי� להביא ראיות להתאמתו לתפקיד ובו בזמ� ראיות לאי

" סיבות מיוחדות להורות אחרת" של התקיימות�$השני במטרה להוכיח את התקיימות� או אי

בגינו וואיל ה, ה בילדפגיעגרו� למאבק זה בי� ההורי� עשוי ל.  לחוק הכשרות25כאמור בסעי* 

   .אלימות במשפחהא* חטיפת ילדי� ו, הוריניכור  –מתרחשות לא אחת תופעות קשות כגו� 

 כי ילדי� במצבי גירושי� העלו� שעסקו במחקרי� פסיכולוגיי, כפי שיפורט בהמש�, זאת ועוד

של התקינה התפתחותו להבטחת הוריו חשיבות רבה בי� לקיומו של קשר סדיר וישיר בי� הילד ל

 , עולה תמיד בקנה אחד ע� עיקרו� העל של טובת הילדואינ  הנוהגימכא� שההסדר המשפט. לדהי

  :2בפסיקת בית המשפט העליו� ויקהקא* זוכה למעמד בכורה בחאשר ו , לאמנה3המעוג� בסעי* 

  

בכל הפעולות הנוגעות לילדי בי� א ננקטות בידי מוסדות רווחה "

 �רשויות מנהל או גופי , בידי בתי משפטסוציאלית ציבוריי או פרטיי ובי

  ". תהא טובת הילד שיקול ראשו� במעלה, תחיקתיי

  

 בוטלוא� , היו במדינות ברחבי העול�קיימות , הישראלית "חזקת הגיל הר�"דומות וזהות לחזקות 

במדינות השונות שהתקבלה המגמה .  לתוק*האמנהכניסת מאז  ובפרט ,במהל� המאה האחרונה

כאשר גילו של הילד מהווה , טובת הילד הספציפיפרטני שמבוסס על מודל הכרעה היא מעבר ל

, 1989 בשנת Child Act $ מאז נחקק ה,כ� לדוגמא. שוני� רשימת שיקולי�תו� מאחד  שיקול

,  בעקבות פירוד וגירושי�החזקתו של ילדהסדרת  בלעניי� ההכרעה החזקות באנגליהבוטלו 

  . לגופו על פי טובת הילדו� יידכל מקרה במקומ� נקבע כי ו

  

אינו מותיר עוד מקו� ,  שדורש קיו� קשר בינו לבי� שני הוריו,החלת עקרו� העל של טובת הילד

סבורי� מרבית חברי לפיכ� . 'חזקת הגיל הר�' מסוג חזקה משפטית גורפתהמש� החלתה של ל

 עיקרו� טובת הילד  הקיי� בכדי לממש אתחוקחזקת הגיל הר� שבצור� בשינוי  כי יש ,הוועדה

  .  במשפט הישראליואת רוח האמנה

  

  

  

                                                
". כשיקול מכריע"ון קבע השופט מצא את העיקר) 195) 2(ד מז"פ, גולדפיין' גולדפיין נ 2591/92א "ע( בהלכת גולדפיין 2

, יצק השופט שמגר תוכן למושג טובת הילד לאור האמנה) 221) 1(ד מט"פ, אלמוני'  פלונים נ2266/93א "ע( םבהלכת פלוני

ש "יועמה 7015/94א "דנ(הדברים חוזקו על ידי השופט חשין בהלכת פלונית . בקובעו את מודל זכויות הילד כעיקרון מכריע

  ).48) 1(ד נ" פ,פלונית' נ
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 ותשומות שהיוו בסיס להמלצות הוועדהותשומות שהיוו בסיס להמלצות הוועדהותשומות שהיוו בסיס להמלצות הוועדהותשומות שהיוו בסיס להמלצות הוועדה, , , , תהלי� העבודהתהלי� העבודהתהלי� העבודהתהלי� העבודה. . . . 2222
  

 והצגת השאלות העיקריות לדיו�והצגת השאלות העיקריות לדיו�והצגת השאלות העיקריות לדיו�והצגת השאלות העיקריות לדיו�, , , ,  נושאי העבודה נושאי העבודה נושאי העבודה נושאי העבודה2.12.12.12.1

  

ת נקוד.  להתמקד בנושא האחריות ההוריתשל עבודתה החליטה כאמור הוועדהראשו� הבשלב 

שינויי� הנדרשי� בחוק הכשרות בכל הנוגע להסדרת היחסי� שבי� ילדי� החינת ב תהיהמוצא הי

נגזרות מכ� ההשלכות הו,  על פי האמנה'האחריות ההורית'בעקבות החלת מושג לבי� הוריה� 

  . חזקת הגיל הר�� יעני ובפרט ל,מצבי גירושי�ל

  

אשר  ליי� של חלוקת האחריות ההורית ההיבטי� הכלכסוגיתלכלל  נדרשה כי הועדה לא יודגש

 נושא זה נמצא . של הוועדה בכתב המינוילא נכללו וה� הואיל, מוסדרי� במסגרת מזונות הילדי�

חינת נושא מזונות ב להוועדה" $ שר המשפטי�על ידי ה תנ שמווני� של וועדה נוספתבמוקד הדי

  .ראשותו של פרופסור פנחס שיפמ� ב"הילדי� במדינת ישראל

   

עלו עיקרי הדיוני� והעמדות אשר ב תו� התמקדות ,דנה הוועדה �שבה השאלותתפורטנה הל� ל

לתיקו� הפרק השני של  חקיקהת ההצענוסח לתהלי� אשר הוביל האת  ציגלהבמטרה , במהלכ�

   . זהח"דושתוצג בפרק השלישי של  ,חוק הכשרות

  

  :ה�וקד דיוניה מ בהעמידהשהוועדה ות המרכזיות סוגיה

  

, , , , הנוהג בענייני גירושי�הנוהג בענייני גירושי�הנוהג בענייני גירושי�הנוהג בענייני גירושי�הדי� האישי הדי� האישי הדי� האישי הדי� האישי נוכח נוכח נוכח נוכח , , , , מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלשל של של של המשפטית הייחודית המשפטית הייחודית המשפטית הייחודית המשפטית הייחודית     ההההתפיסתפיסתפיסתפיסהההה •

 . . . .  גירושי� גירושי� גירושי� גירושי�במצביבמצביבמצביבמצביחלוקת האחריות ההורית חלוקת האחריות ההורית חלוקת האחריות ההורית חלוקת האחריות ההורית שאלת שאלת שאלת שאלת על על על על     והשפעתהוהשפעתהוהשפעתהוהשפעתה

 ....חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�השפעת רוח האמנה על המש� תחולתה של השפעת רוח האמנה על המש� תחולתה של השפעת רוח האמנה על המש� תחולתה של השפעת רוח האמנה על המש� תחולתה של  •

  . . . . עקרו� טובת הילדעקרו� טובת הילדעקרו� טובת הילדעקרו� טובת הילדעל פי על פי על פי על פי הורית הורית הורית הורית ההההאחריות אחריות אחריות אחריות יישו� מושג יישו� מושג יישו� מושג יישו� מושג  ל ל ל לכינו� הסדר משפטי ראוי שיובילכינו� הסדר משפטי ראוי שיובילכינו� הסדר משפטי ראוי שיובילכינו� הסדר משפטי ראוי שיוביל •

  

מומחי� ו  הוועדהעל ידי חברית שניתנו ורעל סקיבשלב הראשו� התבסס הדיו� בסוגיות אלה 

בעקבות מודעה שפורסמה בעיתונות ,  תשומות מ� הציבור ומארגוני�יסודעל כ�  ו,חיצוניי�

מ�  מ� הפוני� וחלק הפניות מ� הציבור הוזמנו לנוכח). 'נוסח המודעה נכלל בנספח ב(היומית 

 נערכו דיוני� בי� חברי בשלב הבא.  ביתר הרחבה בפני הוועדהוס את משנת�הארגוני� לפר

בהתא� לכ� . חוק הכשרותבסיס לתיקו�   צריכי� לשמשהלדעתשהוועדה בעקרונות המנחי� 

   .בפרק זהשיפורטו  �שלביה תתהלי� העבודה לארבעהתחלק 

  

  חברי הוועדה חברי הוועדה חברי הוועדה חברי הוועדהות של ות של ות של ות של סקירות המקצועיסקירות המקצועיסקירות המקצועיסקירות המקצועיההההתמצית תמצית תמצית תמצית  2.22.22.22.2

 

בית המשפט לענייני משפחה ובתי של  הפסיקהחוק ו על פי ה,נוהגהפטי המש בלצור� בחינת המצ

   . על ידי חברי הוועדהאלו לסקירות בתחומי� דיוני�יוחדו , הדי� הדתיי� השוני�
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     ד שמואל מור�ד שמואל מור�ד שמואל מור�ד שמואל מור�""""עועועועו, , , , סקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדה  ....אאאא

  

 ינ�עסק.  בישראל הוא חוק הכשרות� לבי� ילדיה�הוריהיחסי� המשפטיי� בי� החוק המסדיר את 

תחת , בפרק השני של החוק . מאז חקיקתוכמעט לא תוק�אשר ו 1962 שנחקק בשנתחוק ב

הגדרת מעמד ההורי� : ארבעה עקרונות יסודמצויי� , " הקטיני��ההורי� וילדי"הכותרת 

הסמכות האוטונומית של  ,)14סעי*  (� בכל התפקידי� ההוריי�הילדי לש  שווי��כאפוטרופסי

טובת הילד כעיקרו� על , )18, 17, 15סעיפי�  ( משותפת ילדיה� בהסכמהבעניי�ההורי� להחליט 

, חזקה משפטית זו .בהיעדר הסכמה בי� ההורי� במצבי פרידה  וחזקת הגיל הר�)$24ו 17 פי�סעי(

 לא אחתעלולה , )25סעי*  (בחזקת אמומצוי  להיות צעיר שטובת ילד התפיסה את מתמגלה

גישות הפסיכולוגיות נבע מ� ה חזקת הגיל הר�קביעת ציונאל להר .להתנגש ע� עיקרו� טובת הילד

 ט� של הנשי�ועבה מי, דאזמציאות החברתית את ה תא�, שרווחו באותה עת ברוב המדינות

חלפו מאז . השרעיהדי�  ודי� העבריה עלה בקנה אחד ע� מגמתו  עבדו מחו+ לבית�נשואותה

הביטול נבע מ� . מדברי החקיקהזקה חוברוב מדינות המערב בוטלה ה, י�שנוחמש ארבעי� 

בכל הנוגע ליישו� בכלל ובמעמד� של הנשי� כשוות זכויות שיצרה החזקה  ההכרה בפגיעה

 כפי שהיא באה לידי ביטוי התפיסה החדשה של זכויות הילד וכ� מ� , בפרט כהורי�אחריות�

        . באמנה

        

 השופטת חנה רוטשילד השופטת חנה רוטשילד השופטת חנה רוטשילד השופטת חנה רוטשילד , , , , סקירתה של חברת הוועדהסקירתה של חברת הוועדהסקירתה של חברת הוועדהסקירתה של חברת הוועדה  ....בבבב

 

נגר� ש את הנזק  במידת האפשרהיא השאיפה למזער,  בתי המשפט בנושא זהנקודת המוצא של

 בכל הקשור לענייני המתבטאדבר , ההגבוגירושי� קונפליקט רמת לילדי� של הורי� המצויי� ב

מהווה שאלת , מגיעי� לבית המשפטה מ� המקרי� 10% $רק בכ.  הסדרי ראיה וקשרמשמורת

מוחלט של המקרי� ההורי� מגיעי� ה � ברוב.צדדי�המשמורת נושא עיקרי של הסכסו� בי� ה

באוטונומיה של ההורי� להגיע להסכ� בית המשפט אינו מתערב . להסכמה ביניה� בעניי� זה

סכסו� נעזרי� השופטי� במומחי� מטע� במקרי  .סכ�האת הוהוא כמעט תמיד מאשר , ביניה�

  .  במחלוקת בי� ההורי�כרעההלצור� הבית המשפט 

  

 .בעקביות כמעט בלא חריגי� ובית המשפט מייש� אותה, חזקת הגיל הר�  אתלי להחיבמחיחוק ה

המתיר , לחוק הכשרות 25 י*סעסיפא של מוגבר ב שימוש בשני� האחרונות ישנו ,יחד ע� זאת

אכ� . להורות שהא� לא תהיה משמורנית" סיבות מיוחדות"חריגה מ� החזקה כל אימת שקיימות 

א� בית המשפט העליו� , רוטלוי ומשאלי לשנות את החזקה, י� פורת השופטהמליצו 3ל.דרשת בפ

  .4להתקיי�להוסי* והחזקה צריכה תמ� בדעה ש

  

  

 

                                                
 .  ל .עניין ד: להלן). לא פורסם (ז.כ' ל נ.ד 1125/99, 1026/99, 1006/99מ "ע 3

  . הלכת פלונית:  להלן.321) 2(ד נה "פ ,אלמוני' פלונית נ 4575/00א "רע: ראו 4
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 הרב אברה� שרמ�הרב אברה� שרמ�הרב אברה� שרמ�הרב אברה� שרמ�, , , , סקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדהסקירתו של חבר הוועדה  ....גגגג

 

בניגוד להשקפת העול� , אול�. השיקול הסופי והמכריעאת  רואה בטובת הילדהמשפט העברי 

,  ההורי�על זכויותהמשפטית הגנה הוי� בילד של ההור" זכות"המערבית המתמקדת במושג ה

על פי השקפת .  של ההורי� כלפי ילדיה�חובותיה�השקפת העול� היהודית שמה את הדגש על 

חובותיה�  את מלאי�מאינ� האחראי� עליו ההורי�  כאשר אינה מתקיימתטובת הילד , עול� זו

ילד בגיל ה של וגידולאוג ללדלא� חובה מיוחדת ש, ההלכהבהתא� לתפיסה זו קובעת . כלפיו

   ).ויותרשני� שש (גיל חינו� בהגיע� ל �בניהלאב חובה מיוחדת לחנ� את ו, הצעיר

 

     ד איאד זחאלקהד איאד זחאלקהד איאד זחאלקהד איאד זחאלקה""""עועועועו, , , ,  של חבר הוועדה של חבר הוועדה של חבר הוועדה של חבר הוועדהסקירתו סקירתו סקירתו סקירתו   ....דדדד

  

עיקרו� מכתירה את טובת הילד כורית בגירושי� לאחריות ההבנוגע של הדי� השרעי מבט הנקודת 

הילדי� בעת על לי� וחזקות בנושא המשמורת הפיזית נקבעו מספר כל, בהתא� לכ�. מרכזי

בעלי בני המשפחה דירוג , גיל הקטי�(טובת הילד התפיסה של מגלמי� בתוכ� את אשר , הגירושי�

הדי� קבע בית , נוכח מרכזיותו של עיקרו� טובת הילד). משמורת ונישואי הא� ע� זרלהזכויות 

בית כאשר ,  שנקבעו בהלכה ניתנות לסתירההשרעי לערעורי� בשורה של פסקי די� כי החזקות

כי הדי� השרעי אי� להסיק מפסקי� אלו  ,ע� זאת. טובת הילד אינה תואמת אות�� נוכח כי יהד

   .בהלכה המוסלמיתשביטול גור* של החזקות כיו� תומ� ב

  

     ר דפנה הקרר דפנה הקרר דפנה הקרר דפנה הקר""""דדדד, , , , סקירתה  של חברת הוועדהסקירתה  של חברת הוועדהסקירתה  של חברת הוועדהסקירתה  של חברת הוועדה  ....הההה

        

ת את המציאות החברתית בכל הנוגע  אשר בוחנ,שדה הסקירה הוא הסוציולוגיה של המשפט

        . לדפוסי� שוני� של מימוש אחריות הורית כפי שה� מתקיימי� בפועל בישראל

בחינת הסכמי המשמורת קיימת חשיבות מכרעת ל, בטר� ניגשי� להציע הסדר חקיקתי חדש

 את המציאות לללשק ,הקיימת והמוצעת, על החקיקה. הישראלית הנוכחית  במציאותנוהגי�ה

של  בכל מקרהומומל+ ש, יש לנהוג בזהירות רבהרפורמה בנושאי משפחה הצעת  ב.תיתהחבר

   . לתקופת זמ� קצובהניסוי ראשוניהוא ייער� על יסוד שינוי במצב המשפטי 

המודע לצד האמוציונאלי ונוטל חלק , "אב חדש"אמנ� יש כיו� בעול� דימוי הול� ומתחזק של 

וכי הגישה , נראה שתופעת האבות החדשי� היא מצומצמת , חר* דימוי זה.פעיל בגידול הילדי�

  .העיקריהמטפל  שבה הא� היא ההורה , מתאימה יותר להורות הקלאסיתהרווחת עודה

   

עיבוד נתוני� של (הסדרי ראיה ו משמורת בעניי� סוגי הסדרי 5ר הקר" די" שנער� עמחקרהממצאי 

מעלי� כי  )אביב$הדי� הרבני בתל ית וב ברמת ג� המשפט למשפחהיתמב תיקי גירושי� 360

                                                
ניתוח : ומשפט', אבהּות', 'אמהּות ')חיה שטייר' רונן שמיר ופרופ' פרופ: מנחים(, עבודת הדוקטורט של דפנה הקר: ראה 5

  )2003(הסדרי משמורת וראייה בגירושין סוציולוגי של השדה המעצב 
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 משמורת 3.9%,  משמורת א�90.8% ( הבלעדיתהא� היא המשמורניתהרווחת היא שמציאות ה

  . )תי משמורת א� מותנ2.5%,  מפוצלת1.4%,  משותפת1.4%, אב

  

רוב . סביבהמשפטיי� ואי� כמעט מאבקי� , חלופת המשמורת המשותפת היא זניחהנמצא כי 

מתקבלת לרוב  משמורת הא�. רי� ללא מאבק משפטיי� בהסכמה בי� ההוהסדרי המשמורת נעש

אמהות בטיפול לביולוגית ורגשית יש עדיפות מקובל ש ומבחינה חברתית הואיל, בהסכמה גורפת

" הא� הטובה"מיתוס לעומת . תוצאה של סוציאליזציה אוטבעי זהו אינסטינקט בי� א�  ,בילדי�

נוס* על . 'אבא טוב'מהו לגבי  אי� תפיסה נורמטיבית ,התפיסה החברתית בדבר תפקיד הא�ו

במשמורת היות ש,  ג� שיקולי� כלכליי�ביסוד הגישה הדוגלת במשמורת הא� עומדי�, האמור

  .ומשכ� תפסיד הטבות חקוקות המוקנות לאמהות חד הוריות, תוכר הא� כחד הוריתלא משותפת 

יש א* הסבורי� כי החוק באר+ . ורת בורות מוחלטת בנושא חלופות למשמנהבקרב הציבור יש

  הגורמת, יש סיגול של הנורמות למציאות החברתית, קרי.  לקיי� משמורת משותפתאוסר

תוצאה של סיגול זה הינה .  החוק בגבולותרק ולא ,  בגבולות הנורמהות�להימצא שאו*לאנשי� ל

ל באר+ שהילדי� מקובמכיוו� שת סטיגמה שלילית על נשי� שאינ� משמורניולמשל קיומה של 

   .נמצאי� במשמורת הא�

  

 של  מנעד רחב מאודכ� נוצר .'קלאסיי�'ההסדרי� הבאי� בגדר הסדרי ראייה שאינ� כיו�  נ�יש

מעלי� כי בדבר הסדרי ראיה המחקר האמור  נתוני. הסדרי ראיה וביקור של הילדי� אצל האב

 ; שההורי� יתאמו ביניה�ועד במ–"  עתבכל" מההסדרי� קובעי� כי האב יראה את ילדיו 33.7%

 27.2% ; בי� האב לילדיולי� מפגשי� תכופי�מההסדרי� מצומצמי� יחסית ואינ� כול 16.5%

� יני� הרמההסד $22.6% ו, במהל� שבועיי�ומפגשי� בששה ימי� לינה אחת מההסדרי� כוללי�

  .  במהל� שבועיי�ששה ימי�יותר מלינה אחת ומפגשי� ב רחבי� יותר וכוללי�

 ללא כל הגדרה של ,בתיאו� ע� הא� ,"בכל עת"ביקור של האב דר הרווח ביותר הינו כאמור ההס

 המתדייני� בבתי מתגרשי� מעוטי יכולתהסדר זה נוהג בעיקר בקרב . זמני� קבועי� לביקורי�

, למי שאינ� מיוצגי� הוכ� על ידי בתי הדי�טופס סטנדרטי שונעשה באמצעות , הדי� הרבניי�

 ומיודעי� יותר, נעזרי� בעורכי די�כלכלית מבוססת יותר  בעלי יכולת ."�� גירושיהסכ"כותרתו ש

מההסדרי� רחבי� יחסית וכוללי� לינה בבית האב רבע כ. קיימותשהאחרות  אודות החלופות

ואת הרצו� צגי� את השינוי החברתי ימי אלה  הסדרי�.בנוס* ללינה בסופי שבוע,  השבועבמהל�

למעשה הסדרי נית� לומר כי . מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר הגירושי�של חלק מהאבות להיות 

זכותו של ססי� על מתבה� יש לזכור כי  א� ,למשמורת משותפת חבי� דומי� במידת מהראייה ר

  .שהיא חובה הוריתמשותפת  בניגוד למשמורת ,האב

מקרי� המ $52%ב    : הנתוני� הבאי�נמצאו משפטיתהמשמורת מרכיבי הבעניי� הסכמי� בדבר 

 יחד של האבאפוטרופסות מההסכמי� צוינה  $39% ב,לאפוטרופסותההסכ� אינו כולל התייחסות 

אב נאמר במפורש כי המ� ההסכמי�  $16% ובכגו� חינו� או בריאות ,ימי�מסונושאי�  בא�הע� 

  .  להתפתחות הילדי�שות* בכל ההחלטות החשובותיהיה 
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 ר תרצה יואלסר תרצה יואלסר תרצה יואלסר תרצה יואלס"""" וד וד וד ודְשור+ְשור+ְשור+ְשור+$$$$אבי שגיאאבי שגיאאבי שגיאאבי שגיא' ' ' ' סקירה של חברי הוועדה פרופסקירה של חברי הוועדה פרופסקירה של חברי הוועדה פרופסקירה של חברי הוועדה פרופ  ....וווו

        

פסיכולוגיה התפתחותית של  הר יואלס על בסיס"שגיא וד' ל ידי פרופשניתנו ע קירותסהתמצית 

  .2.5בסעי*  להל�  יפורטוהילד 

 

צבי גירושי� במדינות צבי גירושי� במדינות צבי גירושי� במדינות צבי גירושי� במדינות חקיקה בנושא האחריות ההורית במחקיקה בנושא האחריות ההורית במחקיקה בנושא האחריות ההורית במחקיקה בנושא האחריות ההורית במ: : : : משפט השוואתימשפט השוואתימשפט השוואתימשפט השוואתי 2.32.32.32.3

        שונותשונותשונותשונות

  

  במדינות שונותוגובש ההסדרי� שאת בחנה הוועדה לתיקו� חוק הכשרות ההצעלצור� גיבוש ה

 תפורטנהלהל� .  לתוק*אמנהה כניסת לאחרבפרט ו ,בנושא האחריות ההורית במצבי גירושי�

  : מספר דוגמאות לחקיקה במדינות שונות בעול� תו� התייחסות לארבע נקודות עיקריות

  ; אמות המידה בעניי� דר� מימוש האחריות ההורית בעת הגירושי�) 1(

  ; והסיבות לביטולה,  של חזקת הגיל הר� בחקיקה בעברקיומה) 2(

שאלת ב בתי המשפט לש� הכרעה בי� הורי� המצויי� בקונפליקט הכלי� העומדי� לרשות) 3(

  ;  לאחר הגירושי�מימוש האחריות ההורית

  . האכיפה של האחריות ההורית במדינות האמורותדרכי ) 4(

        

מנחה את בית שעיקרו� על א ינקבע כי טובת הילד ה :Child Act  1989$ב) 1 ($    אנגליהאנגליהאנגליהאנגליה    3333.1.1.1.16666....2222

בית המשפט יקבע שעל פיה� , statutory checklist –החוק מפרש את הקווי� המנחי�  .המשפט

        . רשימה סגורהרשימה זו אינה א� , כפי שיפורט להל�, טובת הילדאת 

חוק  .היו ע� אמ� י7 ילדי� עד גיל ה אשר קבע חזקה לפיTolford Act $ נחקק ה1839בשנת ) 2(

כאשר ההכרעה היא על פי טובת , חוק אשר קבע שוויו� בי� המיני�ב, 1925כבר בשנת זה בוטל 

טובת י  כפסיקת בתי המשפט האנגליי� קבעה,  של המאה הקודמת90 $עד ראשית שנות ה. הילד

יות על פי התיאוריות הפסיכולוגזאת ו, בית הספרלפני  ע� אמו בגילאי� ש כי ישהההילד היא

ת הורות  רשימת עקרונות המעודדהקבענ, האמנהבעקבות , 1989חוק החדש משנת ב. שרווחו

  . פעילה מצד שני ההורי�

כל מקרה אשר בטובת הילד  בח�תה לאורשל קווי� מנחי� שבידי בית המשפט נתונה רשימה ) 3(

צרכיו , פתחותו ורגשותיו לאור גילו והתבמאוויי הילדהתחשבות העקרונות כוללי� . ו לפתחמגיע

 ,גילו, ההשפעה הצפויה על חיי הילד בשל השינוי בנסיבות חייו, הפיזיי� החינוכיי� והרגשיי�

 כשירות� של ,כל פגיעה ממנה סבל הילד בעבר או שהינו בסיכו� ממנה בעתיד,  הרקע שלו,מינו

ל הילד וכל מאפיי� נוס* ש  לילד בעיני בית המשפט�ההורי� או של אנשי� אחרי� שרלוונטיי

,  כוללת ג� את הצור� להתחשב בגילו של הילדהרשימה. אשר נמצא רלוונטי בעיני בית המשפט

א� הפסיקה באנגליה אינה מפרשת ,  כאפשרות להמש� קיו� חזקת הגיל הר� זאתלפרשונית� היה 

  . הכלליתרשימה המתו� אחד ומתייחסת לשיקול זה כשיקול , את הדברי� ברוח זאת

                                                
עבור וועדת , ד שמואל מורן בנושא חזקת הגיל הרך" עיבוד המשפט המשווה האנגלי נעשה תוך הסתייעות במסמך שחיבר עו6

  . רוטלוי
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. ההורי�שני  קובעת את האחריות ההורית כזכות וכחובה של חוקת גרמניה) 1(    ––––    גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה    3333.2.2.2.2....2222

בכל . פעול להתפתחותו התקינה של הילדהאחריות ההורית מפורשת בחוק הגרמני כחובה ל

וא* להטיל את , מוסמ� בית המשפט להכריע, מחלוקת המתגלעת ביחס למימוש האחריות ההורית

בכפו* , מוסמ�שעימו חי הילד ורה הה, כמו כ� . אחד ההורי�על, כולה או חלקה, האחריות ההורית

אשר מתרחשי� במהל� , "ענייני יומיו�"לקבל עבורו החלטות ככל שהדבר מתייחס ל, לטובת הילד

  .הענייני� הרגיל

כמו כ� מוטלת חובה על כל אחד מ� . החוק הגרמני מקנה לילד זכות לקשר ע� שני הוריו) 2(

בית המשפט רשאי להגביל או לשלול . שר של הילד ע� ההורה האחרההורי� לדאוג לקידו� הק

נוס* על האמור מוקנית . את קשרי הילד ע� ההורה א� הדבר עולה בקנה אחד ע� טובת הילד

    .   והכול בכפו* לטובתו , ע� הילדלאחי� ולאחיות הזכות לקשר, לסבתות, לסבי�

כאשר סמכות זו נמשכה עד , בלבדלא� ת  ההורי ניתנה הסמכות1838בשנת ) 1(    ––––     הולנד הולנד הולנד הולנד3333.3.3.3.3....2222

בחקיקה משנת .  שונה החוק בקובעו כי הסמכות נתונה לשני ההורי�1947בשנת . לגיל בגרות

תו� ביטול השימוש בטרמינולוגיה , "אחריות הורית"המינוח לחקיקה  הוחדר לראשונה 1995

  . ביחס להורי�" משמור�"

האחריות ההורית . יחדהורי� השני  מוטלת על האחריות הורית ,1995על פי החוק משנת ) 2(

תו� דאגה לרווחתו הגופנית והנפשית ,  ולחנכוכוללת את הזכות ואת החובה לגדל את הילד

אלא א� קבע בית ,  אחריות זו נמשכת ג� לאחר גירושי ההורי�.ולקידו� ופיתוח אישיותו

האחריות על אחד מהוריו כי טובת הילד מחייבת את הטלת , על פי בקשת אחד ההורי�, המשפט

זכות הילד וזכות גנת בחוק ההולנדי ומע, כאשר האחריות ההורית מוטלת על הורה אחד. בלבד

מצא בית המשפט רשאי לשלול זכות זו א� . ההורה שאינו נושא באחריות ההורית להסדרי ראייה

ורה נעדר יכולת הה, כינו� הסדרי הראייהישנה התנגדות קשה מצידו ל, קיי� חשש לפגיעה בילדכי 

  .לקיו� הסדרי הראייה או שקיימי� מניעי� אחרי� המצדיקי� את שלילת הזכות

. שמטרתו שינוי הנורמה הנוהגת למצב של הורות שוויוניתלאחרונה התקבל תיקו� חקיקה ) 3(

רית באופ� שווה על שני החלת האחריות ההו: של התיקו� בשלוש תוספות מרכזיותעיקרו 

יתוח קשריו של חיוב ההורה בפאת  בגדרה ריות ההורית כ� שתכלולדרת האחהגהרחבת ; ההורי�

לצור� מימוש " תוכנית הורית"והרשאת ההורי� להסתייע בהסכ� או ב הילד ע� הורה השני

  . האחריות ההורית בעת גירושי�

חוק סדר הדי� האזרחי ההולנדי מקנה מעמד בבית המשפט למועצה לשלו� הילד , בנוס*) 4(

המועצה מקבלת העתק מכל בקשה הנוגעת לעניינו של .  הנוגעי� לעניינ� של קטיני�בהליכי�

המועצה רשאית לשלוח לבית המשפט את המלצותיה בכתב או . קטי� וכ� הודעה בדבר מועד הדיו�

אול� א� הדיו� עוסק ו, שהדבר חיוני להגנה על טובת הקטי�להתייצב לדיו� ככל שהיא מוצאת 

   . האחריות ההורית חייב בית המשפט לזמ� את המועצה לדיו�במניעה או הפחתה של 

חוק האחריות ההורית המשותפת האוסטרלית נכנס לתוקפו בחודש יולי ) 1(    ––––    אוסטרליהאוסטרליהאוסטרליהאוסטרליה    3333.4.4.4.4....2222

להבטיח את בקשת כי הצעת החוק מהאוסטרלי בעת הצגת החקיקה אמר שר המשפטי� . 2006

 יעביר את ,לדבריו, החוק החדש. וריה�זכות� של ילדי� לגדול ע� אהבת� ותמיכת� של שני ה

והוא מהווה שינוי תרבותי בכל הקשור לתהלי� , המיקוד מזכויות ההורי� לטובת� של הילדי�

  . ממאבק משפטי לשיתו* פעולה בי� ההורי� – הגירושי�

מבטיח את זכות הילד למערכת , התפיסה השיתופית בהורותהחוק האוסטרלי מבסס את ) 2(

לחלוק את האחריות לילד ומחייב את ההורי� להמשי� ו, ע� שני ההורי�יחסי� משמעותית 
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ומקנה לשני ההורי� זכות וחובה , כברירת מחדלנקבעת ההורות המשותפת  .לאחר הגירושי�

ושינוי במקו� המגורי� ש� הילד , בריאות, דת, חינו�: כגו�( שווה להכריע בנושאי� הקשורי� לילד

החוק החדש ). רו� לקשיי� משמעותיי� בקשר ע� אחד ההורי�א� יש בשינוי כדי לג, של הילד

 בחשיבות קרוביכ� ו, גירושי ההורי�ילדי� לאחר מכיר ג� בחיוניות הקשר ע� סבי� וסבתות בחיי 

   .משפחה נוספי� בדרגות שונות שמשמעותיי� בחייה�

, המשפט ית לבמאמ+ כ� ליישב את הסכסו� בטר� יפנו מהורי� לעשות החוק האוסטרלי דורש) 3(

נדרש בית  בהיעדר הסכמה בי� ההורי�. לרבות שימוש באמצעי� אלטרנטיביי� לפיתרו� סכסוכי�

דורשת כי הוריו טובתו של הילד  לפיה ,להפעיל חזקהבגדרו מחויב הוא " צו הורות"לית� המשפט 

  .אחריות הורית משותפת שווה בשאויי

עלת משמעות לת לילד ממערכת יחסי� בהתוע עומדי�לקביעת טובת הילד השיקולי�  בראש) 4(

קביעת טובת שיקולי� נוספי� ב. התעללות או הזנחה, הצור� להג� עליו מאלימותע� שני הוריו ו

, אופי היחסי� שלו ע� כל אחד מהוריו וע� אנשי� נוספי�, הילד ה� דעתו ורצונו של הילד

, ההורה האחרע�  של הילד  אחד מההורי� לאפשר ולעודד קשרהנכונות והיכולת של כל

 מההורי� יכולתו של כל אחד, מההתרחקות מאחד ההורי�כתוצאה ההשפעות הצפויות על הילד 

 וכמו כ� להביא בחשבו� את ,רכי� רגשיי� ואינטלקטואליי� צלרבות, לספק את צרכי הילד

  .ותו כהורה עד כה בכל התחומי� שפורטו לעילמאפייני התנהג

החוק השוודי . טובת הילד כשיקול ראשו� במעלהגשת בחינת מודבשוודיה ) 1(    –––– שוודיה  שוודיה  שוודיה  שוודיה 3333.5.5.5.5....2222

ללא קשר לשאלה ע� מי מההורי� הוא שוהה זמ� , שני הוריומקנה לילד זכות להיות בקשר ע� 

הורה שאינו מתגורר ע� כאשר ,  הילדשל� וקידאוג לצרכי העל ההורי� מוטלת החובה ל .רב יותר

זהות בכל החלטה הנוגעת ל. ות להורה האחרשלו� מזונהילד נושא בחובות אלו באמצעות ת

בהתחשב בגילו ,  מחויב בית המשפט לשקול את רצונו של הילדההורה שעימו יחיה הילד

 מגורי� או קשר תינת� הזדמנות  יכריע בית המשפט בענייניבטר�, נוס* על האמור. ובבגרותו

  . לשירות הסוציאלי להמציא לבית המשפט את המידע הרלוונטי

ההורי� לנסח הסכ� הורות שיגדיר את מערכת היחסי� ההורית ואת מוסמכי�  רי פרידהבמק) 2(

, יינת� בכפו* לטובת הילדר שא, השירות הסוציאליאישור הסכ� זה טעו� . חלוקתה בי� ההורי�

נתונה לילד הזכות לקיי� קשר ע� ההורה שאינו מתגורר עימו וכ� ע� , כמו כ�. כתנאי לתקפותו

    . ועל ההורה שעימו מתגורר הילד מוטלת החובה לפעול למע� קיו� הקשר, כל אד� קרוב אחר

.  הטיל החוק הבלגי את האחריות ההורית על הורה אחד בלבד1995עד שנת ) 1 (– בלגיה  בלגיה  בלגיה  בלגיה 3333.6.6.6.6....2222

. כפועל יוצא מכ� נמנעו מ� ההורה האחר כלל הזכויות ביחס לילד למעט הזכות להסדרי ראיה

הנוגעי� במקרי מחלוקת . � דוגלת בלגיה באחריות הורית משותפת שונה החוק וכיו1995באפריל 

רשאי בית המשפט לקבוע אחריות בלעדית דתו וכיוצא באלה , בריאותו, חינוכו, למעונו של הילד

על כל החלטה שתתקבל לקחת בחשבו� בראש ובראשונה את טובת . כוללת או בתחו� מסוי�

   .הילד

אותו הורה כבקר ישמש ר נשללה מהורה אחריותו ההורית ג� כאשהחוק הבלגי קובע עוד כי ) 2(

להורה . רשאי לפנות לבית המשפט בהקשר זה כראות עיניויהיה והוא , על פעולות ההורה האחר

אלא א� ,  ולקבל מידע הנוגע אליולקיי� קשר ע� הילדשאינו נושא באחריות ההורית ישנה זכות 

 הזכות לקיי� קשר ע� הילד נתונה ג� .אמורקיימי� טעמי� מיוחדי� המצדיקי� שלילת קשר כ

  .קשר ע� הילדקיו� ולכל אד� שהוכיח כי קיימת הצדקה לאפשר לו , לסבי� ולסבתות
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ככלל נושאי� ההורי� באחריות הורית משותפת לרבות במקרי פרידה או ) 1 (– דנמרק  דנמרק  דנמרק  דנמרק 3333.7.7.7.7....2222

צריכות וכדומה חינוכו ,  מקו� מגוריו–החלטות הנוגעות לאופ� גידולו של הילד כגו� . גירושי�

מעבר של הילד למדינה אחרת מחייב הסכמה של שני . להתקבל על ידי שני ההורי� במשות*

  . ההורי�

אול� הסכ� שכזה טעו� , הורה אחדילד ישהה רק ע� ההורי� רשאי� להסכי� ביניה� כי ה) 2(

כרעת בית בהיעדר אישור כאמור או הסכמה יעבור העניי� לה. אישור ממשרד המושל המחוזי

  .  המשפט

האחריות ההורית מוגדרת בחוק הצרפתי כמערכת של זכויות וחובות למטרת ) 1(    –––– צרפת  צרפת  צרפת  צרפת 3333.8.8.8.8....2222

האחריות ההורית כוללת הגנה על . הנתונה להורי� עד להגעתו לבגרות של הילד, רווחתו של הילד

 לשת* את ההורי� מחויבי�. חינוכו והתפתחותו, רמתו המוסרית, בריאותו, הילד ועל בטחונו

פרידה או גירושי� אינ� . הילד בקבלת החלטות הנוגעות אליו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו

שינוי במגורי . מפקיעי� או משני� את האחריות ההורית והיא ממשיכה לחול באותה מתכונת

צרי� להיות , העשוי להשפיע על הפרקטיקה של חלוקת האחריות ההורית, שעימו חי הילדההורה 

שיכריע בהתבסס , אשר רשאי בהיעדר הסכמה לפנות לבית המשפט, לידיעת ההורה האחרמובא 

 בית המשפט יעניק משמורת ייחודית להורה רק במקרי� בה� טובת הילד דורשת .על טובת הילד

 להורה שאינו חי ע� הילד. ונדירי�הזכות להסדרי ראייה ולינה תישלל רק במקרי� חמורי� . זאת

 .ובהחלטות אחרות הנחוצות בחיי הילד, בה לפקח ולתמו� בחינוכו של הילדתיוותר הזכות והחו

מוסמ� בית , או מסירת המשמורת לצד שלישי, הסדרי ראייה, בטר� יכריע בנושאי אחריות הורית

במסגרת חקירה זו נאס* מידע על מצב המשפחה ". חקירה סוציאלית"המשפט להורות על עריכת  

צד החולק על מסקנות החקירה הסוציאלית רשאי לדרוש את . דוהתנאי� בה� גודל וחונ� היל

  .  קיומה של חקירה סוציאלית נגדית

ההורי� רשאי� . בכל החלטה הנוגעת לילד ישקול בית המשפט את טובת הילד כשיקול מכריע) 2(

בית המשפט יאשר את ההסכ� אלא א� נמצא . לערו� הסכ� הורות ולהגישו לאישור בית המשפט

במקרי מחלוקת . וגד לטובת הילד או שהסכמת מי מ� הצדדי� ניתנה שלא באופ� חופשיכי הוא מנ

  . לגישור, בהסכמת�, רשאי בית המשפט להפנות את הצדדי�

במסגרת הכרעות בעניי� אחריות הורית יילקחו בחשבו� הפרקטיקה שנהגה בי� ההורי� באשר ) 3(

יכולתו רצונו ; רצונו ורגשותיו של הילד, גילו; לחלוקת האחריות ההורית או ההסכ� שאליו הגיעו

של כל אחד מ� ההורי� לקיי� את חובותיו ולכבד את זכויות ההורה האחר והמידע שנאס* 

      .    במסגרת החקירה הסוציאלית

החוק גורס כי .  משותפתהורותקביעת ברירת מחדל של בחוק הקנדי הנוכחי אי� ) 1 (–––– קנדה  קנדה  קנדה  קנדה 3333.9.9.9.9....2222

כאשר . טובתו של הילדעל  וכי כל הכרעה צריכה להתבסס, ת ע� הילדחיושני ההורי� זכאי� ל

בכפו* , מוטלת חובה על כל אחד מ� ההורי�,  בנפרד והילד מתגורר ע� אחד מה�ההורי� חיי�

     . לעודד ולתמו� בקיו� מערכת היחסי� של הילד ע� ההורה האחר, לטובת הילד

יע בשאלת זהותו של ט לשקול בבואו להכרהחוק הקנדי מונה את השיקולי� שעל בית המשפ) 2(

ע� בני ,  לרבות קשריו ע� כל אחד מהוריוהתחשבות בצרכי הילד: ההורה שעימו יחיה הילד

, מת� משקל להעדפות הילד; משפחתו המתגוררי� עימו וע� כל אד� הדואג לטיפול בו ולרווחתו

מידת ; אווירת מגורי� יציבההתייחסות למש� הזמ� בו חי הילד ב; ככל שה� מבוטאות באופ� אמי�

המסוגלות ההורית ; הכוונה ואת צרכיו המיוחדי�, נו�ילספק לילד חהורה המבקש היכולת של ה

    .  לבי� הילדשר הד� או האימו+ שקיי� בינו וקהורהשל ה
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שונתה  1980בשנת . 1980ב עד לביטולה בשנת "חזקת הגיל הר� שלטה בארה    ––––ב ב ב ב """" ארה ארה ארה ארה3.1.13.1.13.1.13.1.1....2222

 משותפת בכפו* לרצו� הורותות של אפשר הוצגה ג�השינוי  מדינות ובגדרבמרבית ה החקיקה

לבטלה היה נוכח הקלות שבה נית� ל אפשרות זו לא הפכה לסטנדרט הרווח ,חר* האמור. הורי�ה

בעשורי� האחרוני� נית� משקל מכריע בתהלי� החקיקה ובכלל לעיקרו�  .בגי� סירוב אחד ההורי�

ב "במסגרת מגמה זו הולכת וגוברת בארה. נטרסי� החיוניי� שלושל טובת הילד ושמירה על האי

התפיסה כי הורות משותפת מתאימה יותר לילד במצב של גירושי הורי� ביוצרה סביבה יציבה 

למע� תיקו� החקיקה ב "במרבית מדינות ארהלאחרונה נעשות פעולות . ותומכת יותר בעבורו

אלא א� אחד ,  המחדליא תהפו� לברירתבמטרה להבהיר את תנאי ההורות המשותפת כ� שה

כפי , בי� היתר נקטו בהסדר זה מדינות קליפורניה וטקסס. לא כשיר לטיפול בילדההורי� נמצא 

  :שיפורט להל�

 משותפת במקרי� של הסכמה הורות החוק הקליפורני מניח כחזקה את קיומה של – קליפורניה

 הדגש מוש� על זכותו של הילד. מחלוקתאול� מותיר זאת כאפשרות בלבד במקרי , בי� ההורי�

 ההורה הקבועי� בחוק לזהותאחד מ� הפקטורי� ולפיכ� , לקשר תדיר ומתמש� ע� שני הוריו

 .  הוא מידת היכולת של אותו הורה לקד� את הקשר של הילד ע� ההורה האחרשעימו יחיה הילד

מקרי� שבה� לא אול� ג�  ב,  משותפתהורות בטקסס החוק מעניק מעמד בכורה ל– טקסס

מחויב בית המשפט לתת להורה לבלות ע� הילד לפחות שלושי� וארבעה , מתאפשר כינונה

אלא א� , בית המשפט רשאי להגדיל את שיעור הזמ� המשות* א� לא להפחיתו. אחוזי� מזמנו

   .  שיש לציינו בכתב, קיי� טע� מיוחד לכ�

בעוד שבמדינות  – � רווחי� הסדרי של שניהסקירה שלעיל חושפת את קיומ� :לסיכו�

באמצעות כינו� הסדרי� , הקונטיננט בולט הרצו� להשאיר מתח� שיקול דעת רחב לבית המשפט

של התווית קווי� מנחי� ,  קיימת מגמה הפוכה common law$ניכר כי במדינות ה, כלליי�

  . ברורי� לבית המשפט וצמצו� שיקול דעתו

  

 � שפנו לוועדה � שפנו לוועדה � שפנו לוועדה � שפנו לוועדה קבלת תשומות מ� הציבור ומארגוניקבלת תשומות מ� הציבור ומארגוניקבלת תשומות מ� הציבור ומארגוניקבלת תשומות מ� הציבור ומארגוני 2.4

  

 עמדות והצעות בכל לקבלת הוועדה פנייה לציבור בעיתונות היומית סמהרפתחילת עבודתה ע� 

לכללי� הקיימי� לגבי , לקשר שבי� הורי� לילדי� בהליכי פירוד וגירושי�להסדרה משפטית 'הנוגע 

מי� כללי� שיתו* וחלוקה של אחריות הורית ולדרכי� בה� בתי המשפט ובתי הדי� הדתיי� מייש

וכללו פניות , ות מאודהפניות היו מגוונ. ה נתקבלו כמאה וחמישי� פניותמודעבעקבות ה. 'אלה

 הפניות  הוועדה בחנה את.ואזרחי� רבי�, גופי� אקדמיי�, ארגוני�, מצד מומחי� שוני�

   . יהוהחליטה לזמ� חלק מהפוני� להשמיע את דבריה� בהרחבה בפניה ולהשיב על שאלות

  : בראשית פרק זהסוגיות ש לשלוש הבהקשר, ית העמדות שהוצגו בפני הוועדהלהל� תמצ

  

באוניברסיטת בר איל�  באוניברסיטת בר איל�  באוניברסיטת בר איל�  באוניברסיטת בר איל�  לקידו� מעמד האישה על ש� רות ועמנואל רקמ� לקידו� מעמד האישה על ש� רות ועמנואל רקמ� לקידו� מעמד האישה על ש� רות ועמנואל רקמ� לקידו� מעמד האישה על ש� רות ועמנואל רקמ� מרכז מרכז מרכז מרכז ההההעמדת עמדת עמדת עמדת   ....אאאא

ד "ועו, מנהלת המרכז , ר רות הלפרי� קדרי"דהוצגה על ידי  – בנושא חזקת הגיל הר�בנושא חזקת הגיל הר�בנושא חזקת הגיל הר�בנושא חזקת הגיל הר�

     ....רוברט ליכט פטר�
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היא הכרעה לנקודת המוצא  א� א*, על כנהת הגיל הר�  חזקש להותיר אתיכי  הינה המרכז גישת

המשפטי הקיי� בסוגיית המשמורת  המצב ינוילשמקו�  אי�גרס כי המרכז . טובת הילדעקרו� 

 חוסרדיני המשפחה הנוהגי� ויטופל וי כללי ומקי* בשינ יער� אלא א�, ראיהביקור ווהסדרי 

שה מול יכולת יהגיל הר� מחזקת את האחזקת במצב הקיי� . ושי�בגירבי� בני הזוג הקיי� שוויו� ה

ת בשאלת  וודאובטיחה מהחזקה ג�. הסחיטה של הבעל לקבל טובות הנאה תמורת הגט

הפחותה יכולתה הכלכלית והנפשית  לנוכח זאת בפרט.  התדיינויות רבותחוסכתובכ�  ,המשמורת

, חלשת� המשפטיתעל רקע ה,  הבעללעומת יכולתו שלשה לעמוד בהתדיינויות רבות ישל הא

 כלכלית,  על פי הדי� האישימשפטית(של גירושי�  בסיטואציה הכלכלית והרגשית של נשי�

נושאי� ריבוי ההתדיינות ב, נוס* על האמור).  במיוחד בשל שליטתו של הבעל על הגט– רגשיתו

סיו� י נוד ביסוד� מבלי שיעמהתמשכות ההליכי�היא תביא ל מאחר שפגיעה בילדי�ל אלו תוביל

 . ביא לשינויאמיתי לה

די לקד� את השוויו�  בוטלה החזקה בכ� בה,מדינות אחרותב �ניסיוה ג� על סמ�גובשה זו עמדה 

קביעת  .הילדי�ל ש המשמורנית הא� נותרה שהמציאות החברתית העלתה כי אלא, בי� בני הזוג

מוכחת לקבוע דברי�  כשאי� כל דר�, חיזוי פני עתיד ל�א� ניסיו המיטבית היאהמסוגלות ההורית 

של נורמטיבית קביעה  בה� באמצעותלהכריע יש אלא , כאלוש לאבח� כלל מקרי� אי� לכ� .אלה

  . ת הגיל הר�חזק

.  ולא לאפוטרופסות המגורי� של הילדלהסדררק מתייחסת " משמורת"די� הישראלי לפי ה

אצל לד קביעות בבית מגורי� אחד לעומת מצב שמבטיח לי, מגורי� לילדשני בתי קביעת� של 

שנערכו במדינות שבה� רווח הסדר של שני בתי מגורי� מחקרי� . אינה לטובת הילד, אחד ההורי�

  . טובהיחסי� בי� ההורי� הגרושי�מערכת ה רק כאשר תו טובלילד העלו כי הדבר משרת את

לפיה�  ת כבדות משקלכאשר קיימות נסיבו .אינה חלוטהת הגיל הר� חזקלפי החוק יש לזכור כי 

 החוק מאפשר להעניק לו את ,עליו הנטל להוכיח�שו, טובת הילד להיות במשמורת האב

בחברה , חר* האמור. אבלרחבי� וביקור הסדרי ראיה כמו כ� החזקה מאפשרת לקבוע . המשמורת

 אבות מבקשי�מקרי� מאד מעט בפועל בו, במשמורת הא� מהילדי� 90%הישראלית מצויי� 

  . החזקהלבטל או לצמצ� את, לדעת המרכז, לפיכ� אי� מקו� .�משמורתל  הילדי�לקבל את

 

בנושא חזקת בנושא חזקת בנושא חזקת בנושא חזקת מעמד האישה של לשכת עורכי הדי� מעמד האישה של לשכת עורכי הדי� מעמד האישה של לשכת עורכי הדי� מעמד האישה של לשכת עורכי הדי�  לנושא  לנושא  לנושא  לנושא חקיקהחקיקהחקיקהחקיקההההההצגת עמדת וועדת הצגת עמדת וועדת הצגת עמדת וועדת הצגת עמדת וועדת   ....בבבב

  .ד יהודית מייזלס"עווד סמדר ב� נת� "עוהוצגה על ידי      $$$$ הגיל הר�הגיל הר�הגיל הר�הגיל הר�

 

 להביא על מנת ,חזקת הגיל הר� של גדרהשינוי בחו� אפשרות ל מקו� ל ישחקיקההלדעת וועדת 

לפיה במרבית המקרי� הא� ,  הקיימת יש להכיר במציאות החברתית,ע� זאת. לשוויו� בי� ההורי�

בי� ההורי� משפטיי� יוביל למאבקי�  החזקה ביטול.  בילדי�הורה המטפל העיקריכ מתפקדת

סות לעשות שימוש  לנ אי� מקו�לדעת וועדת החקיקה .בעניי� משמורת על גב� של הילדי�

 ולהבטיח את  את המצב הקיי�אלא עליו לשק*, במשפט ככלי לעיצוב המציאות החברתית

  .יציבותו

כחזקה  לנסחהא� ,  על כנהר�הגיל ה חזקת  אתהותירל יש סבורה וועדת החקיקה כי, בשל כ�

זקה משפטית המשקפת את המצב כחבמקו� ניסוחה הנוכחי  ,עובדתית המתארת את המציאות

סעי* על , "העיקריהמטפל ההורה "לרוב הא� היא  בה, לנוכח המציאות החברתית הקיימת. ראויה
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 הילד יהיה ע� מעלה ו3ומגיל , 3ילדי� יהיו ע� אמ� עד גיל חזקה לפיה  לחוק הכשרות לקבוע 25

 יכריע בית ובשאלה ז ".ההורה המטפל העיקרי"� בני הזוג פרו+ הסכסו� בילההורה שהיה עד 

לא צור� בחוות ל ו,לבדיקת המצב העובדתיל פי קריטריוני� מפורטי� שיקבעו בחוק עהמשפט 

אופ� ו בילדי� בפליורי� טהשני הבו   מצב עובדתיייתכ� קיומו שלבהתא� לכ�  .דעת של מומחי�

 אתקוהרנטית עמדה זו מבקשת לשק* בצורה . משותפת הורותתיקבע במקרה שכזה אכ� ו, שווה

 לאחר כ�טבעי להמשי� בלכ� ו,  של הטיפול בילדי�� נושאת בעיקר הנטלהאלפיה המציאות כיו� 

כדי למנוע . בהורי� ובילדי� פגעוהתדיינויות שיפרו+ פתח אשר יאפשר שהחוק י מבלי, גירושי�

ע כי וקביש ל,  יותרחלשותשה� אמהות הלגונ� על בפרט ו,  המשפטיי�הליכי�של הכות משהת

  . ההורה המטפל העיקרי אינו הא�שלהוכיח הנטל יוטל על האב ש, כלומר. לא� יהיה יתרו� דיוני

 

סתירה את דבר קיומה של העלו חברי הוועדה , בדיו� שהתקיי� בעקבות הצגת הדברי�יצוי� כי 

שהמשמורת תהיה בידי חזקה עובדתית ההצעה קובעת גיסא חד  מ–שכ�  .פנימית בהצעה זאת

עד גיל לפיה  , שאינה ניתנת לסתירה,ל כנה חזקה מותירה ע,ומאיד� גיסא,  העיקריהורה המטפלה

נקודת זמ�  וע לקבדוברות וועדת החקיקה תירצו זאת בצור�.  בלבדהא�הילד במשמורת יהיה  3

, אמהותה גור� מאז� לטובת  לוודא קיומו שלעל מנת,  מחלוקתנית� יהיה ליצורלא שבתוכה 

  היא פשרה בי� העמדות3קביעת גיל  .דיני המעמד האישי שאינ� לטובת�כלל אל מול שניצבות 

  .להעלותוכי יש א*  השונות בוועדת החקיקה שחלק מחבריה סברו

  

ל "מנכ, ר יצחק קדמ�"ידי דהוצגה על     $$$$    הצגת עמדת המועצה הלאומית לשלו� הילדהצגת עמדת המועצה הלאומית לשלו� הילדהצגת עמדת המועצה הלאומית לשלו� הילדהצגת עמדת המועצה הלאומית לשלו� הילד  ....גגגג

     . היועצת המשפטית של המועצה,ד יפעת בויאר"ועו, המועצה

 

אול� , הילדזכויות רטוריקה שמתבססת על ברב שימוש נעשה , טרפה לאמנה הצשעה שישראלמ

 על א*. ריה�הובי�  צלו של הסכסו�ב עלמי�הילדי� נסיטואציה של פירוד וגירושי� בכל  במציאות

 מנקודת הראות של י�דברה מציגי� את אלא ה� אינ� מדברי� בש� עצמ� טועני� כי ההורי�ש

במצבי� כאלו מצויי� . � העצמיתזכויות הילד אלא לטובתבפועל ה� אינ� דואגי� ל, טובת הילד

. ייחוד במקרי� בה� רמת הקונפליקט בי� ההורי� היא גבוההבו, בסיכו� גבוההילדי� לעתי� רבות 

מהווה  , שאלת האחריות ההוריתמקרי� שההורי� אינ� מצליחי� להגיע להסכמה ביניה� לגביב

  . הסלמה במצב� של הילדי�מג� מפני  הגיל הר�חזקת 

  

 סבורה שאמהות מכיוו� שהיא, גישה מגדרית אינה נובעת מ החזקהשאלת ביטולבעמדת המועצה 

, שאלה זאתאכ� קיימות אמוציות מגדריות רבות ב. ואבות יכולי� לגדל את ילדיה� באותה מידה

, במציאות הסוציולוגית הישראליתשברור לחלוטי� ש מכיוו�, למעשה מדובר בשאלה די שוליתא� 

שי� מצויי� בפועל ע� הורי� גרובמרבית המקרי� ילדי� ל, עול� כולונה שונה מ� המציאות בשאי

ה  נכו� להשאיר אותמסיבות פרקטיותעל כ� ו, מאפשרת יציבות בחייה� של ילדי�החזקה . אמ�

ואי� כל סיבה , המועצה סבורה כי ביטול החזקה יגרו� לעליה חדה בהתדיינות המשפטית. על כנה

ביטול  .ברוב� המוחלט של המקרי� תהיה המשמורניתא� הכי  ממילא ברורכאשר לעשות זאת 

 נית� לספק ואותש , מלבד הער� ההצהרתיממשית במצב� של הילדי�ת החזקה לא יביא תועל

  . תו אחרכי�בדר
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 צריכה להיות זו, על כ�. מדור שקטהינו במצבי גירושי�  �הצור� העיקרי של ילדי ,לדעת המועצה

,  כאשר באי� להכריע בשאלת האחריות ההורית.ת הילדטובהבטחת נקודת המבט העיקרית ל

המדור השקט בדר� לילד באיזה אופ� יובטח  על השופטי� לבחו� ,בהעדר הסכמה בי� הורי�

, עולמ� של המבוגרי�תפיסת על פי בי� ההורי� לעשות צדק בניסיו� יש פיתוי רב . המיטבית

חר* . ל הילד ע� שני ההורי� שקשרהשמירת ו מודלי� של אחריות הורית משותפת תבנייב

קשר ע� קיו� הדרישה למפני ש ,המועצה סבורה שגישות אלו אינ� לטובת� של ילדי�, האמור

 �יכולתלמנוע את מאותה סיבה יש .  השקט של הילדהמדוראלא קיו� ,  העיקר אינהשני הורי�

 מה –  העניי�מעגל בעלימפני שבכ� יוגדל ,  ע� הילדקשר בשל בני משפחה נוספי� לדרוש מעמד

 .  להוביל לפגיעה בטובת הילדישעשו

  
בפני הוועדה  $ במצבי גירושי�במצבי גירושי�במצבי גירושי�במצבי גירושי� של ארגוני� המייצגי� אינטרסי� של  אבות  של ארגוני� המייצגי� אינטרסי� של  אבות  של ארגוני� המייצגי� אינטרסי� של  אבות  של ארגוני� המייצגי� אינטרסי� של  אבות הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�  ....דדדד

ר "ד, "מטה המאבק למע� האב הגרוש"  מטע� –  מר רז משגב:הבאי�נציגי� ההופיעו 

מר , "הקול הגברי"גו�  אר  מטע�– מר גיל רונ�, "הורות בעד ילדי�" מטע� – ה"יואב מזא

ר מארק "ד ומר רונ� פז, "ילדי� לשני הורי�"ארגו� טע� מ  – אייל לידור ומר יונת� קפאח

  ."פורו� הורי� " מטע� – ראדוצקי

  

תשומת לב מיוחדת הר� תו� מת� יש מקו� לבחו� את שאלת ביטול חזקת הגיל הנציגי� לדעת כל 

לגישת . ולא רק בעת הגירושי�, � המשפחהבתפקוד� של האבות בתוכיו�  לשינויי� שחלו

 התא המשפחתי ו שלקוריפיזו� את  כוח רב מדי בידי נשי� לנותנתחזקת הגיל הר�  ,הדוברי�

  . ילדיה� מאת האבותולהרחיק 

 התסקירי� –  בפועל א�. בראש סדר העדיפויותלעמודצרי�  טובת הילד אי� חולק כי עקרו�

 על מגני�ענייני משפחה � החלטותיה� של בתי משפט ל כמו ג,הנעשי� על ידי פקידות הסעד

וכ� , בשתי המערכות אי� הדרכה נאותה בנושא הורות. לי לבדוק כדבעי את טובת הילד מבהנשי�

בשל , יתר על כ�. והאבות סובלי� את כאב הניתוק והגעגוע, מורחקי� מאבותיה� יוצא כי הילדי�

* ותישולהיעדר , ת למניעת משמורת משותפתפועלו ה�, ההעדפה המתקנת הקיימת כלפי אמהות

  . לרעת הילד, המופעל בסופו של יו�,  דבר המעניק לה� כוח משפטי רב מידי–ע� האבות פעולה 

יש לחלק הדוברי� גרסו כי  .קרו� השוויו� ועל כ� אינה חוקתית סותרת את עיחזקת הגיל הר�

אווירה ה. בי� ההורי� ירושי�י גבמצבבצורה מאוזנת ואחראית את הנטל של גידול הילדי� 

 . נרדפי�ושחל ה�גורמת ל – דיני המזונות הקיימי�  במיוחד בשל–כנגד אבות הציבורית הקיימת 

. בי� היתר כדי להיטיב את מצב� של הנשי�, בתי המשפט פוסקי� מזונות ילדי� גבוהי� מאוד

צווי  לרבות מת� ,עלהוצאה לפוב � נגד� הליכי�נפתחי, ה�אבות אינ� מסוגלי� לעמוד בכאשר 

חלק דבר זה מנוצל על ידי . מסוגלי� לקיי� את הסדרי הראייהאינ�  אבותוכתוצאה מכ� ה, מעצר

  .לראות�יותר  לילדי� שאביה� אינו מעוניי� בירותמסמהאמהות אשר 

. מוסד הנישואי�כי לנשי� אפשרות עדיפה לצאת מגברי� רבי� חשי�  המשפטי הנוכחיבמצב 

באופ� שה יהאוכ� זוכה  ,הכלי� לבחו� את טובת הילד משפט נעדרי� אתהבתי היות ש, זאת

, הניסיו� במדינות שקבעו במשפט� עדיפות למשמורת משותפת. אוטומטי במשמורת על הילדי�

הדוברי�  .וללא צור� בהתדיינותבהסכמה בי� ההורי� נעשי� רוב הסדרי המשמורת עלה כי מ
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  תחתיהחזקה משותפתחובת הוכינונה של ,  הגיל הר�המיידי של חזקת הלוטיבב, על כ�, דגלו

 . למעט במקרי� חריגי�

  

� ארגוני בפני הוועדה הופיעו נציגי $$$$    של ארגוני נשי� בהליכי גירושי�של ארגוני נשי� בהליכי גירושי�של ארגוני נשי� בהליכי גירושי�של ארגוני נשי� בהליכי גירושי�    הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�  ....הההה

 מטע� – ד ציונה קניג יאיר"עו: האינטרסי� של אמהות בהליכי גירושי�המייצגי� את 

אית� "ארגו� מטע�  – גילה ברזילי נודלמ�' גב וד דנה מירטנבאו�"עו, "שדולת הנשי�"

 ר"ד, וועד הפעולה לשוויו� בענייני אישותמטע�  –ד נסרי� אעלימי קבהה "עו ,"מעכי

ר אורלי "ד,  הקואליציה של ארגוני הנשי� מטע� –ר חנה בית הלחמי "אסתר הרצוג וד

  . "אישהאישה ל"ארגו� טע� מ – ארנה מרי אש' וגב" אחותי"ארגו� מטע�  – בנימי�

     

.  חזקת הגיל הר� אתהמעג�, לחוק הכשרות 25 עי*את סעל כנו יש להשאיר הנציגות סברו ש

" ניסוי"לבצע מקו� ואי� ,  משמורת טובי� יותר עבור ילדי�של לכ� שמודלי� אי� כל ראיה, �לדיד

בקש לבפני אבות את האפשרות החזקה אינה חוסמת .  כביכול בש� השוויוניותעל גב� של ילדי�

 הדיו� לועיי לאלא רק אמצעי, אינה חלוטה החזקההיות ש, על ילדיה�משותפת משמורת 

, מיותר בענייני משמורתדיו�  המוחלט של המקרי� �ברובמונעת החזקה , מצד אחד .המשפטי

מיעוט האבות עבור  אינה חוסמת את בית המשפט מלמצוא פתרונות מתאימי�, מצד שניו

  . שמורתהמעוניי� במ

  

 אי� לשנות את ,על התחתונהכידוע ידה של האישה  ובו, על הגירושי�שולט וד הדי� הדתי כל ע

שה ילבטל את יתרונה היחיד של האולא ,  המשפחה כמכלול אחדיש לראות את ענייני. החזקה

האישה נסחטת גור� לכ� שגירושי� דיני הב השוויו� הקיי� חוסר. בעניי� המשמורת על הילדי�

יהפכו  בכל מקרה לגופו ביטול החזקה ודיו�. זכויותיה הכלכליות בכדי לקבל גט על ונדרשת לוותר

מזונות קשר בי� הניתוק א* . האישהנגד לסחטנות שישמש כלי לנושא משמורת הילדי� את 

מכיוו� , בייחוד בקרב נשי� חלשותהדבר אמור  .ורת הוא מלאכותילבי� נושא המשמהילדי� 

בפרט , בה� עקב הגירושי�מתני� את הפגיעה הכלכלית שהמשמורת על הילדי� והמזונות מ

  . עבור הגטבמקרי� שהנשי� מוותרות על זכויותיה� הממוניות 

הדבר ו, בני זוג�זו של  נשי� להוכיח שהמסוגלות ההורית שלה� עדיפה על אל+יביטול החזקה י

 לא אחת, ותריחלשות בדר� כלל נשי� מכיוו� ש. ילדי�ה על גב� של התדיינותהיביא להתמשכות 

עד   נמוכהמערכת המשפטפנות ל לנכונות�. ול ההליכי� הללוהינמשאבי� להכוחות ואת ה אי� לה�

זכויות כלכליות  על לוותר תטבעיית� הינטלנוכח . המשפטיותזכויותיה� מכלול לכדי חוסר מודעות 

ובה , מראי� שנשי� מעוניינות במשמורת יותר מגברי�המחקרי� ולאור  ,בכדי לקבל משמורת

מהצור� לקיי� התדיינות  תפגענהה� נית� להסיק כי , בעת ה� בעלות יכולת כלכלית מופחתת

  . זכויות הילדי�ג� יפגעו ממילא ו, בנושא המשמורת

 אי השוויו� קיצוני בו ,מכלול הקשיי� שהוזכרו קיימי� באופ� בולט בקרב נשי� במגזר הערבי

 לאחר בשל מצב� החברתיצאת ממוסד הנישואי� למעשה לנשי� הללו אי� חירות ממשית ל. יותר

מערכת  ללכלה� אינ� נגישות , נוס* על האמור.  מה� עובדות17% רק ,מאלדוגכ�  .הגירושי�

 במטרה להבטיח  ביותר על זכויותיה� הבסיסיותבקלות רבהמוותרות לכ� ו,  האזרחיתהמשפטית

   .את המשמורת של הילדי� לעצמ�
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משפחות נשי� מהוות את רוב היא ש ההגיל הר� ת חזקלא נוהגת �במדינות בההקיימת מציאות ה

חזקה האבות רבי� נסוגי� אחרי זמ� קצר ממשו� ש, בי� היתר). 80% בער�" (חד הוריות"ה

הניסיו� במדינות . לקבל אחריות על גידול הילדי�בשל היעדר נכונות אמיתית שלה�  משותפתה

המשותפת  של הסדרי המשמורת בי� המימוש לאי� התאמה בי� פסיקת בתי המשפטש ,אלה מלמד

היא אינה א� , תביעה לשוויו� פורמאלי מצד הגברי�למעשה התביעה לביטול החזקה היא . בפועל

  . רצו� לשוויו� מהותימלווה ב

אי� לשנות את על כ�  .המשפטת וע חברתי באמצטע� לנסות להביא לשינוישאי� הדוברות סברו 

על המחוקקי� להיות זהירי� , לגישת�.  הנוהגהמצב החברתי היא משקפת אתהחזקה כל עוד 

 ג� שינוי .נשי� בישראלה קשה במעמד� של פגיעה לחזקה יביאמפני ששינוי ה,  זהבמיוחד בנושא

מיוחד בנשי�  עשוי לפגוע ב'המטפל העיקרי'ההורה שהוא לטובת  הלחזקחזקת הגיל הר� 

מטפל 'תוכרנה כלא ה� שמא לעבודה  תמנענה מלצאתה� ממשי ש  חשששכ� קיי�, מוחלשות

 שכ� תמצית בעיית, קשר וראיההסדרי אכיפת  החזקה יש לעודד מנגנוני� ל תחת שינוי.'עיקרי

  . קשרהאכיפת אמצעי� ל  היעדראי היואבהניתוק של הילד מ

  

בפני     $$$$    נכדיה� במקרי� של גירושי�נכדיה� במקרי� של גירושי�נכדיה� במקרי� של גירושי�נכדיה� במקרי� של גירושי�ע� ע� ע� ע� עניי� הקשר עניי� הקשר עניי� הקשר עניי� הקשר  ב ב ב בסבי� וסבתותסבי� וסבתותסבי� וסבתותסבי� וסבתותשל של של של     הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�הצגת עמדת�  ....וווו

שלמה , ק ולאה לור'ג, ר מתי וקסלר"ד, ר מאירה אור"ד,  נילי סנדרוב'בהוועדה הופיעו ג

 . עדינה זכריה' וגבודבורה סרד 

 

 או בעקבות � של הורי נכדיה�גירושיהסבי� וסבתות המנותקי� מנכדיה� בעקבות הפוני� ה� 

הניתוק גור� לנזקי� ולכאבי� עצומי� לכל , לדבריה�. סכסוכי� בינ� לבי� הורי נכדיה�

מצב ה.  הסבי� והסבתות�עילדי� לקשר של ה בזכות� וטובת� באופ� ממשי  ופוגערבי�המעו

בי� סבי� וסבתות לבי� קשר האי� הסדרה בחוק של מצד אחד  שכ�,  מנציח אבסורדהחוקי הקיי�

  .  חובת מזונות לנכדיה�יה� עלת יש מקרי� שבה� מוטל,מצד שניאול� , נכדיה�

עד כדי מצב ,  וסבתות כחלק מהסכסו� בי� ההורי��סבי קיימת הסתה כלפיבמצב הקיי� 

 הדברי� מגיעי� לידי כ�.  והסבתותסבי�ה לקיומ� שלכלל הנכדי� אינ� מודעי� לעתי� ש

סחטנות כחלק מ, הנכדי� מהסבי� והסבתותשל בניתוק בעת הגירושי� ציני נעשה שימוש ש

 ני� אינ� בעלי יכולת למחות שהקטיהעובדהול צינתו� , זאת. או מסיבות פסולות אחרותכלכלית 

בתופעה מדובר . בחסות החוקנעשה הניתוק שכ� , ילד לפנות בנושאהיכול אי� גור� שאליו ו

הוועדה ש ראוי, על כ� לדעת�. אלפי ילדי�פוגעת בר שא, ידוע בציבורשמימדיה רחבי� מהרווחת 

את תחריג ובכ� , ה�סבתות לבי� נכדי בי� סבי� והקשר שיסדיר את נושא תיקו� חקיקהמלי+ על ת

  .גירושי�נושאי ההתדיינות בהקשר ע� הנכדי� מ

        

        סקירת ספרות מקצועית בנושא האחריות ההורית ומרכיביהסקירת ספרות מקצועית בנושא האחריות ההורית ומרכיביהסקירת ספרות מקצועית בנושא האחריות ההורית ומרכיביהסקירת ספרות מקצועית בנושא האחריות ההורית ומרכיביה    2.52.52.52.5
  

 בשני�  של הילד קיבל תנופה רחבההמחקר ובסיס הידע בתחו� הפסיכולוגיה ההתפתחותית

יונית היא חד� בגידול ילורי� הההכרה בכ� שמעורבות של שני ההתגבשה ועמו , האחרונות

  . להתפתחותו התקינה
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        ר תרצה יואלס ר תרצה יואלס ר תרצה יואלס ר תרצה יואלס """"ודודודוד    ְשור+ְשור+ְשור+ְשור+$$$$אבי שגיאאבי שגיאאבי שגיאאבי שגיא' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , ,  הוועדה הוועדה הוועדה הוועדהיייישל חברשל חברשל חברשל חבר    ����סקירתסקירתסקירתסקירת  ....אאאא

        

 עודכנתהמקצועית המהפסיכולוגית הספרות , כשעוסקי� בהסדרי הורות בעתות משבר גירושי�

 מציעהשל הילד ו  ומערכתיי� לוקחת בחשבו� גורמי� התפתחותיי�(State-of-the-art)ביותר 

הנחת עבודה המציבה אחריות הורית עומדת כשמאחורי כול� , מודלי� שוני� של פתרונות

זו , לתפיסתנו. Kelly, 2007(7ראה סקירת ספרות של (על $כמטרתעל ידי שני ההורי�  משותפת

 הד� בהרחבה ' הראה נספח( נאורה במדינת ישראל  במסגרת חקיקההעל$צריכה להיות ג� מטרת

   .)בסוגיה זו

תיאוריה וכלי עבודה של פרדיגמה מקצועית מעודכנת הכוללת  ה רבה להימצאותחשיבות קיימת

מדעי  אנו טועני� כי את הכלי� המתאימי� ביותר מספקי� .(evidence based) נתמכי מחקר

שעוסקת בי� ,  של חקר התפתחות הילדדיסציפלינה שלמהמדובר ב. 8יישומיי�ההתפתחות ה

  . � כמו גירושי בעת משברתרחשת ג� שמהתפתחות נורמטיביתהשאר ב

מושג ההמשגה אחרת של מדעי ההתפתחות היישומיי� מציעי� לנו פרדיגמה מקצועית מעודכנת ו

 כלומר ההורה ."רישיו� להורות"אי� צור� בעל פי הגישה ההתפתחותית ". מסוגלות הורית"

נו מגלי� כי מרבית ר� כלל אבד.  ואי� מקו� למדוד את ביצועיו,תוהנורמטיבי לא נבח� ביכול

. של גירושי�מאוד קשי�  ותפקוד ראוי ג� בקרב מקרי� הורות נורמטיביתההורי� מאופייני� ב

מחקרי� מהתחו� מראי� את חשיבות� של  שני ההורי� להתפתחות הילד ולכ� על פי עבודות 

ר מימוש  כי חוסאנו מביני� כיו� יותר ויותר.  זכות הילד לשני הוריואת טיפוחש ידגאלה יש לה

הסכסוכי� בי� , מזווית הראייה של טובת הילד. 9 לילדזכות זו מהווה גור� סיכו� התפתחותי

נדרש  – קרי .יו� במערכת הרווחה והמשפט בישראלההורי� מצריכי� טיפול שונה מהנוהג כ

תו� שהוא מניח כי ישנה בדר� , דגש על אחריות הורית וש� הקונפליקט הזוגיטיפול שעוק* את 

מוצגת ביתר ה ההתקשרות תיאוריתעל פי , יתרה מכ�. סוגלות הורית לכל אחד מ� ההורי�כלל מ

קיימת חשיבות רבה להבטיח קיומו של קשר נמש� ע� שתי דמויות התקשרות  ,'ה הרחבה בנספח

  .הוריות של הילד

בהקשר זה מ� הראוי להתייחס למספר עבודות מרכזיות בכל הנוגע למחקר על טובת ילדי� 

אנליטית אודות הסתגלות $העבודה המשמעותית ביותר היא הסקירה המטה. � מתגרשי�שהוריה

על שמאחד בתוכו באופ� $ מחקרזהו. משותפת לעומת משמורת יחידניתילדי� להסדרי משמורת 

  למחקרי� ספציפיי�סטטיסטי את כל המחקרי� הזמיני� בתחו� ומביא להכללה מעבר

                                                
7 Kelly, J.B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and 

clinical research. Family Process, 46, 35–52. 
8 Peltz Dennison, R, Lee, S., & Barber, B. L. (2005). Divorce and its impact on children. In  C.B. Fisher, & R. M. 

Lerner (Eds). Encyclopedia of Applied Developmental Science. Thousand Oaks: Sage. 
9
 - Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 

   - Cookston, J.T., Braver, S.L., & Griffin, W.A. (2007). Effects of the Dads for Life intervention on inter parental     

conflict and co parenting in the two years after divorce. Family Process, 46, 123–137. 

- Cowan, C.P., Cowan, P.A., Pruett, M.K., & Pruett, K. (2007). An approach to preventing co parenting conflict 

and     divorce in low-income families: Strengthening couple relationships and fostering fathers’ involvement. 

Family Process, 46, 109–121. 

 -  Kelly, J.B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and 

clinical research. Family Process, 46, 35–52. 

-  Kelly, J.B., & Lamb, M.E. (2003). Developmental issues in relocation cases involving young children: When, 

whether, and how? Journal of Family Psychology, 17, 193–205. 
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)10Bauserman, 2002.(שבדקו אלפי מקרי� ,  מחקרי� שוני�33צאות של  החוקר השווה תו

הורית ת משמורל שיקוהס, משמורת יחידנית ומשפחות שלמות, של משמורת הורית משותפת

, ילדי�מתברר ש. משותפת יתרונות בתחומי תפקוד רבי� של הילד על פני משמורת של הורה אחד

לילדי� הגדלי�  והתפתחות�דומי� בתפקוד� , של הוריה�הנמצאי� באחריות משותפת 

כי קיימת חשיבות מכרעת , מחקרי� נוספי� בתחו� א* ה� מבססי� ממצא זה. במשפחות שלמות

ממצאי� אלה הולכי� יד ביד ע� הכיווני� שמוצעי� על .  11למעורבות שני ההורי� בחייו של הילד

  .פי תיאוריית ההתקשרות

  

, 6 כהורה לילדי� עד גיל שנותנת עדיפות מוחלטת לא�, חזקת הגיל הר� :חזקת הגיל הר�

דוקטרינת "המוכרת כ,  כלל ועיקרסיכולוגית מיושנת ולא נתמכת מחקרמבוססת על דוקטרינה פ

  . 12"הגיל הר�

$ הגיל הר� היא תולדה של אידיאולוגיה נטולת בסיס תיאורטיתבהסתכלות היסטורית דוקטרינ

 של אמונה כי כ� טוב שהתפתח והעמיק על רקע" טרנד"למעשה מבטאת דוקטרינה זו . מחקרי

, שיקולי� פוליטיי�, התפתחותי נתמ� תיאוריה מחקרית$אי הבנות לגבי הבסיס הפסיכולוגי, הוא

  .     מייצגי� את טובת� האמיתית של ילדי� רכי�טיי� ועוד אי אלו שיקולי� שאינ�שיקולי� טק

להתבטל ל הר� על חזקת הגי אי� כל ספק כי ,בהסתמ� על הפרדיגמה המקצועית שהוזכרה לעיל

 כמו ג� דרכי ,השאלה לגבי דרכי הפעולה שיש לנקוט בכללנותרי� אנו ע� אז או . ג� בישראל

       ).'הלרקע נוס* ראה נספח  (י� במיוחד במצבי קונפליקט גבוהי�הפעולה הראוי

  

   סולי דרימ� מאוניברסיטת ב� גוריו�סולי דרימ� מאוניברסיטת ב� גוריו�סולי דרימ� מאוניברסיטת ב� גוריו�סולי דרימ� מאוניברסיטת ב� גוריו�' ' ' ' סקירתו של פרופסקירתו של פרופסקירתו של פרופסקירתו של פרופ  .ב

  

ת מדובר בחזקבי� א� , חזקות כל שה� בנושא משמורת המחקר הפסיכולוגי מוכיח כי יש לשלול

לדידו יש לבחו� . כל חזקה מוצעת אחרת שעשויה לבוא תחתיהובי� א�  , הקיימת כיו�הגיל הר�

מערכתי ומתו� אוריינטציה דינאמית של התייחסות למעגל החיי� $ באופ� רב,כל מקרה לגופו

יש להימנע מלקבוע  –ככלל  .חותוהמתמש� של הילד ולמכלול הגורמי� המשפיעי� על התפת

   .משמעית בנושא האחריות ההורית בגירושי�$עקרונות או דפוסי� גורפי� המכתיבי� הכרעה חד

        

            מרדכי שרימרדכי שרימרדכי שרימרדכי שרי' ' ' ' סקירתו של דרסקירתו של דרסקירתו של דרסקירתו של דר. . . . גגגג

  

ולפיכ� , אול� סקירתו עסקה בעיקרה בסוגיית המומחי�, ר מרדכי שרי"בפני הוועדה הופיע ג� ד

  .עסוק בנושא זהאשר י, ח הסופי"יובאו דבריו בדו

  
  
  
  

                                                
10
 Bauserman, R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic 

review. Journal of Family Psychology, 16, 91–102 
11
 Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 

12
 Kelly, J. (1994). The determination of child custody.  In The Future of Children: Children and Divorce, 4, (1), 

121-142. 
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      עיקרי תיקוני החקיקה המוצעי� והחלופות השונות שנדונו בוועדה עיקרי תיקוני החקיקה המוצעי� והחלופות השונות שנדונו בוועדה עיקרי תיקוני החקיקה המוצעי� והחלופות השונות שנדונו בוועדה עיקרי תיקוני החקיקה המוצעי� והחלופות השונות שנדונו בוועדה     3.13.13.13.1

  

כי  ,הוועדהסבורה , על יסוד הדברי� שהושמעו בפני הוועדה והספרות המקצועית שהונחה בפניה

ה שתעג� את מערכת להתבסס על חקיקריכה צההסדרה של האחריות ההורית בעת הגירושי� 

בהתא� . על התפיסה הכוללת של האחריות ההורית בי� הורי� לבי� ילדיה� היחסי� המשפטית

 ה� בתקופת, כויות הילד וטובתולמימוש זלפעול  מחייבת את ההורי�האחריות ההורית  ,לאמנה

עדה על תיקו� הפרק השני ה הוומליצבהתא� לכ� מ. וה� כאשר ה� חיי� בנפרדה� המשותפי� חיי

עקרונות חוק הכשרות לתו�  תו� שילוב� של עקרונות האחריות ההורית, של חוק הכשרות

  . הקיי�

מעמדו תחו�  הוועדה כי ראוי שמשרד המשפטי� ישקול חקיקה שתפריד בי� סבורה לנוכח האמור

שקבועי�  ,ליה� ובי� תחו� ההגנה על פסולי די� והאפוטרופסות עיוזכויותהמשפטי של הילד ו

 עצמה אי� היא רואה ,כתב המינוי של הוועדהבהסתמ� על . חוק הכשרותכיו� בכפיפה אחת ב

המשפטיי� היחסי� מכלול את מעמדו של הילד ואת ר יסדשיחוק עצמאי נוסח ל להציע מוסמכת

ת  על פי תפיסחוק הכשרותו� לקיתהציע לתחת האמור מבקשת הוועדה . והוריבי�  לבינו

 , תחילה העקרונות שעליה� מבוססת הצעת החקיקהיוצעולהל� . ההורית שבאמנההאחריות 

לא להמלי+ ש חלופות שהוועדה דנה בה� א� בחרה לבסו*כ�  ו,ניסוחהאת שהנחו השיקולי� 

לרבות הפנייה , ת החולקותודעה הדעות בוועדה חלוקות מובאות ג� ותרובכל מקרה שבו נ. עליה�

 . ח זה"עוט המצורפות כנספח לדולמיקומ� הרלוונטי בדעות המי

 

        מעמדו כעיקרו� הכרעה לקביעת דר� מימוש האחריות ההורית מעמדו כעיקרו� הכרעה לקביעת דר� מימוש האחריות ההורית מעמדו כעיקרו� הכרעה לקביעת דר� מימוש האחריות ההורית מעמדו כעיקרו� הכרעה לקביעת דר� מימוש האחריות ההורית     ––––     עקרו� טובת הילד עקרו� טובת הילד עקרו� טובת הילד עקרו� טובת הילד3.1.13.1.13.1.13.1.1

        

 זכויות היסוד , יתר על כ�.)3סעי* ( האמנה חוסכמה אוניברסאלית מכומעקרו� טובת הילד הוא 

לפיכ� מצאה הוועדה כי  .ילדהייחודיות למקב+ זכויות האד�  בגדר  הינ�,של הילד על פי האמנה

. רונית ממנה נגזרת האחריות ההוריתנקודת המוצא העקאת עקרו� טובת הילד כקבוע לנכו� יהיה 

 בעתובפסיקה בסכסוכי משמורת , 24 $ ו17 פי�כיו� עיקרו� זה בא לידי ביטוי בחוק הכשרות בסעי

  . גירושי�ה

  

ה על המודל שהתגבש בוועדת עדעקרו� טובת הילד התבססה הוו  משמעותו שלבניתוח 3.1.1.13.1.1.13.1.1.13.1.1.1

חוק  ל3סעי* , משכ� ".מכלול הזכויות הצרכי� והאינטרסי� של הילד" $ מורכב מ לפיו הוא רוטלוי

יחס התיב ,על פי הוראות האמנה וחוק הכשרות ,המרכיבי� של טובת הילדמפרט את להל� המוצע 

        :  כדלקמ�,לאחריות ההורית

  

שבו� את מכלול הענייני הנוגעי בעת קביעת טובת ילדו יביא ההורה בח"

, רצונו, בפרט שלומו הגופני והנפשי, להחלטה בעניי� המסוי של ילדו

ממד הזמ� בחייו , תכונותיו וכשריו המתפתחי, מינו, גילו, דעותיו, רגשותיו
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וכ� שמירה על יציבות , וההשפעה הצפויה עליו בעתיד כתוצאה מ� הפעולה

   ".ילד למשפחתו ולסביבתוורציפות בקשרי וביחסי בי� ה

  

 שיש לבחו� �הסובייקטיביי מונה למעשה את מכלול המרכיבי� 3סעי* , כעולה מדברי� אלו

 לחוק 2סעי* . לצור� ההחלטה כיצד לממש את צרכיו האובייקטיביי� של ילד מסוי� לטובתו

 אוגלדטלת האחריות ומ הוריועל  ש,של הילד האובייקטיביי�י� צרכ הכלל את מפרטהמוצע 

  : לה�

  

, את הבטחת שלומו הגופני והנפשי, האחריות ההורית כוללת בי� היתר"

המוסרית , הרוחנית, הנפשית, התפתחותו הגופנית, בריאותו, כלכלתו

קיו , מקו מגוריו, חינוכו ופיתוח יכולותיו וכישוריו, והחברתית התקינה

וקיו קשר ") וריקשר ה "#להל� (ישיר וסדיר בי� הילד לבי� הוריו , קשר אישי

  .")"קשר משפחתי "–להל� (בי�  הילד לבי� בני משפחתו 

  

 וכ� ,) לאמנה18 $ ו 9, 7סעיפי� (קשר ע� הוריו  לאת זכותו של כל ילד קובעת האמנה , לדוגמה

  זו של הילד מטילה חובה עלזכות).  לאמנה8סעי* ( לקשר ע� בני משפחה נוספי� וזכותאת 

 מוב� מאליו כי. זכויות אלהמימוש� של הילד וכ� על המדינה לאפשר מי שאחראי על על , והורה

 –של ההורי� מחויבות אישית ג� יש לראות בזכות הקשר של הילד לא רק זכות משפטית אלא 

  עימ�והקשר האישי שלש ומימהבטיח את  ל�לדאוג לטובת ילד – והפסיכולוגי יבמוב� המנטאל

מבלי   לאפשר לו לממשהעל ההורי� ,ת אישית של הילדזכווו� שעסקינ� במכי. ני משפחתובע� ו

הקיימות ביניה� ובי� יתר בני המשפחה תהיה השפעה על אופ� ומידת למערכות היחסי� ש

  . המימוש

  

לזכויות נורמטיבית עקרו� טובת הילד הוא עיקרו� הכרעה שנות� עדיפות , על פי האמנה 3.1.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.2

עוקב זה נוסח ". ". ". ". ראשו� במעלהראשו� במעלהראשו� במעלהראשו� במעלהשיקול שיקול שיקול שיקול  "$ילד לשמש כ הציעה כי על טובת ה 1רוטלויוועדת . הילד

  :שקובע את העיקרו� הכללי של טובת הילד כדלקמ�,  לאמנה3סעי* נוסח אחר 

Article 3 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 

social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative 

bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 
)))) במקור במקור במקור במקור���� אינ אינ אינ אינותותותותההדגשההדגשההדגשההדגש((((  

 

כלומר השיקול , "ראשו� במעלה" הוא "A primary consideration"התרגו� הרשמי לביטוי 

ונת האמנה ה� מ� הבחינה * את כותרגו� זה נראה כמדויק ומשק.  ולא שיקול מכריעהמועד*

  . כפי שיבואר להל�, סעיפי� אחרי� באמנההעולה מ וה� מרוח הדברי� המילולית

מונח , "בראש מעייניה�" למהאשר תורג, "basic concern" נוקטת האמנה לשו� 18בסעי* 

,  עצמו3באשר לסעי*  .3המשק* את מחויבות ההורי� לפעול על פי עקרו� טובת הילד שבסעי* 
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 משו� שלא ננקטה בו האמנה אינה קובעת שעקרו� טובת הילד הוא בעל משקל מכריע נראה כי 

  : לאמנה21 בנושא האימו+ בסעי* כפי שננקט, "The paramount consideration"לשו� ה

  

Article 21 

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure 

that the best interests of the child shall be the paramount consideration and 

they shall… 
))))ההדגשה אינה במקורההדגשה אינה במקורההדגשה אינה במקורההדגשה אינה במקור((((  

  

 –על לראות בטובת הילד עקרו� יש משו� ש, ב חברי הוועדה סבורי� שיש לעג� נוסח זה בחוקור

 בהיות� נזקקי� ,י�ילדהמעמד� של את  מייחד עקרו� זה. בסיסי ומנחה של האמנהבהיותו עקרו� 

. הגופנית והנפשיתותיה� במצב של התפתחות אישיות� להגנה על צורכיה� זכויותיה� ורצונ

שק* מכלול של ערכי� אשר משקל� משתנה בהתא�  ללאד� צרי�" טוב"$מושג הבהתא� לכ� 

תפיסה ערכית  לפיכ� ת מבטא"טובת הילד. "יביות של כל אד� מזמ� לזמ�לנסיבות הסובייקט

על ש, והתפתחותו גילו בשל מגבלות תמכלול של זכויות ייחודיובעל  ילד אד� אוטונומיהרואה ב

התפתחות הילד היא תהלי� היות ש . משקל מועד* כדי להבטיח את מימוש טובתולתת לה�הוריו 

יעדי* את , שקרוב אצל עצמו, הורה חשש שהקיי�, ה לצפות את תוצאותיו לכשיתבגרמורכב שקש

 נכו� לקבוע כי טובת הילד הוא משכ�. על פני טובת ילדו בטווח הארו� קצרשלו בטווח ה תוטוב

  .ולא שיקול מרכזי מבי� שיקולי� שוני� ,עקרו� על

במימוש אחריותו : "לקבוע כי� של חברי הוועדה סברו כי נכו� יותר יהא מיעוט, לעומת זאת

 רואה בטובת הילד שיקול גישה זו". שיקול מרכזישיקול מרכזישיקול מרכזישיקול מרכזיההורית יפעל ההורה כ� שטובתו של הילד תהיה 

סי� של הילד לבי� במטרה לאז� בי� האינטר, זאת. בעל משקל רב ביחס לשיקולי� אחרי�" מרכזי"

נית� יהיה להעדי* את , כשמתקיימות נסיבות מיוחדות אצל ההורהכ� לפי. האינטרסי� של הוריו

   .)58' עמב' נספח ד, עת המיעוטראה ד( האינטרס של ההורה על פני האינטרס של הילד

 $ וועדת רוטלוי שהוצע ג� על ידי $ אמנהשבנוסח ה את לקבוע בחוק סבורה כי מ� הראויהוועדה 

על פי התרגו� ( "A primary consideration" $ "ראשו� במעלהשיקול "כי עקרו� טובת הילד יהיה 

ות שיקול ו להעליה, להיות שיקול מכריע באופ� בלעדי כהצריאינה טובת הילד על א* ש. )הרשמי

שיקול "כ טובת הילד הגדרת, זאת ועוד. מועד* ולא רק שיקול מרכזי מבי� השיקולי� השוני�

שיקול הדעת של מבח�  ל להותירוהועלול, � הנחיה באשר למשקלו של העיקרות קובעהאינ "מרכזי

 לעומת המשקל  לוקה בחסרהוועדהמרבית חברי פירוש זה לדעת . או המסורההורה הסביר 

 . עקרו� טובת הילדהעניקה ל אמנההש

  

        האחריות ההורית ועקרו�  טובת הילדהאחריות ההורית ועקרו�  טובת הילדהאחריות ההורית ועקרו�  טובת הילדהאחריות ההורית ועקרו�  טובת הילד 3.1.23.1.23.1.23.1.2

        

 עלי� בי� הורי� לבי� ילדיה� יהגדרת היחסי� המשפט ח וועדת רוטלוי כלל המלצה לביסוס"דו

לזכור יש . בחוק הכשרותהקיי�  האפוטרופסות הטבעית מושגבמקו�  התפיסה של אחריות הורית

מעמד� , ש מושג האחריות ההורית התגבטר�,  שני�45פני כי בעת שחוק הכשרות נחקק ל, כמוב�

 הגישה .עור המתגרשי� היה נמו� בהרבההעצמאי של נשי� לא היה מפותח כפי שהוא כיו� ושי
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והחוק לא נדרש להתמודד באופ� , שבחוק הכשרות תאמה את המוסכמות בעול� באותה תקופה

ההורה ("חזיק בפועל בילד  בי� ההורה שמש האחריות ההוריתומימשאלת ע� מציאותי 

אימו+ מודל האחריות ההורית בא להתמודד ע� השינויי� שחלו . לבי� ההורה האחר") המשמור�

  .  מאז חקיקת חוק הכשרות

האחריות ההורית בעת שההורי�  לקבוע את אופ� מימוש אפואהצעת החקיקה של הוועדה נועדה 

בא לבטא את מורכבות תפקיד ' ריותאח' המונח שבאמנהעל פי המודל . מתגרשי� או נפרדי�

לצד� חובות ברורות כלפי שסמכויות ייחודיות מת�  באמצעות $ ההורה שמופקד על הדאגה לילד

  : לאמנה כדלקמ�18לעניי� האחריות ההורית נקבע בסעי* . הילד

Article 18 

States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that 

both parents have common responsibilities for the upbringing and development 

of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary 

responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests 

of the child will be their basic concern. 
)))) במקור במקור במקור במקור����אינאינאינאינ    ותותותותההדגשההדגשההדגשההדגש((((   

    

קובע הנחיה לאופ� מימוש קובע הנחיה לאופ� מימוש קובע הנחיה לאופ� מימוש קובע הנחיה לאופ� מימוש  אלא ,� משקלו של העיקרועוסק בקביעתאינו , כאמור ,הסעי*

בר הבא לידי ביטוי בתרגו� הרשמי לפיו  ד–  שמטרתה הבטחת טובת הילד שמטרתה הבטחת טובת הילד שמטרתה הבטחת טובת הילד שמטרתה הבטחת טובת הילד,,,,האחריות ההוריתהאחריות ההוריתהאחריות ההוריתהאחריות ההורית

 משמעות האחריות ההורית כי  לקבוע בחוקמוצעבהתא� . "בראש מעייניה� "טובת הילד תעמוד

לעניי� ". החובה והסמכות להחליט ולפעול בענייניו של הילד על פי טובת הילד ":היאיחד ולחוד 

   :ח רוטלוי"זה יפי� הדברי� שפורטו בדו

הוא מאגד בתוכו שורה של רעיונות , שינוי זה אינו טרמינולוגי בלבד"

 המגלמי תפיסה חדשה ה� בתחו מערכת יחסי הורי וילדי וה� בתחו

התייחסות לילדי על פי המודל . ילדי במסגרת התא המשפחתיזכויות 

 החדש מעמידה את הילד במרכז התא המשפחתי ומגדירה את מערכת היחסי

ועל עיקרו� טובת , שיתו� פעולה, בינו לבי� הוריו כמושתתת על כבוד הדדי

האינטרסי , הילד המחייב את ההורי לפעול לקידו ומימוש זכויות הילד

  .13"וישלו וצרכ

  

 בתקופת  בעול� התפיסה החברתית שרווחהעלכאמור מבוססות הקיימת חוק הכשרות הוראות 

 הקשר  לחוק14בסעי*  נקבע כפועל יוצא. הורי� ה� בעלי זכויות כלפי ילדיה�לפיה , חקיקתו

  :כדלקמ�' אפוטרופסות'המשפטי בי� הורי� לבי� ילדיה� כקשר של 

  

 של ילדיה הקטיניההורי ה האפוטרופוסי הטבעיי ""  

  

  :את היק* האפוטרופסות 15סעי* מגדיר בהתאמה 

                                                
 .200' עמ, ח וועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו" דו13
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 "�  ". אפוטרופסות כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטי

  

החוק נות� למעמד� הטבעי של ההורי� מעמד משפטי של אפוטרופוסי� על ילדיה� ומכ� נגזרות 

וא על פי מובנו המילולי ביוונית שה, סהמונח אפוטרופו. חובותיה� וזכויותיה� כלפי ילדיה�

. נזקקי� לחסות של אחרי� להגנת�ר שאקשור לצור� להג� על אנשי� , 14ממונה או מנהל

על לשלוט ולש� כ� נתנה לו החובה והזכות החוקית , האפוטרופוס הוא בעל השליטה על החסוי

כי הורי� רות הכשנית� אפוא להבי� מהשימוש במושגי� הקיימי� בחוק . פעולותיה� של החוסי�

הדי�  ,גישה זובהתא� ל. � ה� מעי� קניי� טבעי של הוריה�משו� שהילדי, שולטי� בילדיה�

. רתוולהורה שהילד במשמאת האפוטרופסות במצב של גירושי� מעביר במדינות רבות הקיי� 

 והוא ממשי� ,בישראל המשמורת כשלעצמה אינה משנה את מעמדו של ההורה שאינו משמור�

 ובית המשפט 24סעי*  על פי  אחרתאלא א� כ� החליטו ההורי�, טרופוס של הילדלהיות אפו

  : אישר זאת

  

רשאי ה להסכי ביניה על מי מה תהיה ... היו הורי הקטי� חיי בנפרד "

�  ...". כולה או חלקה , האפוטרופסות לקטי

  

רי� כלפי ילדיה� המינוח המוצע של אחריות הורית אינו משנה אפוא את היק* החובות של ההו

נוטל מ� ההורה את זכות הוויתור אול� הוא ,  לפי חוק הכשרות"אפוטרופסות"מינוח מגול� בה

חלה על כל הורה כל עוד ילדיו , מעצ� הגדרתה,  האחריות ההורית.ביחס לאפוטרופסות על ילדו

  .קטיני� ואי� הוא יכול להשתמט מאחריותו זו

נתונה באופ� אוטומטי כהאפוטרופסות ר תופסת את שארווחת בקרב הורי� רבי� טעות , כיו�

אי�  ,מעמידות את הילד במרכז אלא את הוריושאינ� ברי כי לתפיסות כאלו . בידי ההורה המשמור�

 childשל   מתו� גישה,מקו� בשיטת משפט אשר מעניקה לילדי� זכויות של אד� עצמאי

centered approach, כ� א* הגדירה את הדברי� וועדת  .הכפי שהדברי� באי� לידי ביטוי באמנ

  :רוטלוי

  

שהזכות הבסיסית הנתונה לכל ילד כישות מתפתחת היא שיהיה עליו אחריות של   התפיסה היא"

האחריות הזאת צריכה להיות . לקידו ולהגשמת טובתו, מבוגר אחראי ואוהב אשר יפעל למימוש

  .15"וה קודמי לכל גור אחר, מוטלת על שני הוריו של כל ילד

  

  :  לחוק הכשרות18תפיסה זהה מעוגנת כיו� בסעי* 

  

  " בכל עניי� הנתו� לאפוטרופסות חייבי שני ההורי לפעול תו� הסכמה"

  

                                                
 ).ד,גיטין ה( "שמנה להם אביהן אפוטרופוס... יתומים : " כדברי המשנה14

  .29' עמ" הילד ומשפחתו"ח וועדת המשנה " דו15
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בחוק  מרבית חברי הוועדה סבורי� כי יש להמשי� את המצב המשפטי כפי שהוא משתק*, לסיכו�

אפשר אי� ל, יחד ע� זאתול�  א.לפיו אפוטרופסות של הורה אינה נשללת בעת גירושי�, הכשרות

 ג�  כל האמור נכו� לדעת רוב חברי הוועדה.אחריותו ההוריתלהורי� להסכי� לפטור הורה מ

היות , אלי�ההורה השל האחריות ההורית לבטל את מקו�  אי� .הזוגבנסיבות של אלימות בי� בני 

 לראות בכ� משו� אי� ,זאת ועוד. קשר ישיר ע� שני הוריו לו זכותתובטחהיא שילד טובת הש

במקרי�  וואילה, ב� הזוג האלי�לבי�   ב� הזוג שהוא קרב� לאלימותבי�הטלת מחויבות לקשר 

האמנה וכ� מדינות . תא� בי� בני הזוג כגור� מאו במרכז קשרשלישי כאלו נית� להסתייע בצד 

� ת בחריות ההורית במקרי� של אלימולא ראו לנכו� להגביל את הא, שנתנו לה תוק* במשפט�

אלה   דברי�לנוכח.  עצמוטובת הילדאותו הורה מנוגד לשל א� הקשר אלא  ,כשלעצמההזוג 

   . כי האחריות ההורית היא יחד ולחוד ללא הגבלהבחוק מוצע לקבוע 

  

        זכות הילד לקשר ע� הוריו וע� בני משפחתוזכות הילד לקשר ע� הוריו וע� בני משפחתוזכות הילד לקשר ע� הוריו וע� בני משפחתוזכות הילד לקשר ע� הוריו וע� בני משפחתו    3333....3.13.13.13.1 

        

 של וש זכותומימל לדאוג  ההורי�את מחויבותכללה כאמור הוועדה  האחריות ההורית במסגרת

ה� ו, "ישיר וסדיר ע� שני הוריו, אישי, זכותו של כל ילד לקשר משמעותי" – לקשר הוריה� ילד� 

זאת בכפו* לעיקרו� ". זכותו של כל ילד לקשר משפחתי ע� אחיו והורי הוריו "– לקשר משפחתי

עמדת . ובתופגע בט י�מימושסביר שקיי� חשש כאשר  שלילת קשרי� אלו –קרי , של טובת הילד

  . עיללשפורטו נסמכת על הוראות האמנה כפי עוקבת להמלצות וועדת רוטלוי והוועדה 

ו להתפתחותוחיוני לדעת הוועדה הקשר של הילד ע� כל אחד מהוריו הוא מרכיב משמעותי 

, הוצגו בהרחבה בפני הוועדהר שא, בפסיכולוגיה התפתחותיתהאמפיריי� מחקרי� ה. התקינה

ת� של ילדי� שהיו לה� קשרי� ע� שני הוריה� תקינה באופ� משמעותי יותר הראו כי התפתחו

. מצב של סכסו� קשה בי� ההורי�לרבות  ,די� שהיה לה� קשר רק ע� הורה אחדמזו של יל

משפר דבר ה, שהילד נחש* באופ� ישיר וקרוב לשתי דמויות של הורי�, חשיבות הקשר היא בכ�

 ע� כל יוקשרהפחתה בתדירות הקשר עשויה לפגוע ב, רנוס* על האמו. את התפתחות אישיותו

  . יש השפעות מזיקות מיידיות וארוכות טווח על הילדולפגיעה זו , אחד מהוריו

הורה אחד ימלא ר שכא יטה לסבול מפחות קשיי�הוא  ,קשר ע� שני הוריומ כשהילד נהנהכמו כ� 

ריותו ההורית מסיבה זו או כשהאחרו� אינו יכול למלא את אח, את אחריותו של ההורה האחר

כי א� יפלו האחד יקי� את חברו  ... י� מ� האחדיטובי� השנ: "נכוני� הכתובי�לעניי� זה . אחרת

ההורה האחר לעזרתו יקו�  ,פול ההורה האחדיא� יכ� ש – "פול אי� שני להקימויואילו האחד שי

אחי� ואחיות ,  הורי�בני משפחה נוספי� כמו הורינכוני� ג� ביחס לאלה דברי�  .של הילד

 כאשר ההורי� אינ� יכולי� למלא את ,וי� מקור תמיכהוהתורמי� להתפתחותו של הילד ומה

 לחוק לתיקו� 4 הילד למזונות מאחיו והורי הוריו לפי סעי* זכותאת  זכות זו משלימה. אחריות�

  .1959 $ט"התשי) מזונות(דיני המשפחה 

ע� שני  ישיר וסדיר ,לקשר אישיהעצמית זכותו  כאמורזכותו של הילד לקשר ע� הוריו היא 

האחריות ההורית היא לאפשר לילד , לפיכ� .להתפתחות הילד  זהבשל החשיבות של קשר ,ההורי�

 ל הילד ע� ההורה האחרש קיו� קשר בה�שרק במקרי� ו, להיות בקשר ממשי ע� ההורה האחר

כיו� ואיל וה.  בלבד הורה אחד ע�וכי הקשר יהיה בעיקר לקבוע יש מקו�, פוגע בטובת הילד

, של הילד ולא, שמירת הקשר בי� הילד לבי� ההורה שאינו משמור� נתפסת כזכות של ההורה

ע� שני הוריו ישיר ילד לשמירת קשר הצור� בעיגו� מפורש של זכות כי קיי� סבורה הוועדה 
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 בשל העדר מילדוד ההורי� להיפרד  לאחלגרו�הפרידה של ההורי� אינה צריכה . לאחר הגירושי�

  . במשמורתומצוי עיגו� חוקי של חובות ההורה שהילד אינו 

 ע� אחיולקשר משפחתי של הילד  וזכותאת במפורש בחוק ג�  הוועדה נכו� לכלול לדעתכמו כ� 

כיו� . בגדר האחריות ההורית יבואמימוש קשרי� אלה לקבוע כי ו, הורי הוריוע�  וואחיותיו

  מכיוו� שזכויות הילד אינ�. הללוקשרי�המימוש את יכולת למנוע המשמור� הביד ההורה נתונה 

 ,אמנהרוח הבהתא� ל .המצב במקרי� לא מעטי� זהו אכ� המציאות מעלה כי, מעוגנות בחוק

לעג� את הזכות נכו� אפוא , של הילד רואה בכ� מרכיב בזהותו האישיתר שא, )א(8ובפרט סעי* 

 מימושאת ילד ל בטיח להתהא ההורית �אחריות �ריוהבמקרה של פירוד בי� ה שג� כ�, בחוק

   .ו והורי הוריויאחיות, ע� אחיומשפחתיי� הקשרי� ה

 מרחבאת משו� הרחבת זהא� אי� במת� זכות כ השאלה בפני הוועדההועלתה אמנ� 

עשויי� אשר  ,אחי�ההורי� וההורי ג� ע� התדיינויות משפטיות הוספת שדה לקונפליקטי� וה

 ,למרות החשש הזה .�מ לקשר ע הילד הזכות שללהבטיח אתש ורדלההורי� בעת הסכסו� בי� 

 להתפתחותו  בשל חיוניותו,לקשר משפחתישל הילד את הזכות כי יש לכלול  הוועדהסבורה 

לקשר תיי� קשרי� משפחלבשל החשש האמור מוצע להגביל את זכות הילד , ע� זאת. התקינה

 – זכות לקשר משמעותיכזכות זו לא תוגדר כי מוצע , ס*בנו. ו והורי הוריו בלבדיאחיו ואחיותע� 

 למנוע התדיינויות על מידת הקשר ומת� פרשנויות במטרה –בדומה לזכות הילד לקשר ע� הוריו 

  .לטיבה של הזכותשונות באשר  פסיכולוגיות

  

        זכות של ילד לדעת את זהותוזכות של ילד לדעת את זהותוזכות של ילד לדעת את זהותוזכות של ילד לדעת את זהותו    4444....1111....3333

        

בדיוני עלתה ,  הוריות לדעת את זהותזכוה לילד נתונהלפיה , )א (8 בסעי* האמנהלאור הוראת 

בעקבות  .אחריות ההוריתבמפורש את מימושה במסגרת הלכלול הא� יש ה שאלההוועדה 

במקרה של כגו� (במסגרת האחריות ההורית  וזכות זשעלולה להתעורר מהכללת  הבעייתיות

כי לעת  הסבורה הוועד,  כיו�תחו� בחקיקהההעדר הסדרה של ו )תרומת זרע אנונימיתהולדה מ

  .  עד שהעניי� יוסדר בחוק, זכות הילד להכרת זהות הוריואת ל יכללהלא נכו� יהיה  הזאת

  

        עידוד הסכמיות בי� בני הזוג למימוש אחריות� ההוריתעידוד הסכמיות בי� בני הזוג למימוש אחריות� ההוריתעידוד הסכמיות בי� בני הזוג למימוש אחריות� ההוריתעידוד הסכמיות בי� בני הזוג למימוש אחריות� ההורית        5555....3.13.13.13.1

        

 במטרה ניה�פעולה בינדרשי� כאמור ההורי� לשת*  תפיסת האחריות ההורית המשותפת על פי

על מנת לעודד . פירוק התא המשפחתיג� בעת  ,י ע� כל הורהילד� לקשר מיטבלהבטיח את זכות 

הוועדה שעל החוק לעודד את ההורי� סבורה , שיתו* פעולה שכזה למימוש האחריות ההורית

הסכ�  "לערו� במשות*להסתייע בצד שלישי המקובל על שניה� או במטפל מקצועי או מגשר כדי 

 אתבפני ההורי�  ורות היא לפרוס הה הסכ�מטרת. כנהוג במדינות שונות,  לעת הפירוד"הורות

. ה�שלהאחריות ההורית � על מנת לממש את דורשי� הסדר בנוגע לאופ� התנהלותהנושאי� ה

 �ואמוציונאליימאפשרת להימנע מדיוני� עקרוניי� , בענייני� של שיגרת החיי�, התמקדות זו

י� להגיע להסכמות בדרכי ההידברות מוכיחה להורי� שה� יכול. שאינ� מקדמי� את טובת הילד

בכלל , האפשרות לדו� באופ� פרטני. וכי יכולת זו תסייע לה� בפיתרו� מחלוקות עתידיות, שלו�

היבטי שיגרת החיי� מפחיתה משמעותית את החרדות שיש לכל אחד מ� ההורי� מהצפוי לו 

  . בעתיד
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ותו� הפרדת� מיתר  תו� הנחיה מתאימה, עריכת הסכמי� כאלו במשות* על ידי ההורי�, בנוס*

חזקת ה נושאי� הקשורי� בחרגתאת הדר� להימת במידה מסוסוללת , מרכיבי סכסו� הגירושי�

 לש� כ� הכינה הוועדה מודל של הסכ� הורות המצור* .מ� ההתדיינותוהדאגה לצרכיה� הילדי� 

 הורות יצוי� כי הגשת תוכנית. נו החוקי ייעשה בתקנות על פי החוק המוצעגויעש, ח"כנספח לדו

הוועדה לא א� , )ב"אוסטרליה וחלק ממדינות ארה – כגו�(מהווה חובה חוקית במספר מדינות 

יקבע מש בנוסח תוכנית ההורות שתשלהמצאה לנכו� לחייב הורי� בהכנת תוכנית הורות או 

 על פי דוגמת בהסדר הורותה קבל את ביטוית של בית המשפט נכו� שהחלטתו, ע� זאת. בתקנות

בי� א� הובאה לפניו תוכנית הורות על ידי ההורי� ובי� א� קבע בית המשפט , הוריתהתוכנית ה

שיתו* פעולה בי� ההורי� על יסוד יש להניח שמנגנו� זה יעודד ממילא . בעצמו את הסדר ההורות

  .שימוש בתוכנית ההורותה

  

הסכמה לל ורות שאינו כואי� טע� בעריכת הסכ� הבדיוני הוועדה אחזו חלק מחבריה בדעה כי 

אופ� נושא י� ההפרדה הקיימת לדיד� בדיוני הוועדה ב. ביחס לרכיב הממוני כתנאי לכינו� ההסכ�

. ת מלאכותיאהי הכרוכי� בולבי� ענייניי� ממוניי�  הדלאחר הפרימימוש האחריות ההורית 

תתגלע בי�  בו בכל מקרהשהיות , מוטב שלא לערו� כלל הסכ� ההורותהושמעה הטענה כי 

 יתבמר, חר* האמור . הסכ� ההורותי�לא יקוממילא , � מחלוקת שעניינה עלויות כספיותההורי

 להגביר את ההבנה ביחס לאחריות ההורית לההורות יכוכי עריכת הסכ� , י הוועדה סבורי�חבר

� הנושאי. בעת הפרידה עולה בדאגה לטובת הילד* פותי ההדדית לשומשמעות המחויבות

 בוועדה נפרדת שעניינ� נדו� , במסגרת מזונות הילדמוסדרי�  ההסכ�הממוניי� הכרוכי� בביצוע

של הענייני� הממוניי� במסגרת תוכנית הכללת� . את פתרונ�ש� ימצאו ויש להניח ש, כאמור

בעת בי� ההורי� הנדרש לפגוע בשיתו* הפעולה לדעת מרבית חברי הוועדה עלולה ההורית 

        . להבטיח את טובת ילד�בדאגת� והפרידה

  

   הסדרת האחריות ההורית בעת שינוי מקו� מגורי הקטי� אל מחו+ לישראל הסדרת האחריות ההורית בעת שינוי מקו� מגורי הקטי� אל מחו+ לישראל הסדרת האחריות ההורית בעת שינוי מקו� מגורי הקטי� אל מחו+ לישראל הסדרת האחריות ההורית בעת שינוי מקו� מגורי הקטי� אל מחו+ לישראל3333.1.6.1.6.1.6.1.6

  

סוגיית שינוי מקו� מגורי מצאה הוועדה לנכו� להציע הסדר ל, ד הסכמיותבהמש� לרצו� לעוד

 לחוק הכשרות 15סעי* .  הנוכחיתאינה מוסדרת באופ� מפורט בחקיקה הישראליתאשר הקטי� 

) ג)(6(1וסעי* , כוללת את הזכות לקבוע את מקו� מגורי הקטי�קובע כי אפוטרופסות המשפטית 

לחוק בית המשפט לענייני משפחה מסמי� את בית המשפט לדו� בתובענה שנושאה יציאת קטי� 

בהתא� לכ� נהגו בתי המשפט להכריע בענייני� אלו על בסיס עקרונות כלליי� של . מ� האר+

ו� בתי המשפט נדרשו בסופו של י.  שוני�זכו לפרשנויות שונות במקרי�אשר , טובת הילד

 הראשונה גרסה כי הורה משמור� המבקש לשנות את מקו� :להכריע בי� שתי גישות חלופיות

מגוריו אל מחו+ לישראל ולקחת את הילד עימו מגיע לשערי בית המשפט כשלפתחו הנטל להוכיח 

יחס ינמנעה מל, ומת זאתלע, הגישה השנייה. טע� מיוחד לאפשר את המש� המשמורת ע� הגירתו

על א* שינוי , ודגלה בבחינת המקרה כתיק משמורת רגיל, את ההגירה לרעת ההורה המהגר

 שנית� ,בהקשר זה ידועי� ביותר פסק דינו של בית המשפט המחוזי. ההגירהות הצפוי עקב הנסיב
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 בבית ניתנהש 17פלוניתוהלכת ,  אשר בחר בגישה הראשונה16ל. דעל ידי השופט פורת בעניי�

  .אשר צעדה במתווה הגישה השנייהו, המשפט העליו� על ידי השופטת דורנר

  

  הוועדה סבורה כי ראוי שנושא שינוי מקו� המגורי� של הילד אל מחו+ למדינה יוסדר בפרוט 

 הצור� בחקיקה שכזו גובר על רקע .  ילדי�י להפחית את החשש לחטיפתעשודבר שכ� ה, בחקיקה

שעימו שוהה הורה העל כי מבטלות את מעמד ההורה המשמור� בקובע� אשר , המלצות הוועדה

על כ� .  להבטיח יכולתו של ההורה האחר לממש את אחריותו ההוריתת החובהמוטלהילד יותר 

מוצע לקבוע הסדר אשר יאפשר להורה להגר ע� הילד תו� הסדרת המש� מימוש האחריות 

  . ככל שנית�, ההורית של ההורה האחר

משו� שלדעת הוועדה זכות זאת  , את העמדה כי לילד זכות משלו בשאלת ההגירהתה דחהוועדה 

 אותו הורה צריכה הימצא ע�טובת הילד ל. ל ההורה להגראינה יכולה לעמוד אל מול זכותו ש

בנוגע לכוונתו העתידית  , מול זכות משוערת של הילדהממשיות ולא אל להיבח� על פי הנסיבות 

  .  במדינת ישראל או במקו� אחרלקבוע את מרכז חייו 

כדי להבטיח את מימוש , הוועדה דנה ג� באפשרות להגביל בחוק את הגירתו של הורה ללא הילד

 המעוג� –רה כי לא נית� לשלול את חופש התנועה והוועדה סב, ע� זאת. האחריות ההורית על ידו

וכי הגבלת חופש היציאה , מימוש אחריות הורית כדי להבטיח – כבוד האד� וחירותו: בחוק יסוד

  .בחוק מ� האר+ אינה מעשית

 כי הורה שמבקש להגר אל מחו+ לישראל ע� ילדו נדרש לתת לקבוע בחוק מוצע נוכח האמורל

ההורה האחר � הילד מק ותינ אינה ההגירה על ההורה המהגר להראות כי מטרת, קרי. טע� להגירה

ית� להסתפק באמות המידה שעל פיה� בית  לדעת הוועדה לא נ,ע� זאת.  בהורה האחרנקמהאו 

  .המשפט קובע את הסדר ההורות לעניי� הסדרת אחריותו ההורית של ההורה האחר לאחר ההגירה

הוועדה את האפשרות לקבוע הוראות דומות לעניי� שינוי מקו� המגורי� בחנה , נוס* על האמור

סבורה הוועדה שעל הנושא , ר+בשל הקושי בהגדרת שינוי מקו� המגורי� בתחומי הא. בתו� האר+

  .אי� מקו� להסדיר זאת באופ� פרטני בחוק ו,היכלל במסגרת התוכנית ההוריתל

        

        שאלת ביטול חזקת הגיל הר�שאלת ביטול חזקת הגיל הר�שאלת ביטול חזקת הגיל הר�שאלת ביטול חזקת הגיל הר�בזיקה לבזיקה לבזיקה לבזיקה ל    ––––דרכי הסכמה או הכרעה במחלוקת בי� ההורי� דרכי הסכמה או הכרעה במחלוקת בי� ההורי� דרכי הסכמה או הכרעה במחלוקת בי� ההורי� דרכי הסכמה או הכרעה במחלוקת בי� ההורי�     3.1.73.1.73.1.73.1.7

        

לעודד את על בית המשפט ההכרה כי כידוע  משפחה עמדה ילעניינביסוד חוק בית המשפט 

  : הגיע להסכמותרי� לההו

  

אלא בא לייש קונספציה , אינו רק ערכאה שיפוטית חדשה בישראל ...המשפט למשפחה #בית"

יוצרת מחסומי ומכשולי חדשי , המשפט#הנוהגת בבתי, הגישה האדוורסרית המסורתית. חדשה

משי� המשפחה צריכי לה#בני. במקו לשבור את המחסומי הישני, משפחתיי# בקשרי הפני

הסכ כפתרו� בסכסוכי משפחה . ולנהל את הקשר היומי ג לפני וג אחרי הדיוני בבית המשפט

המשפט למשפחה ש לעצמו מטרה להביא לניצול #בית. די�#עדי� על הכרעה בסכסו� במסגרת פסק

                                                
 .4לעיל הערה , ל.עניין ד 16

  . 5לעיל הערה , הלכת פלונית 17
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המשפט ומחו( לכתלי בית # מכסימלי של האפשרויות לפתרו� סכסוכי משפחתיי בי� כתלי בית

  18"המשפט

  

וכ� במנגנוני� ליישוב , השתמש בייעו+ וטיפול משפחתי או בתאו� הורילש� כ� מוצע להורי� ל

חשיבות רואה הוועדה .  במקרי� של מחלוקות הנוגעות לילדי�,גישורבבפרט וסכסוכי� בהסכמה 

יישוב מוקד� של (בהצעה הכלולה בתזכיר החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה רבה 

על יסוד עבודת הוועדה ,  אשר הופ+ זה מכבר על ידי משרד המשפטי�,2006 $ו " התשס,)סכסו�

לפי הצעה זו יחויבו . � נשיא בית המשפט למשפחה ברמת ג�סג, שנהב יצחקהשופט ' כבבראשות 

  $) הכרות ותאו�, מידע(ת "הו פגישת המ– פגישה מקדימה להגשת תובענהבקיו�  ההורי�

  . בית די� דתיביני משפחה או בית משפט לעניסיוע שבהביחידת 

  

         בחינת האפשרות להפחתת התדיינויות בהוראות החוק המוצע בחינת האפשרות להפחתת התדיינויות בהוראות החוק המוצע בחינת האפשרות להפחתת התדיינויות בהוראות החוק המוצע בחינת האפשרות להפחתת התדיינויות בהוראות החוק המוצע8888....3.13.13.13.1

        

שפגיעת� חמורה בשלו� אחד מ� הגורמי� כאמור ההתדיינות המשפטית בי� ההורי� היא היות ו

 להגיע ורי� לסייע להכלוור ישא בכלי� לשימוש בחנה הוועדה מספר אפשרויות ,הילדי�

        :בעת הגירושי�ההורית יות רחהצור� להתדיי� בשאלת האאת  עוימנ ו,להסכמות

מטע� ההורי� או בעל מקצוע בתחו� הטיפול המשפחתי של  חוות דעת תשקביעת חובה להג. . . . 1111

וסכ� על יעור� חוות הדעת . כחלק מכתבי הטענות בעת פתיחת ההלי� בבית המשפטבית המשפט 

    בחוק שייקבעומידה העל פי אמות  �תיערדעת החוות  .הורי� או שיקבע על ידי בית המשפטידי ה

לקבלת  דרישה .אופ� מימוש האחריות ההוריתעל  לקבל הכרעהבית המשפט  לסייעוהיא תוכל ל

 נהוגה בתביעות אזרחיות שונות י תחילת ההלי� בבית המשפטנ לפחוות דעת של מומחה

קביעת טובת הילד  מכיוו� ש).כדוגמת ענייני� שברפואה(שמבוססות על שאלות מקצועיות 

, דורשת למידה והכרות קרובה של חיי המשפחה, במשפחה במצב של משבר שמוביל לפירוד

, התייחסות ההורי� לילד וכדומה, יכולת התקשורת ההדדית שלה�, מערכת היחסי� בי� ההורי�

 .נכו� שתעמוד לרשות בית המשפט חוות דעת של איש מקצוע לצור� קביעת טובת הילדנראה ש

להגיש , בשאלת האחריות ההורית שאינ� מסוגלי� להידבר ביניה� ,הורי� חיוב� של, מזאתיתרה 

בכוחות עצמ� או לעודד אות� להגיע להסכמה  עשויה של מומחהבתחילת ההלי� חוות דעת 

 חוות הדעת  בגי� עליה�שתושת העלות ,כמו כ�.  מטפל מקצועי או מגשר,באמצעות צד שלישי

נו הידיעה שיש בפרטו, מההוצאה הכרוכה בכ�ו* פעולה בכדי להימנע  לשיתלהוות תמרי+עשויה 

  .  שבית המשפט יאמ+ אותה בסיומה של ההתדיינותסיכוי גבוה

שיקול הדעת בשאלת ההסתייעות לדעתה מפני ש, שלא לאמ+ גישה זאתהחליטה  הוועדה

בית כתפי על מוטלת האחריות לקביעת טובת הילד  .בית המשפט בידי היוותרבמומחה צרי� ל

 כרעהה לצור� ה.הטלת חובה להסתייע בחוות דעת מקצועיתל ידי ע בהלפגוע ואי� , המשפט

החקירות בבית המשפט ה� האמצעי המיטבי , בדבר טובת הילד עובר לפרידת הוריוהשיפוטית 

אופ� מימוש האחריות ההורית לאחר את  יכול בית המשפט לקבוע את טובת הילד וושעל פי

                                                
 - 431) ז"תשנ(ג " מהפרקליט,  " מגמות והישגים– 1995 -ה "תשנ, בית המשפט לענייני משפחהחוק "גייפמן ' ארבל וי'  ד18

452 ,438. 
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וכ� ,  לילדמשמעותי יותרההורה הכגו� מי היה , מחי� אי� כלי� לבדוק עובדותלמו .הגירושי�

,  על מבחני� פסיכולוגיי�ותשל חוות דעת המסתמכהמקצועית  �מהימנותל קיימי� ספקות ביחס

לכ� . )דרימ� בפני הוועדה' שגיא ופרופ' של פרופסקירותיה� מ כעולה(כפי שה� נערכי� היו� 

בחוות דעת מקצועית הצור� מידת בדבר  שיקול הדעתאת  הותירלמוטב  ,לדעת רוב חברי הוועדה

        . בידי בית המשפט

        

  קונפליקט גבוה� שלבמקרי  שייצג את ענייניו בבית המשפט"ידיד לילד"חובה למנות קביעת     ....2222

ימומ� על ידי  הואו, ג לאינטרסי� של הילד בראש ובראשונהודאתפקידו יהיה ל. בי� ההורי�

בית המשפט ייבח� את התוכנית . זמ� תקופתמש� לשתיבח� , תכנית הורות זמנית  יציע,ההורי�

רעיו� זה נדחה בשל . או לקיי� את ההתדיינות המשפטיתבאופ� זמני המוצעת ויבחר לקבלה 

   . שכזותכנית הורות זמנית ביצוע לעקוב אחר של בית המשפט ווחוסר יכולת, שיקולי עלות

  

בעניי�  להסכמהבעת הגירושי�  אינ� מגיעי� ההורי�פיה כאשר ל, בחוקברירת מחדל קביעת . 3333

 נוהגתברירת מחדל מעי� זו .  parenthood shared  $תונהג הורות משותפת האחריות ההורית 

היא מונעת במידה רבה ביותר את ההתדיינויות  כי  מעלהניסיו�וה ,)טקססכגו�  (במדינות אחרות

 יבותהמחוחיזוק , משותפת הוא בראש ובראשונהרות להו הטמו� בהסדר היתרו� .בבית המשפט

בניגוד למצב הנוהג כיו� בו הקשר בי� הילד לבי� , זאת .השווה והמשותפת של שני ההורי� לילד

מתייחס בספרו לעניי� זה  שיפמ�פנחס '  פרופ.אינו משמור� לא אחת מתנתק לחלוטי�הורה ש

  : באומרו

  

מ� הראוי היה ששיטת המשפט תטפח אחריות , חובותיהבחברה בה נתבע שיווי זכויות ההורי ו"

   .19"וה� בדאגה החומרית לו,  לילד ה� בדאגה הטיפוליתההורי שניעקרונית שווה של 

  

ה של ברירת  מטרתאמנ� .הוראה מעי� זו בחוק המוצעשלא לכלול  הוועדההחליטה , א* על פי כ�

היא בבחינת ברירת המחדל , ע� זאת . בעניינ� של הילדי� למנוע התדיינות משפטיתהמחדל היא

דבר שאינו עולה  – לגופוומקרה טובת הילד בכל מקרה בוחנת את אשר אינה חזקה משפטית 

   .   העל של טובת הילד�עיקרוע�  , לדעת רוב חברי הוועדה,בקנה אחד

  

  """"חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�חזקת הגיל הר�"""" ....3.13.13.13.1.9.9.9.9

  

 ,טובת הילדעיקרו� � פוגעת בילדילפיו ההתדיינות המשפטית בעניינ� של , זהחשיבה על פי קו 

 25    סעי*כיו� ב הקבועה, "חזקת הגיל הר�" את על כנה להשאיר עד כמה נכו� יהיה הוועדהבחנה 

  .הכשרות  לחוק

   

הואיל ונקודת המשע� של החוק בכל הנוגע לאופ� מימוש האחריות ההורית צריכה להיות  ....9.19.19.19.1....3.13.13.13.1

. לבטל את החזקהיהיה י הוועדה כי נכו� רוב חברסבורי�  ,טובת הילד כשיקול ראשו� במעלה

כל  לעומת מועד* לקבל משקל טובתו של הילד המסוי� והבטחת מימוש זכויותיו צריכות
                                                

  .274' עמ, מכון סאקר, בהוצאת האוניברסיטה העברית, כרך ב, דיני המשפחה בישראלשיפמן '  פ19
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 �אבות אינ� מעונייניבו , כמו שימור המצב הקיי�,  ובפרט שיקולי� כלליי�–אחרי� השיקולי� ה

משפטי המוחלש בדי� הנשי� על רקע מצב� ה או רצו� לאז� את זכויות ,ת�לממש את אחריו

לבית יינתנו  ,מצד אחד  בכ�.לקבוע קווי� מנחי� לקביעת טובת הילדהחוק  על כ� נדרש. ישיהא

 יימנע ,מצד שניו, עיקרו� כעקרו� עלהכלי� למנוע את הקשיי� שיתעוררו ביישו� ההמשפט 

 יתבמרסבורי� בהתא� לכ� .  לחוסר יציבות בחיי הילדשיגרמושימוש לרעה בהליכי� משפטיי� 

את המצב שנהג ולהביא בחשבו� את חזקת הגיל הר� חברי הוועדה כי יש להוציא מהחוק 

 קביעת אמות המידה ,לדעת הוועדה .טובת הילד יתר שיקולי יחד ע� גירושי�לפני הבמשפחה 

באופ� סביר לדעת   מאחר שההורי� ועורכי דינ� יוכלו,תפחית את החשש מפני התדיינויות סרק

  .  פטית הצפויה המשאת התוצאה

   

להגיע לפשרה מושכלת ומאוזנת שתבטיח את ,  מצד אחדבקביעת אמות המידה התאמצה הוועדה

חשב בטיעוני� השוני� להת, השניצד � הומ, באופ� עצמאי מהאינטרסי� של הוריוטובת הילד 

, הילדי� בחזקת הא�נשארי�  ה לרובב,  בישראלמציאות החברתית הנוהגתה על רקע שהועלו

 מציעה הוועדה לחייב את בית המשפט לנמק את ,בהתא� לכ� . שיפורט בהמש� הדברי�כפי

משקל למכלול אמות המידה שבחוק לקביעת חלוקת האחריות בו לא נית� החלטתו בכל מקרה 

  . ההורית

  

  

 עת הסדרי הורות על ידי בית המשפטמבוססות אמות המידה לקבייה� שעל    הנחות היסוד 9.29.29.29.2....3.13.13.13.1

            :ה�

באורח הו ויממשו ו הילד היא ששני הוריו ימלאו תפקיד משמעותי בחייו וששניה� יגדלטובת) 1111(

  .את אחריות� ההוריתמיטבי 

ושהורה לא ישתחרר ,  יש לעשות את המרב כדי להבטיח ששני ההורי� ימלאו את מחויבות�))))2222((((

  .בה לפגיעה בילד כתוצאה מהקשר עימו ודאות קרו קיימתאלא א�מאחריותו ההורית 

 והזכאי שטובתו העצמית תיבח� לגופו בלא שענייני, י יש להתייחס אל כל ילד כאד� אוטונומ))))3333((((

  . יגזרו מזכויות שיש להוריו

  

  :   לנכו� להתבסס על הנחות יסוד אלה הינ�השיקולי� שבשל� ראתה הוועדה

י� ויההורי� אינ� מצכאשר כי  לה בצורה חד משמעיתמע  הקלינייהמחקר הפסיכולוג ))))1111((((    

תרומת� של ,  מה� לממש במשות* את אחריות� ההוריתאשר מונע ,גבוההברמה נפליקט בקו

 אחדיותר מהימצאות הילד באחריות הורה טובה תמיד הילד התקינה של  להתפתחות  ההורי�שני

 במצבי קונפליקט כונ�אי� אפשרות לכי קובעת  20הספרות המקצועית העדכנית, בנוס*. בלבד

לקחת בחשבו� יש  �ד מסוילכדי לקבוע את טובתו של י. ובת הילדשהוא לטקשי� פתרו� אחיד 

, נכונות ההורה לאפשר להורה השני לממש את אחריותו ההורית: כגו�, גורמי� מורכבי�מספר 

                                                
20
 Ahrons, C. R. (2007). Introduction to the special issue on divorce and its aftermath. Family Process, 46, 3-6. 

Kelley, J.B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and 

clinical research. Family Process, 46, 35-52. 
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מספר  ,רצונו וצרכיו לרבות צרכיו הייחודיי�, לו של הילדגי, כישוריו האישיי� של כל הורה

קשריה� , ב� ההדדי של ההורי� ויחסיה� ע� כל ילדמצ, �הטווח הגילי� שלו האחי� והאחיות

מנקודת הראות של הפסיכולוגיה של  .התנאי� הסביבתיי� ועוד, ע� בני המשפחה המורחבת

 על ידי שתקבע כי האחריות ההורית תמומש, כזו או אחרתת חזקה משפטיאי� מקו� לקבוע , הילד

 נקודת המוצא של לפיכ�. ילדהבת טועקרו�  בקנה אחד ע� להעו והיא אינה הואיל ,הורה אחד

מאית בל מקרה ומקרה בכדי לממש את החוק צריכה להיות כי יש לדאוג לקיומה של בחינה עצ

  .  על ידי שני הוריוטובת הילד ככל הנית�

 מיטבייהיה בקשר הילד  ש בכדי להבטיח ששני ההורי� יממשו את אחריות� ההורית ובפרט))))2222((((

את י� לש� כ� מעודד.  יעשו את המרב לשת* פעולה ביניה�שה�על החוק להבטיח , ה�ע� שני

   .י או מגשר לפני תחילת ההתדיינותלרבות מטפל מקצוע, להסתייע בצד שלישיההורי� כאמור 

מדינת שראוי  ה מ�. על האמנהבפרטתבססה הת המערב ובמדינהמגמה של ביטול החזקה  ))))3333((((

האופ� בו  באותואחריות ההורית האת מימוש   בחקיקהתסדיר, שאשררה את האמנה, ישראל

  .  טובת הילדלבחינת קריטריוני� דומי� הדברי� במדינות אחרות ותקבענעשו 

  

 בית להכרעתממליצה הוועדה על קביעת קווי� מנחי� שפורטו לעיל   לאור השיקולי�....9.39.39.39.3....3.13.13.13.1

 י�ג� א� קי. טובת הילדת על פי עיקרו� העל של יראופ� מימוש האחריות ההובאשר ל המשפט

כי יצוי� . כי ביטול החזקה נדרש ג� במחיר זההוועדה סבורה , חשש לעלייה בכמות ההתדיינויות

צומצמו , משותפתההורות משמעותית ל ונקבעה בחוק העדפהבוטלה החזקה במדינות שבה� 

  .ה� מועטות ביותרוההתדיינויות בשאלת החזקת הילדי� 

נועדה , כפי שנעשה במדינות אחרות, )חוק המוצעב 9בסעי* (קביעת הקווי� המנחי� בחוק 

, פרמטרי�ה התחשבות במכלולתו� ,  יערו� בחינה דקדקנית של כל מקרהלהבטיח שבית המשפט

ג� לכלול הוועדה ראתה לנכו� ע� זאת . מת� הכרעה מושכלת ומנומקת באשר לטובת הילדלצור� 

 במקרי� לשוקלויהיה  חובהש, לפני הפרידהמידת הטיפול של ההורה בילד שיתבסס על פרמטר 

הואיל  .לא נית� להכריע בעניי� חלוקת האחריות ההורית על פי אמות המידה האחרותבה� 

  פרמטר עובדתילהיות  יכולאי� הוא, קולי� לקביעת טובת הילדממכלול השיחלק הוא פרמטר זה ו

יו לפאלא פרמטר משפטי  ,טיפל בילדמש� הזמ� שההורה מבוססת על הקובע חזקה ראייתית ה

א� לאחר שבית המשפט בח� , לפיכ�. וההורה שהתמסר והשקיע בטיפול בטובת הילד להיות ע� 

כל הורה יכול לממש את היינו ש, ויני�עהגיע למסקנה שהמאזניי� מו, את כל הפרמטרי� שבחוק

אלא שבשל הקונפליקט  –  רצו� הילד עולה בקנה אחד ע�באופ� מלא והדבר א*אחריותו ההורית 

 הוא יוכל –ה� משתפי� פעולה ובית המשפט נדרש לקבוע הסדר הורות אי� יה� הקשה שבינ

  .  בילד בילד בילד בילדאחד מ� ההורי�אחד מ� ההורי�אחד מ� ההורי�אחד מ� ההורי�כל כל כל כל טיפל טיפל טיפל טיפל      שבה שבה שבה שבהמידהמידהמידהמידההההה :נוס*הפרמטר עשות שימוש בל

  

וו� שהוא משק* את מכי, חלק מהחברי� בדעת הרוב סברו כי אי� מקו� להוסי* פרמטר זה, אכ�

קיי� , יתרה מזאת. א� ולהבאדיקציה לטובת הילד מכ יכול להוות אינאינוו, גירושי�שלפני ההמצב 

רוב מצאו  אול� בסופו של דבר. י כאמורבסס על מבח� עובדתתה מגדרית שת הטיתרליצי חשש

מחייב את בית אלא , אינו יוצר מראש הטיה לטובת הורה מסוי�חברי הוועדה כי פרמטר זה 

צור� ל. משפחההבאותה א� ולהבא מהי טובת הילד מכהמשפט לבחו� ביסודיות בכל מקרה ומקרה 

אינו ש א* ,בילדיותר זמ� שטיפל הורה הכי  ,דוגמהלבית המשפט לקבוע  לא יוכל ביסוס ההכרעה
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ממש את מלוא אחריותו יהיה זה שי ,� הילד לבי� ההורה האחרמוכ� לאפשר קשר מיטבי בי

  .ההורית

   

, לדעת� .על כנה"  הגיל הר�תחזק"  בהשארתתומכי�ועדה חלק מחברי הו,  לעומת זאת....9.49.49.49.4....3.13.13.13.1

 מבטיחה  חזקהה . היציבות בחיי הילדהוא המרכיב המשמעותי ביותר להתפתחותו התקינה

, לדעת�. קנה יציבות וודאות לאורח חייו של הילדתוובכ� ,  אחדמשמורתו של הורהילד יהיה בהש

שמטפלת הא� היא ש,  מש� דורות וא* כיו�,על המציאות החברתית הנוהגת מבוססתהחזקה 

, את ההבדלי� הטבעיי� בי� המיני�משקפת ג�  החזקה כי, סבורי� יש ה,בנוס*. בילדי� הצעירי�

. ל בילדי� בגיל הר� מאשר לגברי�ופילנשי� ישנ� סגולות פסיכולוגיות טובות יותר לטמשו� ש

שהא� ומעדיפי�  הרוב המוחלט של האבות אינ� מעונייני� לקבל את הילדי� לחזקת� כמו כ�

  .)50$54' עמ, 'נספח ד, ראו דעת המיעוט( יק בילדי�תחז

  

 בי� תדיינויותההכדי לצמצ� את חברי� נוספי� בוועדה תמכו בהשארת החזקה על מכונה . . . . 9.59.59.59.5....3.13.13.13.1

, הוכח זה מכברבשלומ� של הילדי�  פגיעת� של התדיינויות אלו. ההורי� בנושא החזקת הילדי�

 בנוגע למשמורת על כמעט ולא מתקיימת התדיינותכ� שבפוגרמה להגיל הר�  תחזקל הוודאות שו

מוצדק לשמר את החזקה ג� לכ� , צמצו� ההתדיינות למינימו� הוא לטובת� של הילדי�. ילדי�

יביא לפגיעה החזקה  ביטול ,נוס*ב .א� במקרי� מסוימי� ייתכ� ואי� היא מטיבה ע� ילד מסוי�

פוגע אשר  .על הגירושי�החל אישי  הדי� פגיעה בנשי� בשלה על רקע לנשי� כיו�ביתרו� המוקנה 

   .לגברהאישי ז� במקצת ההעדפה הקיימת בדי� ואת, בדר� זאת .באופ� כללי של נשי� �זכויותיהב

ביטול חזקת הגיל הר� מקריב את האינטרס של הנשי� על מזבח העיקרו� , לדעת המיעוט, לסיכו�

. נוהגתחברתית הלאור המציאות ה, שנכו� א� במיעוט קט� של מקרי�, המופשט של טובת הילד

ראו  (נכו� החוק אינו צרי� לשאו* לשנות את המציאות החברתית אלא לתת לה ביטוי נורמטיבי

   .)'נספח ד, דעת המיעוט

        

מנוגדת ה� לתפיסות הפסיכולוגיות מנוגדת ה� לתפיסות הפסיכולוגיות מנוגדת ה� לתפיסות הפסיכולוגיות מנוגדת ה� לתפיסות הפסיכולוגיות " " " " הגיל הר�הגיל הר�הגיל הר�הגיל הר�"""" כי חזקת  כי חזקת  כי חזקת  כי חזקת ,,,,עמדת מרבית חברי הוועדה היא כאמורעמדת מרבית חברי הוועדה היא כאמורעמדת מרבית חברי הוועדה היא כאמורעמדת מרבית חברי הוועדה היא כאמור

שפטית של האחריות ההורית יחד ולחוד שנקבעה שפטית של האחריות ההורית יחד ולחוד שנקבעה שפטית של האחריות ההורית יחד ולחוד שנקבעה שפטית של האחריות ההורית יחד ולחוד שנקבעה ה המה המה המה המססססהמוכחות באשר לטובת הילד וה� לתפיהמוכחות באשר לטובת הילד וה� לתפיהמוכחות באשר לטובת הילד וה� לתפיהמוכחות באשר לטובת הילד וה� לתפי

 מספר ויחסרשל טובת הילד ועיקרה  תמציתהתביא לכ� ש    הותרת החזקה הקיימת. . . . באמנהבאמנהבאמנהבאמנה

לשקול ובפרט במצבי גירושי� בה� נחלשת יכולת ההורי� להתנתק מעניינ� האישי , החוקי�

            .כראוי את טובתו של ילד� כשיקול ראשו� במעלה
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 וסח תיקו� החוק המוצע ודברי הסבר וסח תיקו� החוק המוצע ודברי הסבר וסח תיקו� החוק המוצע ודברי הסבר וסח תיקו� החוק המוצע ודברי הסבר ננננ    3.23.23.23.2

הוראות החוק  תיקו� על  בפניה ממליצה הוועדהושהוצג הוועדה והמסמכי� דיוניבסיס על 

. לחוק הכשרות' בפרק בש� הילדיבי� בי� הורי� והיחסי� המשפטיי�  בהסדרת ותהעוסק

שארו יידיה� ילבי� ממוניי� שבי� הורי� והענייני� ההסעיפי� בחוק הקיי� העוסקי� בהסדרת 

   .בנוסח� הנוכחי

  

  

            הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהכשרות המשפטית והאפוטרופסותהכשרות המשפטית והאפוטרופסותהכשרות המשפטית והאפוטרופסותשל חוק של חוק של חוק של חוק ' ' ' ' הצעה לתיקו� פרק בהצעה לתיקו� פרק בהצעה לתיקו� פרק בהצעה לתיקו� פרק ב

         הקטיני� הקטיני� הקטיני� הקטיני�����הההההורי� וילדיהורי� וילדיהורי� וילדיהורי� וילדי

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות. . . . 1111 

  :בסימ� זה

  ;אחיות והורי הורי�,  אחי�–" ב� משפחה"

 או על פי חוק 1981 $א "התשמ,  לרבות הורה על פי חוק אימו+ ילדי�$" הורה"

  ;1996  $ו "התשנ, הסכמי� לנשיאת עוברי�

  ; ילדה או ילד שה� קטיני�$  "ילד"

, הופקעו או אוינו, בי� שנישואיה� הותרו,  שחיי� בנפרדילד  הורי� של $" פרידה"

  .בי� שה� עדיי� נשואי� ובי� שלא היו נשואי�

   

        אחריות הוריתאחריות הוריתאחריות הוריתאחריות הורית    ....2222

ו של בזכויותיו ובמכלול צרכי, להורה החובה והסמכות להחליט ולפעול בענייניו) א(

  ").אחריות הורית  "$להל� ( 3כאמור בסעי*  הילד ילדו על פי טובת

 ,כלכלתו,  הגופני והנפשיהבטחת שלומואת , האחריות ההורית כוללת בי� היתר) ב(

, המוסרית והחברתית התקינה, הרוחנית, הנפשית, התפתחותו הגופנית, בריאותו

ישיר וסדיר בי� , ו� קשר אישיקי, מקו� מגוריו, חינוכו ופיתוח יכולותיו וכישוריו

להל� (משפחתו ני  בלבי� הילד  בי�קשרקיו�  ו")קשר הורי "$ להל�(הילד לבי� הוריו 

  "). קשר משפחתי "–

  . על ידי הוריו האחריות ההורית כלפיוזכותו של הילד כי תמומש) ג(

   

        טובת הילדטובת הילדטובת הילדטובת הילד. . . . 3333

שיקול ראשו� במימוש אחריותו ההורית יפעל ההורה כ� שטובת הילד תהיה ) א(

  . במעלה

בעת קביעת טובת ילדו יביא ההורה בחשבו� את מכלול הענייני� הנוגעי� ) ב(

, רצונו, שלומו הגופני והנפשיהבטחת בפרט ו, להחלטה בעניי� המסוי� של ילדו

ממד הזמ� בחייו , תכונותיו וכשריו המתפתחי�, מינו, גילו, דעותיו, רגשותיו

הקשר שמירה על , הקשר ההורי, וצאה מ� הפעולהוההשפעה הצפויה עליו בעתיד כת

  .יציבות ורציפות ביחסי� בי� הילד לסביבתוהמשפחתי וכ� 

  

        בוד אב וא�בוד אב וא�בוד אב וא�בוד אב וא�ייייחובת כחובת כחובת כחובת כ. . . . 4444



 38

  .ילד מחויב בכיבוד ובמשמעת להוריו בכל עניי� הנוגע לאחריות�

  

        שיתו* פעולה בי� הורי� שיתו* פעולה בי� הורי� שיתו* פעולה בי� הורי� שיתו* פעולה בי� הורי� . . . . 5555

  .האחריות ההורית היא של ההורי� יחד ולחוד) א(

הסכמתו ;  הנתו� לאחריות� חייבי� שני ההורי� לפעול בשיתו* פעולה�יבכל עני) ב(

בפירוש או , של אחד מה� לפעולתו של רעהו יכולה להינת� מראש או למפרע

חזקה על הורה שהסכי� לפעולת רעהו כל עוד ;  מסוי� או באופ� כללי�לעניי, מכללא

  . לא הוכח היפוכו של דבר

 ובלבד ,אי כל אחד מההורי� לפעול על דעת עצמו שאינו סובל דיחוי רש�בעניי) ג(

  .שיידע את ההורה האחר על כ� בהקד� האפשרי

 לרבות – ההורית  נתגלעו חילוקי דעות בי� ההורי� בעניי� אופ� מימוש האחריות) ד(

, על מנת להגיע להסכמה בדרכי שלו�, ככל הנית�, יפעלו ההורי�, במקרה של פרידה

  . לרבות מטפל מקצועי או מגשרומקובל על שניה� לרבות באמצעות צד שלישי ה

   

        הגבלת האחריות ההוריתהגבלת האחריות ההוריתהגבלת האחריות ההוריתהגבלת האחריות ההורית. . . . 6666

  . אחריות הורית לא תוגבל אלא בחוק או בצו של בית משפט) א(

בהתקיי� נסיבות שבה� מימוש קשר הורי פוגע או עלול לפגוע פגיעה של ממש ) ב(

, לפגוע בילדאו בהתקיי� נסיבות שבה� מימוש קשר משפחתי פוגע או עלול , בילד

  . רשאי בית המשפט לקבוע את הדר� הנאותה למימוש הקשר או להגבילו

   

        חילוקי דעות בעניי� אחריות הוריתחילוקי דעות בעניי� אחריות הוריתחילוקי דעות בעניי� אחריות הוריתחילוקי דעות בעניי� אחריות הורית. . . . 7777

וש אחריות� ההורית כאמור  אופ� מימ�לא באו ההורי� לידי הסכמה ביניה� בעניי

רשאי כל אחד מה� או הילד לבקש מבית המשפט לקבוע את אופ� ) ד(5בסעי* 

לא עלה בידי בית המשפט להביא את ההורי� לידי ; יות ההוריתמימוש האחר

  .יכריע בית המשפט בחילוקי הדעות בעצמו או באמצעות מי שימצא לנכו�, הסכמה

  

                הסכ� הורות במקרה של פרידההסכ� הורות במקרה של פרידההסכ� הורות במקרה של פרידההסכ� הורות במקרה של פרידה. . . . 8888

 ההורי� להסכי� בעניי� אופ� מימוש האחריות ההורית במקרה של פרידה רשאי�

הסכ� הורות טעו� אישור של בית ; 21ופסלפי הסכ� ההורות שיקבע בט, לרבות

  . 3והוא יאשרו לאחר שנוכח כי הוא על פי טובת הילד כאמור בסעי* , המשפט

   

        הסדר הורות על ידי בית המשפט במקרה של פרידההסדר הורות על ידי בית המשפט במקרה של פרידההסדר הורות על ידי בית המשפט במקרה של פרידההסדר הורות על ידי בית המשפט במקרה של פרידה. . . . 9999

לא באו ההורי� במקרה של פרידה לידי הסכמה בעניי� אופ� מימוש אחריות� )  א(

רשאי , או שההסכ� שהגיעו אליו לא בוצע, כולה או חלקה, 8ההורית כאמור בסעי* 

להל� (כל אחד מה� לבקש מבית המשפט לקבוע את אופ� מימוש האחריות ההורית 

  ).  הסדר הורות–

                                                
 . תוכנית הורית–' ראה נספח ד 21
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יביא , 3הורות על פי טובת הילד כאמור בסעי* בבוא בית המשפט לקבוע הסדר ) ב( 

  :את מכלול הענייני� הבאי�, בהחלטה מנומקת, בי� היתר בחשבו�

לגילו וצרכי� , צרכיו ההתפתחותיי� המשתני� של כל ילד בהתא� למצבו) 1(

   ;מיוחדי� ככל שה� קיימי�

 תו� מת� משקל ,ככל שכשריו המתפתחי� מאפשרי� לבררו, רצו� הילד) 2(

  ;מתאי� לה� לפי גילו ומידת בגרותו

לשת* פעולה למימוש האחריות ההורית , יחד ולחוד, נכונות� של ההורי�) 3(

  ; זכויותיו של הילדוהבטחת

  ;ישיר וסדיר ע� שני הוריו, אישי, זכותו של הילד לקשר משמעותי) 4(

  ; כל אחד מההורי� לממש את האחריות ההורית שלכישוריו) 5(

    ;המידה שבה טיפל כל אחד מההורי� בילד) 6(

 זכותו של הילד לקשר משפחתי ומידת הנכונות והיכולת של כל אחד  )7(

  .ת מימוש הקשרמההורי� לאפשר א

                 

  מחו+ לישראלמחו+ לישראלמחו+ לישראלמחו+ לישראלאל אל אל אל העתקת מקו� המגורי� העתקת מקו� המגורי� העתקת מקו� המגורי� העתקת מקו� המגורי� . 10

הורה המבקש להעתיק את מקו� מגוריו הרגיל שלו ושל ילדו אל מחו+ ) 1) (א(

יודיע על רצונו להורה האחר מיד כשנודע לו על , ) ההורה המבקש$להל�(לישראל 

  ;לפי המוקד� מביניה�, וקשאו לפחות תשעי� ימי� לפני השינוי המב, השינוי הצפוי

 לקבלת הסכמתו של ההורה האחר לשינוי 5ההורה המבקש יפעל כאמור בסעי* ) 2(

וימסור להורה האחר הצעה להסכ� הורות שיבטיח את , מקו� המגורי� של הילד

ההורה האחר יודיע להורה המבקש . מימוש האחריות ההורית בנסיבות החדשות

  .ת ההצעה את עמדתובתו� עשרי� ואחד ימי� מיו� קבל

  .  8הגיעו ההורי� לידי הסכ� יביאו אותו לאישור בית המשפט כאמור בסעי* ) 3(

   

קש רשאי ההורה המב, לעיל) א(לא באו ההורי� לידי הסכמה כאמור בסעי* ) 1) (ב(

 מקו� מגוריו של הילד העתקת בעניי� דו� ויחליטלפנות לבית המשפט על מנת שי

  . וריתואופ� מימוש האחריות הה

  : בבקשה שיגיש לבית המשפט יפרט ההורה המבקש) 2(

  ;הטעמי� לשינוי מקו� המגורי�) 1(

  הילד במקו� המגורי�  טובתאתתוכנית קליטה אשר תבטיח ) 2(

  ;החדש   

  .לרבות העלויות הכרוכות, הצעה בדבר אופ� מימוש האחריות ההורית) 3(

  

  :תחשב בית המשפט בי� השארבבואו להחליט בבקשה לשינוי מקו� המגורי� י) ג(

 .לחוק) ב (9מכלול השיקולי� המפורטי� בסעי* ) 1(



 40

אפשרויות מימושה  , תוכנית הקליטה המוצעת והשפעתה על טובת הילד) 2(

 . לרבות אופ� מימוש האחריות ההורית

 .הסיבות לשינוי המבוקש במקו� מגורי הקטי�) 3(

  

        הפרת האחריות ההורית הפרת האחריות ההורית הפרת האחריות ההורית הפרת האחריות ההורית . . . . 11111111

 הורות או הסדר הורות רשאי ההורה האחר או הילד לבקש הפר הורה הסכ�) א(

  :אכיפה הבאי� נגד ההורה המפרהמבית המשפט להורות על אמצעי 

לש� גיבוש דרכי� למימוש , הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט) 1(

  ;הסכ� ההורות או הסדר ההורות

סכ� אשר ילווה את ההורי� במימוש ה, מינוי צד שלישי למתא� הורות) 2(

  ;ההורות או הסדר ההורות

חיוב הורה שהפר באופ� חוזר ונשנה את הסכ� ההורות או הסדר ) 3(

לתת התחייבות שישתת* בהדרכה וטיפול מקצועי מגור� שייקבע , ההורות

  ;ולשאת בהוצאות הכרוכות בכ�, על ידי בית המשפט

כל הוצאה  לרבות השבת ,חיוב ההורה המפר בפיצוי ההורה האחר) 4(

  ; ת שאותו הורה נזקק להוציא עקב ההפרהכספי

  . שינוי ההסדרי� שנקבעו הסכ� ההורות או בהסדר ההורות) 5(

אינו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לתת צו אכיפה לפי ) א(סעי* קט� ) ב(

  .פקודת בזיו� בית המשפט

   

   עוולה בנזיקי� בשל הפרת האחריות ההורית עוולה בנזיקי� בשל הפרת האחריות ההורית עוולה בנזיקי� בשל הפרת האחריות ההורית עוולה בנזיקי� בשל הפרת האחריות ההורית        ....11112222

        .הורות היא עוולה בנזיקי�הפרת הסכ� ההורות או הסדר ה
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        חוק חוק חוק חוק תיקו� המוצע בתיקו� המוצע בתיקו� המוצע בתיקו� המוצע בדברי הסבר לדברי הסבר לדברי הסבר לדברי הסבר ל    3.33.33.33.3

        

            1111לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

        

המונח . שבחוק הקיי�' קטי�'מונח במקו� ב' ילד'להשתמש במונח  מוצעבהתא� למינוח באמנה 

י� י אחרא שהוריואד� עצמאיכ, בינו לבי� הוריוהטבעיי� היחסי� המשפחתיי� את מבטא  'ילד'

  של הילד המשפטיתוכשרות שבחוק הקיי� מדגיש את העדר 'קטי�'המונח . ותו ילד�לו בשל הי

מיקומ� של ההוראות הדגשה זו א* מתחדדת לנוכח  .כבסיס לנזקקותו לאפוטרופסות הוריו

   .אנשי� שאינ� כשירי� מבחינה משפטיתבעניינו בחוק העוסק ב

  שאינ� מוסדרותנות של ההורותהוועדה לא הוסמכה לדו� בצורות השו ,'הורה'באשר להגדרת 

 לכ� ההגדרה אינה מפרטת מיהו הורה ). מלאכותיתהפריההורות באמצעות  –כגו� (כיו� בחוק 

שמעמד� נקבע בחוק אימו+ הורי� כ� ו ה הטבעיההור $ת המילולית של המונח ולמשמעמעבר 

$ו"תשנ, )יילודאישור הסכ� ומעמד ה ( או בחוק הסכמי� לנשיאת עוברי�, $1981א"התשמ, ילדי�

1996.    

בנוס*  ,מוצע לקבוע את זכותו של הילד לקשר טבעי ע� בני המשפחה הקרובי� אליו ביותר

לקשר ע� בני משפחה . ופתחותת להתרומת�בשל , להוריו שה� הקרובי� המשמעותיי� ביותר

כ� על  .מש את אחריות� ההוריתאלה יש חשיבות מיוחדת במקרה שההורי� אינ� יכולי� למ

  .  ההורית�משי� את אחריותמ ג� כאשר ההורי� מב שהקשר עמ� יהיה יציב ורצי*ושח

  . הכשרותק לחו19 בסעי* קבועהיא כ', פרידה'הגדרת המושג 

  

        2222לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

        

ח וועדת המשנה "ראה דו(  היק* האחריות ההורית היא בהתא� להמלצת וועדת רוטלויתהגדר

   .)69' בעמ, בנושא הילד ומשפחתו

  : 5בסעי* , כזכויות לילד נובעות מ� האמנהמשפחה הקשר ע� ההורי� וע� בני ה מימושהכללת 

  

המדינות החברות יכבדו את אחריות זכויותיה וחובותיה של "

הורי או מקו שנית� ליישו של בני המשפחה המורחבת או 

על מנת לספק באופ� ...הקהילה כנהוג על פי המסורת המקומית

 הכוונה והדרכה נאותות בהפעלת המתאי לצרכי הילד המתפתח

   ". הזכויות המוכרות באמנה זו

  

            3333לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

        

טובתו של הילד תהיה שיקול ראשו� " כ� שהורית להתממשהאחריות הבהתא� לאמנה על 

מגדירה האמנה א� המושג טובת הילד קיי� כבר בחוק הכשרות . ) לאמנה3סעי*  ("במעלה

 דברי ועדת רוטלוי פירשה את ו .הנוגע לילד מסוי�להחליט בעניי�  בעת שיש משקלובמפורש את 

מת�  . לא משקל מכריע�א, די* לטובת הילדמשקל עבכל הכרעה במוב� של הרצו� לתת , האמנה
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 ועלול להעניק, כויות מופרזות לילדי� הענקת זל ידי באוטונומיה ההורית עיפגעמשקל מכריע 

בהתא� לאמנה  מוצע כיעל כ� .  לטובתויכולת רחבה מאוד לילד לתבוע את הוריו על שלא פעלו

כלולי� במושג טובת ההענייני� . 22הנוסח שבאמנה בחוק עצמוייקבע  להמלצות וועדת רוטלויו

   . לרבות זכות הילד לשני הורי� משמעותיי�הילד נקבעו בהתא� לאמנה והמלצות וועדת רוטלוי

        

        4444לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

        

הוועדה סבורה כי אי� מקו�  .להוריה�המחייב ציות של ילדי� הקיי�  הנוסחאת  מוצע לשנות

להיות נושאי כשירי� שילדי� אינ� משו� , לקבוע בחוק חובה מוחלטת של הילד לציית להוריו

בות הילדי� להוריה� בצורה יולעומת זאת מבטא את מח' כבוד ומשמעת'המינוח . ה משפטיתחוב

ר את הנוסח הקיי� יש לשמוועדה סברו שהחברי חלק מ. יחינוכ –המותאמת לקשר המשפחתי 

חינו�  לצור� לקבוע גבולות כדי לבסס את הסמכות ההורית, של הילד להוריוחובת ציות הקובע 

 את הוראת החוק לחייבלהיעזר ביהיה נית� אול� לדעת רוב חברי הוועדה ממילא לא . הילד

�  בשל כהוריתהאחריות מהההורי�  פטור אתלא נית� ל, מצד שניו, �וריהלה לציית הילדי�

  .  אינ� מצייתי� לה�ילדי� שה

  

            5555לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

יחד  "והיא מוטלת על כל אחד מההורי�,  לאמנה18סעי* האחריות ההורית המשותפת מעוגנת ב

  . 3.1.3על כ� ראה את עיקר הדיו� לעיל  – "ולחוד

של המחלוקות  לפתרו� בדרכי שלו� בסעי* זה מכוונת לעודד את ההורי�נוספת מוצעת הוראה 

כאשר ההורי� . בעת פרידה אלאו דווקו, אחריות הוריתמימוש הבכל נושא הקשור ל והסכסוכי�

מוסכ� עליה� או בעל מקצוע השלישי צד הפנייה ל, אינ� מצליחי� ליישב את המחלוקות בעצמ�

על  והיא עדיפה ביניה� מקדמת את התקשורת ,התדיינות המשפטית ל קוד�– מטפל או מגשר –

כפי , תפיסת היסוד של בית המשפט למשפחהה זו עוקבת אחר הצע .המשפטבית ההתנצחות ב

 והיא עוקבת אחר תזכיר ,)3.1.7סעי* , לעיל (גייפמ�וארבל השופטי�  שפורט לעיל בדבריה� של 

במדינות רבות הונהג על א* ש .שנהב שהוזכרה לעילהשופט  עבודת וועדת שהוכ� בעקבותהחוק 

לקבוע מסלול אי� בהצעה זאת משו� ניסיו� , ילדי�מעורבי� גישור חובה בענייני משפחה כאשר 

סכל את משיקולי עלות העלולי� לללכת בכיוו� זה מבמודע הוועדה נמנעה . של גישור חובה

   .החקיקה

        

                6666    לסעי*לסעי*לסעי*לסעי*

  

י הזכויות ת כי האחריות ההורית הכוללת את ש,בדומה לקבוע בחוק כיו�, 19מוצע בסעי* 

 על פי עקרו� טובת היא חובת� של שני הורי� כאמורש, המהותיות לקשר הורי וקשר משפחתי

חובת .  משו� פגיעה בילדבית המשפט כי יש במימוש הזכויות הללו חתוגבל רק כאשר ייווכ, הילד

  .  על הטוע� לפגיעהויות האמורות עשוי לפגוע בילד מוטלתהראיה על כ� שמימוש הזכ

                                                
 .3.1.2סעיף לדיון בעניין זה ראה לעיל  22
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            7777לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

  . לחוק בית משפט למשפחה3הרחבה של סעי*  מת� האפשרות לילד לפנות לבית המשפט מהווה

   .אפשרות לילד לפנות בעצמואי� מת� חוק הקיי� ב

  

        8888לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

 מימושבלא שהגיעו ביניה� להסכמות מוקדמות בדבר , מוצע כי במקרה של פרידת הורי�

, נה הוועדהילפי דוגמה שהכ' הסכ� הורות'הורי� להשתמש בה יוכלו, האחריות ההורית ביניה�

 והוא מקי* את מכלול ,בי� ההורי�כלי ליצירת הסכמות ההסכ� יכול להוות . יקבע בתקנותר ישא

טעו� אישור בי� ההורי� כל הסכ� שיגובש מכיוו� שהחוק הקיי� קובע כי  .ענייני האחריות ההורית

ש ומי למאת מסוגלותו של ההורה הרי שההגעה להסכ� תוכיח לבית המשפט ,בית המשפט

בית יוכל  כמו כ� בתהלי� האישור של ההסכ�. וטובתבי כל זכויות הילד ואחריותו ההורית לג

 .הורי� ימלאו תפקיד משמעותי במימוש האחריות ההוריתהששני לוודא באמצעותו המשפט 

יכולת� שיכול להעיד באשר ל ביותררכיב מהותי מ הוא ההורי�פעולה בי� השיתו* עידוד 

  .ות� כהורי�ש אחריומילמונכונות� לפעול באופ� משות* 

        

                9999לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

 להגיע לכלל הסכמה מתקשי� הורי�  כאשר. לחוק הקיי�25חלי* את סעי* מוצע כי סעי* זה י

בית המשפט  מלבקשה� או ילד� יוכלו ,  שהגיעו אליה�ביניה� או שאינ� מקיימי� את ההסכמות

מנחי� הי� על פי הקוובית המשפט יקבע את ההסדר . את אופ� מימוש האחריות ההוריתלקבוע 

 מאפשרי� לבית המשפט לבחו� את הללו המנחי� �הקווי . וינמק את החלטתומפורטי� בחוקה

  . באופ� מושכל הכריעל ולומסייעי� , מקיפהטובת הילד בצורה 

זכות הילד ;  אישי ישיר וסדיר ע� שני הוריותחשבות בזכות הילד לקשרמהמוצעות אמות המידה 

כוונת הוריו לשת* פעולה למימוש ; שריו מאפשרי� את הדברמה שגילו וככי יישמע קולו עד כ

צרכיו ההתפתחותיי� המיוחדי� לרבות גילו ; ובמסוגלות� לעשות זאת, ו האמורותזכויותי

מידת ו,  אחד מהוריו בו לפני הגירושי�מידת הטיפול של כל; � מיוחדי� הקיימי� לגביוומצבי

 והורי אחיותיו,  אחיו–שפחתו הקרובי� כוונת כל אחד מה� לאפשר לילד ג� קשר ע� בני מ

  . הוריו

  . 3.1.9בסעי* , וראה על כ� בעיקרי הדיו� לעיל, סעי* זה מבטל הלכה למעשה את חזקת הגיל הר�

        

        10101010לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

הכנת תוכנית , הסעי* המוצע מתבסס על ההסדר הכללי שבחוק בעניי� הצור� להגיע להסכמה

חלטה שיפוטית על בסיס השיקולי� הכלליי� ה, למימוש האחריות ההורית ובמידת הצור�

  . ובראש� טובת הילד
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על , קרי. כי הורה שמבקש להגר אל מחו+ לישראל ע� ילדו נדרש לתת טע� להגירהמוצע לקבוע 

ההגירה אינה לנתק את הילד מההורה האחר או לנקו� בהורה  ההורה המהגר להראות כי מטרת

 שעל פיה� בית המשפט קובע את הסדר ההורות  לא נית� להסתפק באמות המידה,משכ�. האחר

  .לעניי� הסדרת אחריותו ההורית של ההורה האחר לאחר ההגירה

 על –בשלב הראשו� . ברוח יתר סעיפי החוק המוצע, ההצעה כוללת שלושה מרכיבי� עיקריי�

במטרה להבטיח . ההורה שמבקש להגר לפעול כדי להגיע להידברות ולהסכמה ע� ההורה האחר

 –בשלב השני .  ימי�90אפשרות להידבר מוצע לקבוע תקופת הודעה מוקדמת של לפחות את ה

למימוש האחריות קליטה לילד וכ� נדרש ההורה המבקש להגר להציג תוכנית , בהיעדר הסכמה

 נדרש בית המשפט לבסס את $בשלב השלישי . ההורית של ההורה האחר בנסיבות ההגירה

והבטחת הקשר ע� ההורה ע לאיזו� הראוי בי� טובת הילד הכרעתו על שיקולי� שמטרת� להגי

 . לבי� זכות הורה להגרהאחר 

  

        11111111לסעי* לסעי* לסעי* לסעי* 

  

מחויבות� ואחריות� כהורי� קיו� ללאכיפת הורי� כלי� בידי בית המשפט  נות�הסעי* המוצע 

 הא�  הוועדה התלבטה.  לממש הורותו זוג� לשעבר�בל אפשר זאת ג� מבמסגרתו, כלפי ילדיה�

קיי� חשש מפני שכ� , סדר ההורות בהו את חלק� מקייושאינהורה  על ותהטיל סנקצינכו� ל

, מוטב לנסות לגרו� בצורה כל שהיא לשיתו* פעולהלדעת הוועדה . תווממימוש הור להרחקתו

מצב  ללביו להנקיטת סנקציות עלולה .נהל את הסכסו� שיוכל ל"מתא� הורי"באמצעות כגו� 

זכות א* שזו על  ,ש אחריותו ההוריתומימקבלת פטור מבית המשפט מ יפעל להורהבלתי רצוי בו 

  . היכול לוותר עליאינו הורה הששל הילד 

        

        12121212סעי* סעי* סעי* סעי*     

  

  לילדהמקנה ,כלפי הילדמוצע להגדיר את הפרת האחריות ההורית מצדו של הורה כעוולה בנזיקי� 

שהורה לא מילא את ו מכ� פגעשנזוג לשעבר  �בהילד או בצורה זאת יוכלו . לפיצויי�זכות 

  .  לקבל פיצוי על הנזקי� הנגרמי� לה� מהפרת האחריות ההורית כהורהמחויבותו
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        נספחי�נספחי�נספחי�נספחי�

  

         כתב המינוי  כתב המינוי  כתב המינוי  כתב המינוי $$$$''''נספח אנספח אנספח אנספח א
  
  

  , 2005 למר+ 2: תארי�                
  
  

  :לכבוד
  ר " יו$אוניברסיטת תל אביב ,  בית הספר לעבודה סוציאלית–ד� שניט ' פרופ

   שופטת בית המשפט למשפחה בתל אביב–טשילד השופטת  חנה   רו' כב
   אוניברסיטת חיפה– ראש המרכז לחקר התפתחות הילד $ ְשור+$אבי שגיא' פרופ

   אוניברסיטת תל אביב$ הפקולטה למשפטי� –ר דפנה הקר "ד
  משרד הרווחה,  פקידת סעד ארצית לסדרי די�–רונית צור ' הגב

   עור� די� –מר שמואל מור� 
   עורכת די� ומגשרת – לוריא גלית סנה' הגב

  משרד המשפטי�, )יעו+( ראש תחו� –ר פר+ סגל "ד
  "הורות שווה" עמותת –רות דניאל ' הגב
  בתל אביב" נעמת" מנהלת הלשכה המשפטית של –ד עידית איתנובי+ "עו
   מנהל בתי הדי� הדי� השרעיי� –ד איאד זחאלקה "עו

   הגדול חבר בית הדי� הרבני, הרב אברה� שרמ�, הדיי�
  
  
  

  ,נכבדיי
  

        ועדה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�ועדה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�ועדה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�ועדה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�  :הנדו�
        
הנכ� מתמני� בזה כחברי הועדה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית   .1

  .בגירושי�
  
הועדה מתבקשת לבחו� את הכללי� הקיימי� לחלוקה ולשיתו* באחריות ההורית   .2

, כפי שה� קבועי� בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אחריהבתקופת הגירושי� ול
 וכפי שה� מיושמי� בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדי� הדתיי� 1965 –ה "התשכ

  . השוני�
בדבר הצור� בשינויה של , בי� השאר, במסגרת זו תבח� הועדה ותית� את המלצותיה

אפשרות לעיגונ� בחקיקה של  לחוק האמור וה25הקבועה בסעי* " חזקת הגיל הר�"
  .הסדרי� שוני� לחלוקה ולשיתו* באחריות ההורית בגירושי�

כ� תבח� הועדה כיצד נית� לשכלל את הכלי� העומדי� לרשות בתי המשפט ובתי הדי� 
לש� קביעת טובת הילד בנוגע להסדרי משמורת וקשר וכיצד נית� להביא למימוש� 

  .  ואכיפת� של הסדרי� אלה
  
  
  
  .ד� שניט'  הועדה יהיה פרופר"יו  .3
  

  .אני מאחלת לכ� הצלחה בעבודתכ�
  
  

  ,בברכה  
                
  ציפי לבני                           

  שרת המשפטי�                                                                                                
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         לשו� הפנייה לציבור לש� קבלת עמדות אשר פורסמה בעיתונות היומית  לשו� הפנייה לציבור לש� קבלת עמדות אשר פורסמה בעיתונות היומית  לשו� הפנייה לציבור לש� קבלת עמדות אשר פורסמה בעיתונות היומית  לשו� הפנייה לציבור לש� קבלת עמדות אשר פורסמה בעיתונות היומית ––––' ' ' ' נספח בנספח בנספח בנספח ב
  

 

  דינת ישראל מ
  
  
  

  פנייה לציבור להצגת עמדות והצעות
  ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושיןועדה לבחינת ול

  
  

עדה לשם בחינת מינתה שרת המשפטים ו) 2005 במרץ 2(ה "התשס' א באדר א"כביום 
כפי שהם , הכללים לגבי שיתוף וחלוקה של אחריות הורית בתקופת הגירושין ולאחריה

ואופן יישומם בבית , 1965 –ה "התשכ, קבועים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
  . המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים השונים

  
 בכתב בכל הנוגע לקשר שבין הועדה פונה בזאת לציבור הרחב לקבלת עמדות והצעות

בי שיתוף וחלוקה של אחריות לגלכללים הקיימים , הורים לילדים בהליכי פירוד וגירושין
 במסגרת .מיישמים כללים אלההדתיים  ולדרכים בהן בתי המשפט ובתי הדין הורית

  . עבודתה של הועדה לא נכללים ענייני חלוקת רכוש ומזונות בהליכי פירוד וגירושין
  
  

 בספטמבר 19(ה "ו באלול תשס"ט בכתב עד ליום  לשלוח את העמדות וההצעותנא
 29משרד המשפטים רחוב צאלח אדין , הועדה לאחריות הורית בגירושיןאל ) 2005

  vaadat-horut@justice.gov.il או באימייל לכתובת 91490 ירושלים 49029. ד.ת
  .מי שתמצא לנכוןאת , מבין הפונים בכתב, הועדה תזמן לדיוניה

  
וה לשיתוף פעולה פורה והועדה רואה חשיבות רבה בקבלת עמדות הציבור ומק

  .מהציבור
  
  
  
  

  דן שניט' פרופ                  
  ר הועדה"יו                          
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 דעות מיעוט והסתייגויותדעות מיעוט והסתייגויותדעות מיעוט והסתייגויותדעות מיעוט והסתייגויות: : : : ''''גגגגנספח נספח נספח נספח 

        

        ד גלי עציו�ד גלי עציו�ד גלי עציו�ד גלי עציו�""""עועועועו, , , , לוריהלוריהלוריהלוריה$$$$ד גלית סנהד גלית סנהד גלית סנהד גלית סנה""""עועועועו, , , , ר דפנה הקרר דפנה הקרר דפנה הקרר דפנה הקר"""" ד ד ד ד––––עוט עוט עוט עוט מימימימידעת דעת דעת דעת 

        

        מבואמבואמבואמבוא    ....1111

        

כפי , מחברות דעת מיעוט זו מזדהות ע� הרוח הכללית שבאה לידי ביטוי ברוב סעיפי הצעת החוק

ילדי� נשכרי� , אנו שותפות לעמדת הרוב בוועדה כי ככלל. ח זה"שה� מופיעי� בדעת הרוב שבדו

. א� יש לה� שני הורי� כאלה, בה וקבועה של שני הורי� מיטביי�יצי, ממעורבות משמעותית

יצירת מחויבות של שני ההורי� , העקרונות של עידוד שיתו* פעולה בי� ההורי� לטובת הילד

פחה ועידוד בנייה של תוכנית הורית מוסכמת המותאמת לצרכי כל משפחה ומש, לילדיה�

מקובלי� בהחלט על מחברות דעת מיעוט זו ומהווי� , הסכמי� ככלי להפחתת קונפליקטי�

אנו . ובמקרי גירושי� בפרט, ילדי� בכלל$לדעתנו שינוי חשוב ומשמעותי בתחו� יחסי הורי�

ביטול חזקת הגיל הר� בלא . סבורות כי די בהנחלת עקרונות אלה בהצעת החוק כדי לקדמ�

 חלופית לא רק שלא תסייע לקידו� העקרונות הללו אלא עשויה לגרו� לנזקי� קביעת חזקה

  .מיותרי� כפי שיפורט בחוות דעתנו להל�

  
הקבועה כיו� בחוק הכשרות המשפטית " חזקת הגיל הר�"השאלה הא� ראוי לבטל את 

ו כמ,  היוותה את סלע המחלוקת העיקרי בקרב חברי הוועדה במהל� הדיוני� בהתוהאפוטרופסו

. פה$ג� בקרב אנשי� וארגוני� חברתיי� שוני� שהציגו את עמדותיה� בפני הוועדה בכתב ובעל

בסופו של יו� צידדו רוב חברי הוועדה בביטול חזקת הגיל הר� ובהמרתה במספר קריטריוני� 

רוב חברי הוועדה , יתרה מכ�. שיכוונו את בתי המשפט לקבוע מהי טובת הילד במקרי מחלוקת

המקובלי� כיו� בשדה המשפטי , "הסדרי ראייה"ו" משמורת"וח את המושגי� מבקשי� לזנ

המסדירי� את פרקי הזמ� שכל הורה " תוכנית הורית"ו" הסדר הורות"לטובת , המסדיר גירושי�

  . שוהה ע� הילד

הוא , במקרי� שבה� יש הורה כזה, העדר סימו� של הורה משמור� או מטפל עיקרי, לדעתנו

אנו סבורות , בניגוד לעמדת הרוב, זאת ועוד. 23 משפטית וה� מבחינה חברתיתבעייתי ה� מבחינה

אשר אינה כוללת חזקה המעניקה עדיפות , כי רשימת הקריטריוני� המנחי� במקרי מחלוקת

. תפגע בעיקר בילדי� א� ג� באמהותיה�, להורה שהיה המטפל העיקרי בילד טר� פרידת ההורי�

$משינוי החוק הקיי� על, ככל שתושג, ר מאשר התועלת שתושגפגיעה זו תהיה חמורה לאי� שיעו

  . פי הצעת הרוב

, והצעות החוק החלופיות שאנו מציעות, התנגדותנו לעמדת רוב חברי הוועדה בעניי� חשוב זה

  :נשענות על אדני� אלה

                                                
מחיקת הסימון של ההורה המשמורן בעמדת הרב נועדה בין השאר לכוון את ההורים למציאת פתרונות קונקרטיים לבניית התוכנית  23

מטרות אלה הן ראויות וחשובות אך יש . של המשמורת וכן לעודד אחריות הורית של שני ההורים" הכותרת"ההורית במקום להתווכח על 
ד סנה לוריה כדי לפתור קשיים אלה "לדעת עו). 'הטבות למשפחות חד הוריות וכיוב, כגון במקרי הגירה( כזה הוא חיוני מצבים בהן סימון

הורה אשר בתוכנית ההורית יהיה . תיבדק התוכנית ההורית במקרים בהם תידרש הגדרה כזו, תוך קיום המטרות שצוינו ברישא של הערה זו
 . הילד יחשב כמטפל העיקריההורה אשר שוהה זמן רב יותר עם 
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  . אי� בעיה חברתית חמורה המחייבת את ביטול חזקת הגיל הר� .1

 .קלוש, יוביל לחלוקת תפקידי� שוויונית במשפחההסיכוי כי ביטול חזקת הגיל הר�  .2

, הסיכו� כי ביטול חזקת הגיל הר� יגבה מחיר כלכלי ונפשי כבד מילדי� ומאמהותיה� .3

 .גבוה

  

נית� לקד� את זכות� של ילדי� לקשר משמעותי ע� שני הוריה� ללא גרימת אנו סבורות כי 

של חזקה הנותנת להורה המטפל ידי שילוב בחוק $על, משפחתיי� ואישיי�, נזקי� חברתיי�

 . העיקרי עדיפות בחלוקת זמני השהייה של הילד ע� הוריו או שילובה בחוק של חזקת הגיל הר�

  

ולאחר מכ� נדו� בקצרה בזיקות שבי� טובת הילד , להל� נפרט את כל אחת מ� ההנמקות האמורות

ה הורית ובסוגית בחשיבות ההכרה בקשר ע� הילד כחוב, לטובת המבוגרי� הקשורי� בחייו

  .לסיו� נציע תיקוני� להצעת חוק ברוח עמדתנו. ההגירה

 

                                  השלכותיה ותוצאותיההשלכותיה ותוצאותיההשלכותיה ותוצאותיההשלכותיה ותוצאותיה––––ביטול חזקת הגיל הר� ביטול חזקת הגיל הר� ביטול חזקת הגיל הר� ביטול חזקת הגיל הר�     ....2222

        

        אי� בעיה חברתית חמורה המחייבת את ביטול חזקת הגיל הר�אי� בעיה חברתית חמורה המחייבת את ביטול חזקת הגיל הר�אי� בעיה חברתית חמורה המחייבת את ביטול חזקת הגיל הר�אי� בעיה חברתית חמורה המחייבת את ביטול חזקת הגיל הר�. . . . 2.12.12.12.1

                

 התרשמנו כי לא, לרבות בעת המפגש ע� נציגי� של ארגוני גברי� ואבות, בכל דיוני הוועדה

קיימי� ממצאי� המצביעי� על קיומה של בעיה חברתית בהיק* משמעותי של ילדי� הסובלי� 

. מניתוק מלא או חלקי מאבותיה� לאחר גירושי� בכלל וניתוק הנגר� עקב חזקת הגיל הר� בפרט

, ב"בעיקר בארה, אי� בישראל כל אינדיקציה מחקרית או אחרת לתופעה הקיימת במדינות אחרות

נהפו� . י� רבי� שאינ� נפגשי� ע� ילדיה� כלל או נמצאי� עמ� בקשר רופ* בלבדשל אבות גרוש

אשר לגביה� לא בהכרח החזקה (הרוש� שקיבלנו הוא כי למעט במקרי� נדירי� וסבוכי� , הוא

יכולי� להיות מאד , הרוצי� בכ� כיו�, אבות, )היא היוצרת את הבעיה בי� ההורי� בעניי�

שטחה , חוסנה של תפיסת המשפחתיות בישראל, להבנתנו. גירושי�מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר 

וכללי המשפט הישראלי המבטיחי� אפוטרופסות משותפת , הגיאוגרפי הקט� יחסית של ישראל

מובילי� להמש� קשר רצי* בי� רוב� המכריע , כפי שיפורט להל�, של שני ההורי� אחרי גירושי�

  . ילדיה�לבי�, המעונייני� בכ�, של האבות הגרושי�

  

המחוקק הישראלי הכיר מאז ומעול� באחריות , בניגוד למדינות מסוימות, חשוב לזכור כי ראשית

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בהעדר . המשפטית המשותפת של שני ההורי�

ג� לאחר פרידה או ,  על ילדיה��שני ההורי� ממשיכי� להיות האפוטרופוסי, קביעה אחרת

מצבי� שבה� נשללת מאב הזכות והחובה לקחת חלק שווה בהחלטות , בפרקטיקה. גירושי�

, ג� א� האב אינו משמור� פיזי, ברוב המכריע של המקרי�. ה� נדירי� ביותר, הקשורות לחיי ילדו

האב יכול להיות . הוא משמור� משפטי של הילד וככזה בעל מעמד משפטי זהה לזה של הא�

בדיוק , ריאות ובכל ההחלטות החשובות האחרות הקשורות לילדוהב, מעורב בהחלטות החינו�

 הצמידו את המשמורת $20 של המאה ה$80שעד לשנות ה, זאת בניגוד למדינות אחרות. כמו הא�

כ� שההורה המשמור� הפיזי היה ג� ההורה היחיד שקיבל את , המשפטית למשמורת הפיזית
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ה חזקת הגיל הר� כחלק מרפורמה משפטית בוטל, במדינות אלה. ההחלטות הקשורות לחיי הילד

יוצא יוצא יוצא יוצא . 24שכאמור קיימת בישראל מאז ומתמיד, שנועדה להבטיח משמורת משפטית שווה לאבות

אבות זכאי� וחייבי� להיות מעורבי� בהחלטות אבות זכאי� וחייבי� להיות מעורבי� בהחלטות אבות זכאי� וחייבי� להיות מעורבי� בהחלטות אבות זכאי� וחייבי� להיות מעורבי� בהחלטות , , , , איפה שבמצב המשפטי הקיי� כיו� בישראלאיפה שבמצב המשפטי הקיי� כיו� בישראלאיפה שבמצב המשפטי הקיי� כיו� בישראלאיפה שבמצב המשפטי הקיי� כיו� בישראל

        ....כמו הא�כמו הא�כמו הא�כמו הא�, , , , הקשורות לחיי ילדיה�הקשורות לחיי ילדיה�הקשורות לחיי ילדיה�הקשורות לחיי ילדיה�

  
אבות רוצי� ומסכימי� לכ� שהא� היא זו , ברוב המקרי�מדיוני הוועדה התברר לנו כי , שנית

כיוו� שה� סבורי� כי טובת ילד� מחייבת , זאת. שתישא במרב האחריות לטיפול הפיזי בילדי�

בנוס* סדר היו� . כפי שהיה בחיי הנישואי�, ידי הא�$המש� המצב בו עיקר הטיפול נעשה על

זהו מצב הדברי� . יפול אינטנסיבי בילדי�התעסוקתי והחברתי של מרבית האבות אינו מאפשר ט

 6קרי במצבי� שאי� ילדי� מתחת לגיל , ג� כאשר חזקת הגיל הר� אינה רלוונטית להלי� הגירושי�

 25.במשפחה

  
הנתוני� מלמדי� כי כאשר שני ההורי� מעונייני� לגבש הסדר משמורת שוויוני , יתרה מכ�

ר* התנגדות מסוימת הקיימת בשדה מערכת המשפט לא מונעת זאת מה� וזאת ח, ביניה�

בישראל נהוג לגבש הסדרי ראייה , בנוס*. המשפטי כלפי הסדרי� של משמורת פיזית משותפת

$ברבע מהמקרי� שנבדקו על. משמור� לבי� ילדיו$בי� ההורה הלא , 26ל"רחבי� יחסית למקובל בחו

ימי החול בשבוע צהרי� במהל� $ר הקר נקבעו הסדרי� הכוללי� שני מפגשי� של אחר"ידי ד

ברבע נוס* של . בנוס* למחצית מהחגי� והחופשות, ומפגש הכולל לינה בכל סו* שבוע שני

שאבות שרוצי� להיות שאבות שרוצי� להיות שאבות שרוצי� להיות שאבות שרוצי� להיות , מכא�. הסדרי הראייה כללו ג� לינה בבית האב במהל� ימי החול, המקרי�

זקת זקת זקת זקת חחחח. . . . מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר גירושי� יכולי� להבטיח זאת באמצעות הסדרי ראייה רחבי�מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר גירושי� יכולי� להבטיח זאת באמצעות הסדרי ראייה רחבי�מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר גירושי� יכולי� להבטיח זאת באמצעות הסדרי ראייה רחבי�מעורבי� בחיי ילדיה� לאחר גירושי� יכולי� להבטיח זאת באמצעות הסדרי ראייה רחבי�

        . . . . הגיל הר� אינה מונעת זאתהגיל הר� אינה מונעת זאתהגיל הר� אינה מונעת זאתהגיל הר� אינה מונעת זאת

  
מהאמור לעיל עולה כי חזקת הגיל הר� משקפת מציאות חברתית קיימת המוטבעת באופ� עמוק 

שלפיה אמהות ה� ברוב המכריע של המקרי� ההורה המטפל העיקרי , בחברה בישראל ובעול�

ישומה בפרקטיקה החזקה וי. וזאת ג� לפני פרידת ההורי� ובלא קשר לקיומה של  חזקת הגיל הר�

לשמר או ליצור , המעונייני� בקשר משמעותי או אינטנסיבי ע� ילדיה�, אינ� מונעי� מאבות

                                                
ההתייחסות היא בעיקרה להורות , אבי שגיא' שהובא על ידי פרופ, הממליץ על  הורות משותפת) Bauserman) 2002גם במאמרו של  24

 מהנבדקים במחקרו קיימו רק משמורת משפטית משותפת ולא 36%.  הקיימת ממילא בהקשר הישראלי,  אפוטרופסות-משפטית משותפת 
הילדים נמצאו עם האב (חלוקת הזמן בקרב הנבדקים שקיימו משמורת פיזית משותפת היתה לאו דווקא שוויונית . ת פיזית משותפתמשמור
. דבר שאיפשר את הסדרי המשמורת הללו, באוזרמן מדגיש כי המשפחות שנבדקו לא היו ברמת קונפליקט גבוהה).  מהזמן ומעלה25%

דבר , המאמר כמצדד בחשיבות הקשר של הילד עם שני הוריו והרחבת זמני השהייה של הילד עם האביש לראות את , ל"בכפוף לאבחנות הנ
  .אין לראות בו ממצא התומך בביטול חזקת הגיל הרך בהקשר הישראלי, לפיכך. שהוא אפשרי וקיים גם במצב המשפטי הקיים

,  המשמורת נעשים בהסכמה בין ההורים וללא מאבק משפטיעולה כי רוב הסדרי, כפי שהוצג לוועדה, ר דפנה הקר"ממחקרה של ד, כך 25
ניתוח סוציולוגי של השדה : ומשפט' אבהות, 'אמהות'. "2003, .הקר ד( מהמקרים האם היא ההורה המשמורן הבלעדי 90%-ובלמעלה מ

עמדות וערכים של . "קין קאר, ראו גם. אביב-אוניברסיטת תל, עבודה לקראת תואר דוקטור". המעצב הסדרי משמורת וראייה בגירושין
, אביב-אוניברסיטת תל, עבודה לקראת תואר מוסמך". שופטים לגבי שוויון וחלוקת תפקידים בין המינים בפסקי דין בנושא משמורת קטינים

רכו נבחנו כמאה הסכמי גירושין שנע, מטעם נעמת ושלא צורפה לדעת הרוב, ד עציון"במסגרת נייר העמדה שהביאה עו, בדומה.  2005
גם כאשר החלו הליכי גירושין כאשר צעיר , מהבדיקה עלה בבירור כי ברוב המקרים.  שנים6 -לזוגות שגיל צעיר ילדיהם בוגר מ, בנעמת

כאשר אין מדובר בעקרון של רציפות והמשכיות מהליכים , כאשר החזקה כלל אינה תופסת ולפיכך אינה מהווה מכשול, 6הילדים בוגר מגיל 
במאמר מוסגר יצוין כי מנתוני נעמת עולה עוד כי . ( המשמורת לאם בהסכמה הדדית גורפת והסוגיה המשפטית כלל לא עולהניתנת, קודמים

מסקנות דומות ).. התלונה העיקרית של נשים לאחר הגירושים היא שהאבות אינם מממשים את הסדרי הראיה שנקבעו בהסכם או בפסק הדין
לפיו גם בתחום ההסכמים שנערכים במסגרת הליכי גישור יש רוב ברור להסדרי משמורת , נה לוריהד גלית ס"עולות גם מניסיונה של עו

נדיר ביותר למצוא הסכם גישור , בעוד שחלק מהזוגות מגיעים להסכמי משמורת משותפת, בנוסף. שבהם האם היא משמורנית עיקרית
  .שבמסגרתו האב הינו משמורן עיקרי

  
  .106-109' בעמ, הקר לעיל' ל  ר"איה בחולסקירת מחקרים על הסדרי ר 26
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ידי קביעה $ח משמורת� המשפטית המשותפת וה� עלוה� מכ, קשרי� כאלה לאחר הפרידה מהא�

 . ומימוש של הסדרי ראייה רחבי�

 
או שבשל נסיבות ספציפיות , ילדי�ישנ� מקרי� נדירי� שבה� האב היה ההורה המטפל העיקרי ב

או שהא� מתנגדת , של המשפחה טובת הילדי� מחייבת משמורת משותפת או משמורת אב

ג� מקרי� אלה . מסיבות לא ענייניות לאפשר לאב מיטיב להיות מעורב בחיי ילדיו לאחר הגירושי�

אינה חזקה חלוטה יש לזכור כי חזקת הגיל הר� . יכולי� לקבל מענה הול� במצב המשפטי הקיי�

הטריבונלי� השיפוטיי� מורי� על הסדרי משמורת שאינ� , ואכ�. אלא חזקה הניתנת לסתירה

בשני� , יתרה מזאת. 27עולי� בקנה אחד ע� חזקת הגיל הר� כאשר טובת הילד מחייבת זאת

האחרונות נוקטי� בתי המשפט ביד קשה כנגד אמהות המחבלות בהסדרי הראייה של הילדי� ע� 

והיו מקרי� שניתנה הוראה שיפוטית לקנוס את הא� וא* לשלוח אותה למאסר בשל האב 

ג� הסדרי משמורת משותפת נית� לקיי� כיו� במקרי� . 28סירובה לאפשר לאב לפגוש את ילדיו

הסדרי משמורת משותפת אינ� מתאימי� לכל מצב ובמיוחד . שבה� שני הצדדי� מעונייני� בכ�

לצור� מימוש הסדרי� אלה באופ� . הורי גבוה$במצבי קונפליקט בי�עלולי� לפגוע בטובת הילדי� 

המיטיב ע� הילדי� נדרש שיתו* פעולה תקי� בי� ההורי� ונכונות הדדית של שני ההורי� לשאת 

  .מצב שאינו שכיח בקרב הורי� גרושי� בקונפליקט גבוה, בעול ולגלות את הגמישות המתבקשת

 
 להצעת 9אור רשימת הקריטריוני� שהציבה הועדה בסעי* ג� ל, אנו סבורות כי בסופו של יו�

ברוב המכריע של המקרי� תמשי� הא� להיות ,  החוק כהכוונה להסדרת ההורות במקרי מחלוקת

המקרי� המעטי� אשר בה� תתקבל החלטה , בכל מקרה. המטפלת העיקרית לאחר הגירושי�

ה שטיפל בילדי� לפני פרידת אינ� מצדיקי� את אי החלתה של חזקה המסמנת את ההור, אחרת

במספר , לאור הפגיעה שיש באי החלת חזקה זו, בי� השאר, זאת. ההורי� כהורה המטפל העיקרי

       . כפי שנפרט בהמש�, גדול מאד של ילדי�

      

         ביטול חזקת הגיל הר� לא יוביל לחלוקת תפקידי� שוויונית במשפחה ביטול חזקת הגיל הר� לא יוביל לחלוקת תפקידי� שוויונית במשפחה ביטול חזקת הגיל הר� לא יוביל לחלוקת תפקידי� שוויונית במשפחה ביטול חזקת הגיל הר� לא יוביל לחלוקת תפקידי� שוויונית במשפחה2.22.22.22.2

  

 בישראל תפיסות ופרקטיקות חברתיות מוצקות נית� לטעו� כי מצב הדברי� שבו קיימות

 היא הבעיה שעמה מבקש התיקו� –המסמנות נשי� כהורה המטפל העיקרי במרבית המשפחות 

ג� אנו שותפות לחזו� החברתי שבו חלוקת , אכ�. ידי רוב חברי הוועדה להתמודד$לחוק המוצע על

ובאופ� שוויוני ומאפשר את ונשי� וגברי� יחלקו ביחד , מגדרית$התפקידי� במשפחה תהיה א

אפילו רוב החברי� החתומי� על דעת הרוב , ע� זאת. החדווה והנטל הכרוכי� בגידול ילדי�

לא יוביל למימוש , יד�$כפי שמוצע על, ח הודו במהל� דיוני הועדה כי ביטול חזקת הגיל הר�"בדו

                                                
עדות מובהקת לכך ניתן ללמוד ממחקרם של  פרישטיק ואדד שבחנו תשעים פסקי דין בסכסוכי גירושים שניתנו בבתי דין רבניים בין  27

 משמורת 9%, אב- משמורת26.5%, אם- משמורת55.5%: הם מצאו כי התפלגות הסדרי המשמורת בפסקי הדין היתה. 1996-1993השנים 
שיקולים המנחים את בתי הדין הרבניים ). 2001. (ואדד מ, .ראו פרישטיק מ,  מסירת הילדים למוסד או למשפחה אומנת9%-ו, משותפת

 .70-45, )1-2(מא , מגמות. בקביעת המשמורת על ילדים
ח ונקבע " ש3,000 האם חויבה בקנס של ,ירושלים   בית המשפט לענייני משפחהאלמונית' פלוני נ 6351/04ש "תמ , 55049/05א " בש28

כי אם לא תציית להוראות בית , בית המשפט הזהיר את האם, כמו כן; כי זכותו של האב לקזז סכום זה מהחיוב המוטל עליו לפרנסת הבנות
המאזכר את החלטת , 427, דינים עליון נה, חוה וולף' נמרוד עובדיה נ 7309/98א "ע ;הוא ישקול את העברת המשמורת לידי האב, המשפט

על כל ביטול של מפגש בין הילדים  ₪ 500- לקנוס את האם ב216790/96ש "בתמ) אביב והמרכז-תל(בית המשפט לענייני משפחה 
הוחלט על מאסר לאם שלא אפשרה את קיום , )לא פורסם (26.1.03החלטה מיום , אלמונית' פלוני נ 2182/00) אשדוד(א "בבש; לאביהם

  .ין בנה לבין אביוהסדרי הראייה ב
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חזקת "כ,  אבות לאמהותזו אחת הסיבות לכ� שהצעות לחייב חלוקת זמ� דומה בי�. חזו� חברתי זה

  .נדחו ברוב גור*, שעלו במהל� דיוני הוועדה, "מחדל

  
. משפטי" הינדוס"מוסד המשפחה הוא אחד מהמוסדות החברתיי� החסיני� ביותר מפני ניסיו� 

רגולציה משפטית מתקשה לקעקע תפיסות חברתיות עמוקות שבה� משוקעות פרקטיקות 

א בממצאי� המלמדי� כי ביטול חזקת הגיל הר� ביטוי מובהק לכ� נית� למצו. משפחתיות

ג� . נכשלו, במדינות אחרות וניסיונות של מחוקקי� שוני� לעודד הורות משותפת אחרי גירושי�

במדינות שבה� בוטלה חזקת הגיל הר� ונקבעו הסדרי� משפטיי� המעודדי� חלוקת תפקידי� 

� גדלי� בעיקר ע� אמ� והורות � גדלי� בעיקר ע� אמ� והורות � גדלי� בעיקר ע� אמ� והורות � גדלי� בעיקר ע� אמ� והורות רוב� המכריע של הילדירוב� המכריע של הילדירוב� המכריע של הילדירוב� המכריע של הילדי, שוויונית בי� הורי� לאחר גירושי�

הורות משותפת נוהגת בקרב הורי� המגיעי� הורות משותפת נוהגת בקרב הורי� המגיעי� הורות משותפת נוהגת בקרב הורי� המגיעי� הורות משותפת נוהגת בקרב הורי� המגיעי� . . . . 29292929שוויונית אחרי גירושי� היא החריג לכללשוויונית אחרי גירושי� היא החריג לכללשוויונית אחרי גירושי� היא החריג לכללשוויונית אחרי גירושי� היא החריג לכלל

סקסיות $ א� זהו המצב במדינות האנגלו30.להסכמות שהיו מגיעי� אליה� ג� ללא הכוונת המחוקקלהסכמות שהיו מגיעי� אליה� ג� ללא הכוונת המחוקקלהסכמות שהיו מגיעי� אליה� ג� ללא הכוונת המחוקקלהסכמות שהיו מגיעי� אליה� ג� ללא הכוונת המחוקק

, שראלמקל וחומר שהמשפט יתקשה לשנות את המציאות המשפחתית בי, ובמדינות אירופה

  .המאופיינת בתפיסות ובפרקטיקות שמרניות ומסורתיות יחסית

  
היא לא תוביל , ידי רוב חברי הוועדה$כפי שנוסחה על, שג� א� תתקבל הצעת החוק, מכא�

גירושי� נשי� תמשכנה $במרבית המשפחות שלאחר. לחלוקת תפקידי� דומה בי� אבות לאמהות

  . למלא את תפקיד ההורה המטפל העיקרי

עלולה לתת , לבטל את מונח המשמורת, אנו חוששות כי הצעת רוב חברי הוועדה,  מכ�יתרה

לאבות הכרה משפטית כהורי� אחראיי� ג� במקרי� שבה� ייטלו חלק קט� מאד בטיפול 

תאבדנה את ההכרה המשפטית והחברתית כהורה , לעומת זאת, והאמהות. היומיומי בילדי�

ק של רוב חברי הוועדה לא רק שלא תעודד אבהות שהצעת החו, מכא�. הנושא בעיקר הנטל

מעבר . על כל המשתמע מכ�, אלא תביא ללגיטימציה חברתית גוברת לאבות לא מעורבי�, פעילה

ייווצר קושי משמעותי בכל הקשור להטבות הסוציאליות הניתנות כיו� , להיבט הסימלי של הדבר

לא ברור כיצד ,  המטפל העיקרי בילדבהעדר סימו� משפטי של הורה שהוא. הוריות$למשפחות חד

הוריות והעומדות בראש� וכיצד תובטח רשת הביטחו� הסוציאלי המגיעה $יזוהו המשפחות החד

ח של דעת "לא נית� לו מענה מספק בדו, למרות שהעלנו קושי זה בפני חברי הוועדה האחרי�. לה�

  .הרוב

  
� בי� המיני� ולהגברת מעורבות אבות אנו סבורות כי יש לקד� פעולות חינוכיות לקידו� השוויו

 שינוי בעניי� באמצעות שינוי חקיקה רא� אי� זה נכו� לצפות כי ייווצ, בכל הכרו� בטיפול בילדי�

  .דווקא בעת מצבי גירושי� אשר הינ� מצבי� משבריי�

  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
 Fine, M. A., and Fine, D. R. (1994). An Examination and Evaluation of Recent Changes in Divorce, ראו למשל29

Laws in Five Western Countries: The Critical Role of Values. Journal of Marriage and Family, 56, 249-263.  
30  Rhoades H., R. Graycar & M. Harrison, 2000. The Family Law Reform Act 1995: The First Three Years, 

http://www.familycourt.gov.au/presence/resources/file/eb0011059e844c8/famlaw.pdf.  
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        ���� ביטול חזקת הגיל הר� יגבה מחיר יקר מילדי� ומאמהותיה ביטול חזקת הגיל הר� יגבה מחיר יקר מילדי� ומאמהותיה ביטול חזקת הגיל הר� יגבה מחיר יקר מילדי� ומאמהותיה ביטול חזקת הגיל הר� יגבה מחיר יקר מילדי� ומאמהותיה2.32.32.32.3

  

 של הצעת החוק שבדעת הרוב נראה על פניו ראוי 9המופיעי� בסעי* כל אחד מהקריטריוני� 

מדובר בקריטריוני� ,  ע� זאת31.וחשוב לצור� הכרעה בשאלת הקשר בי� הילד להוריו הגרושי�

יעודדו יעודדו יעודדו יעודדו , , , , ללא חזקה בדבר ההורה שהוא המטפל העיקריללא חזקה בדבר ההורה שהוא המטפל העיקריללא חזקה בדבר ההורה שהוא המטפל העיקריללא חזקה בדבר ההורה שהוא המטפל העיקרישא� יוותרו , כלליי� ביותר ועמומי�

בי פרשנות כל אחד ואחד מה� והתאמתו למקרה בי פרשנות כל אחד ואחד מה� והתאמתו למקרה בי פרשנות כל אחד ואחד מה� והתאמתו למקרה בי פרשנות כל אחד ואחד מה� והתאמתו למקרה התדיינויות משפטיות סבוכות וממושכות לגהתדיינויות משפטיות סבוכות וממושכות לגהתדיינויות משפטיות סבוכות וממושכות לגהתדיינויות משפטיות סבוכות וממושכות לג

ויגבה מחיר כלכלי ונפשי כבד מילדי� , הדבר יאפשר ניצול לרעה של הליכי� משפטיי�. הספציפיהספציפיהספציפיהספציפי

במבח� התוצאה נראה לנו כי התדיינויות אלה תסתברנה כמיותרות וכפועלות . ומאמהותיה�

  . בניגוד לטובתו של הילד 

  
        ות ות ות ות ריבוי התדיינויות משפטיריבוי התדיינויות משפטיריבוי התדיינויות משפטיריבוי התדיינויות משפטי 2.3.12.3.12.3.12.3.1

  

שיעור הסכסוכי� בישראל כיו� בנושא משמורת והסדרי ראיה לאחר גירושי� הוא נמו� , כאמור

בראש ובראשונה כיוו� שהרב המכריע של ההורי� בחברה הישראלית מסכימי� , זאת. ביותר

כמוכ� קיומה של החזקה אינו מונע קיו�  (היה ההורה המשמור� הפיזי העיקריומעונייני� שהא� ת

 2.2כמפורט בסעי* , מורת בה� לאב הסדרי ראיה נרחבי� או הסדרי משמורת שוויוניי�הסדרי מש

שלא היו הורי� מטפלי� עיקריי� , לחזקת הגיל הר� תפקיד חשוב בהרתעת אבות,בנוס*. )לעיל

מלתבוע חלוקת זמני� שווה , ושלא מתכווני� לקחת על עצמ� את התפקיד הזה אחרי הגירושי�

  .  וגשת כטקטיקה לצור� הגדלת כוח� במאבק הגירושי�ע� הא� כתביעת סרק המ

  
פעמי� רבות מוגשי� במסגרת הלי� גירושי� כתבי תביעה בה� נטענות כי , הניסיו� בשטח מלמד

בעיקר כחלק מהמאבק , אלא שיקולי� אסטרטגיי� וטקטיי�, טענות שאינ� משקפות רצו� אמיתי

ללא קביעת חזקה , י� שמציע רוב חברי הוועדהקביעת הקריטריונ.  הרכושי בי� בני הזוג הנפרדי�

$תיצור ערפל ואי, לגבי ההורה המטפל העיקרי המכירה בכ� שברוב� המכריע של המקרי� זו הא�

וודאות אלה יהוו כלי $ערפל ואי. ילדי� לאחר גירושי�$וודאות משפטיי� בכל הקשור ליחסי הורי�

ויגבירו את הסיכו� להתדיינות משפטית ניגוח נוס* בידי גברי� כנגד נשי� במאבק הגירושי� 

כאמצעי , "בזכויותיו"ו" טובתו"ב, תו� הפעלת לחצי� על הילד ותו� שימוש בו, ממושכת ומסובכת

ריבוי התדיינויות משפטיות . שאינ� קשורי� כלל בטובת הילד, למימוש אינטרסי� של ההורי�

השלכה נוספת של . רה משמעותיתעניי� הפוגע ברווחת� בצו, חוש* את הילדי� לסכסוכי� הוריי�

שג� , ריבוי התדיינויות משפטיות היא צמצו� המשאבי� הכלכליי� העומדי� לרשות הא� והאב

  .בילדי�, בסופו של דבר, הוא פוגע

  

                                                
קול את התאמתו של יש מקום לשוב ולש, ד סנה לוריה"ד עציון ועו" לדעת  עו– המדבר על שמיעת רצון הילד 2לעניין קריטריון  31

 האם הכוונה שבכל מקרה -הקריטריון מעלה סוגיות נכבדות  . ל לסיטואציה הרגישה והבעייתית הכרוכה בנושא המשמורת"הקריטריון הנ
האם מתן מעמד של קריטריון שווה בין שאר ? האם רצונו של הילד תואם בהכרח את טובתו? מעל גיל מסוים יש חובה לשמוע את הילד

העמדת הילד ? נים לרצון הילד לא יוצר מצב שבו הילד נתון ללחצים מצד ההורים מחד גיסא ולתחושת כוח ושליטה מאידך גיסאהקריטריו
אנו סקפטיות לגבי . במקום של בחירה בין שני הורים הינה טראומטית ביותר בכל גיל ומשאירה משקעים בנפשו של הילד לטווח רחוק

רגישים  , ילדים הם חכמים". בעדינות כדי שלא ירגישו שהנטל של הבחירה בין ההורים על כתפיהם"ים הטענה שניתן בכל מקרה לראיין ילד
מיותר לציין כי הורים בהליכי גירושין נוטים להקדים ראיונות אלה . ואת הכוח הרב הניתן בידיהם, את כובד משקלה, ומבינים את הסיטואציה

לדעתנו יש לנסות ולהמעיט במעורבות ילדים בנסיבות של גרושין כדי .  את טובת הילדכולי עלמא נוגדים'אשר אליבא ד, במניפולציות
יש לפעול  להוצאת  הילד מהמאבק במקום לאפשר לו להיות מעורב ושחקן מפתח בענין . שגם כך היא גדולה, להפחית את עוצמת הטראומה

 .  ד ואולם בהחלט לא ככלל מוביל לרוב המקריםאין באמור לעיל כדי לקבוע שאין מקום לעיתים לשמוע את היל. רגיש זה
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במקומות שוני� בעול� הובע החשש כי ביטול חזקת הגיל הר� יביא לעליה בשיעור הסכסוכי� בי� 

חת המדינות הבודדות שמלווה במחקר את הרפורמות א, באוסטרליה, אכ�. הורי� פרודי�

נמצא כי הניסיו� של המחוקק לעודד , המשפטיות הקשורות ליחסי הורי� פרודי� וילדיה�

, בי� השאר באמצעות ביטול חזקת הגיל הר�, מעורבות של שני ההורי� הפרודי� בחיי ילדיה�

ידי $ של הליכי� משפטיי� עלבעיקר בגי� ניצול לרעה, מאפשר סכסוכי� משפטיי� רבי� יותר

  32.ההורה שעמו לא גרי� הילדי�

  
  ויתור על זכויות שלא במסגרת התדיינות משפטיתויתור על זכויות שלא במסגרת התדיינות משפטיתויתור על זכויות שלא במסגרת התדיינות משפטיתויתור על זכויות שלא במסגרת התדיינות משפטית 2.3.22.3.22.3.22.3.2

  

על בני זוג , ואולי בעיקר, ביטול חזקת הגיל הר� עלול להשפיע לא רק על מתדייני� בפועל אלא ג�

 וגישור בגירושי� נעשי� מכיוו� שמשא ומת�, זאת. מתגרשי� המנהלי� הליכי משא ומת� או גישור

בצילו של המשפט הפורמאלי במוב� זה שכל צד משקלל את סיכוייו וסיכוניו לאור ההשערות לגבי  

  . מה שיקרה א� המשא ומת� יכשל והעניי� יצרי� הכרעה שיפוטית

  
אבות יוכלו לנצל את . ביטול חזקת הגיל הר� יהפו� את שאלת הטיפול בילדי� לשאלה פתוחה

שפטית שתיווצר כדי ללחו+ על אמהות לוותר על זכויותיה� הרכושיות בתמורה העמימות המ

יש סכנה שאמהות תכנענה ללח+ . להסכמת האב כי הא� תמשי� לטפל בילדי� על בסיס יומיומי

. הזה בשל רצונ� להמשי� ולטפל בילדי� ובשל החשש מהליכי� משפטיי� ממושכי� ויקרי�

ההתדיינויות המשפטיות בנושא האחריות ההורית לא יעלה ג� א� בפועל  מספר , במילי� אחרות

הרי שתהיה לו השפעה משמעותית ג� על זוגות , באופ� דרמטי בעקבות ביטול חזקת הגיל הר�

לוותר על חלק� ברכוש המשפחתי בשל החשש " תסכמנה"נשי� רבות . המתגרשי� בהסכמה

   33.והאיו� של פתיחת חזית התדיינות בנושא הילדי�

  
$בסופו של דבר הילדי� יטופלו בעיקר על, ברוב המכריע של המקרי�, שכפי שתואר לעיל, מכיוו�

ויתור של . הרי שביטול חזקת הגיל הר� עלול לגרו� להרעה בתנאי הקיו� של הילדי�, ידי אמ�

פחות משאבי� , פירושו בסופו של יו�, לא הוג� ומיותר הא� בחזית הממונית עקב לח+ טקטי

   .כלכליי� לילדי�

  
   תוכנית הורית ככלי להפחתת מזונות ילדי�תוכנית הורית ככלי להפחתת מזונות ילדי�תוכנית הורית ככלי להפחתת מזונות ילדי�תוכנית הורית ככלי להפחתת מזונות ילדי� 2.3.32.3.32.3.32.3.3

  

מ מלמד כי כבר היו� ישנ� אבות הדורשי� הסדרי ראיה רחבי� כאמצעי "סיו� השטח של החינ

. ולא בשל רצונ� האמיתי לטפל בילדיה�, להפחתת סכומי מזונות הילדי� שבה� ה� חייבי�

 קבעו א� עדיי� נהנה מתשלומי מזונותחלק מאבות אלה אינו מקיי� את הסדרי הראייה שנ, בפועל

 להגדלת המזונות א� הדבר דורש משאבי� כלכליי� נית� להגיש בקשה לבית המשפט. מופחתי�

הקיי� , אנו חוששות כי פוטנציאל הניצול לרעה. דבר המרתיע נשי� רבות מלעשות זאת, ונפשיי�

ינה מכירה בעדיפות יחרי* א� תתקבל הצעת דעת הרוב לאמ+ תוכנית הורית שא, כבר כיו�

, במסווה של רצו� לחלוק את האחריות ההורית). כ הא�"בד(ברורה של ההורה המטפל העיקרי 

                                                
  .7ש " ראו ה 32
יקח להן את " הנסיון מלמד כי השאלה הראשונה שמעלות רוב הנשים המגיעות ליעוץ לקראת גירושין היא האם יש סיכוי שהבעל  33

 .     ום הקשר שלהן עם ילדיהןכאשר עולה העניין לדיון הן מוכנות לוותר על רכוש ועל ממון כדי למנוע סיכון של צמצ". הילדים
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יפתחו הליכי� משפטיי� שמטרת� האמיתית תהיה להקטי� למינימו� את , "טובת הילד"ובש� 

  . סכו� מזונות הילדי� המושתי� על האב

  
לרבות בקשר לחלוקת , � את ההסכ� ההוריהצעת התיקו� של הוועדה כוללת חובה לקיי, אמנ�

הכורעות תחת , ספק רב א� אמהות, א� בפועל).  להצעת הוועדה10סעי* (הזמני� בי� ההורי� 

תעשנה שימוש בסעי* ותתבענה מאבות , נטל הטיפול היומיומי ולעיתי� אינ� בעלות אמצעי�

מצב שבו ג� לאחר חלוקת ייווצר , כ�. לקיי� את התחייבויות הטיפול בילדי� שנטלו על עצמ�

הא� היא זו שתטפל , תו� הקטנת המזונות בהתא�, זמ� הורי כמעט שוויוני בתוכנית ההורית

אנו חוששות כי , כפי שכבר צוי� לעיל. בפועל בילד בלי המזונות שיבטיחו תנאי קיו� נאותי� לילד

" להסכי�"� לא� התיקו� עלול להביא למצב שבו די באיו� בפתיחת הליכי� משפטיי� כדי לגרו

, , , , כ� או כ�כ� או כ�כ� או כ�כ� או כ�. על מנת להימנע מהתדיינות בנושא הילדי�, לקבלת מזונות ילדי� נמוכי� מהדרוש

        ....משמעות התיקו� בהקשר זה היא פגיעה ברמת חייה� של ילדי�משמעות התיקו� בהקשר זה היא פגיעה ברמת חייה� של ילדי�משמעות התיקו� בהקשר זה היא פגיעה ברמת חייה� של ילדי�משמעות התיקו� בהקשר זה היא פגיעה ברמת חייה� של ילדי�, , , , לדעתנולדעתנולדעתנולדעתנו

  
$היא על, אנו גורסות כי אחת הדרכי� למנוע שימוש ציני בתוכנית הורית ככלי להפחתת מזונות

הורה שאינו מקיי� את , כ�. נו� פיצוי מוסכ� למקרה של אי קיו� התוכנית ההוריתידי יצירת מנג

יפחית מחד גיסא , מנגנו� זה. ישל� להורה השני פיצוי מוסכ�, חובתו על פי חלוקת הזמ� ההורי

ומאיד� גיסא , כאשר אי� כוונה אמיתית לקיימו, את הניסיו� להשיג הסדר חלוקת זמ� שוויוני

הצעה זו הועלתה על ידינו במסגרת הדיו� . � ההסדר שהושג בסופו של דברישמש תמרי+ לקיו

 א� 34,"תוכנית ההורית"כסעיפי� שיכללו ב, "הסכ� לתוכנית הורית/הצעה"בנוסח האחיד ל

מתו� רצו� להפריד בי� הסדרי ההורות להסדרי� , על ידי רוב חברי הוועדה, למצער, נדחתה

  .הממוניי�

  
   סחטנות כלפי נשי� במהל� הליכי הגירושי� סחטנות כלפי נשי� במהל� הליכי הגירושי� סחטנות כלפי נשי� במהל� הליכי הגירושי� סחטנות כלפי נשי� במהל� הליכי הגירושי�$$$$אלי הייחודי אלי הייחודי אלי הייחודי אלי הייחודי ההקשר המשפטי הישרההקשר המשפטי הישרההקשר המשפטי הישרההקשר המשפטי הישר 2.3.42.3.42.3.42.3.4

  

, החשש מריבוי התדיינויות ומסחטנות ממונית דר� מאבק על ההסדר ההורי או איו� במאבק כזה

  .  גדול במיוחד בהקשר הישראלי35,שהוזכר בספרות ג� בקשר למדינות אחרות

  
רק לבתי די� . רושי� הדי� הדתיבישראל חולש על הליכי גי, בניגוד למדינות העול� המערביות

הדי� האזרחי מכפי* עצמו לדי� הדתי בסוגיות מסוימות , בנוס*. דתיי� יש סמכות לדו� בגט

הקשורות לגירושי� ומעניק ג� לטריבונלי� הדתיי� סמכות לדו� בהיבטי� הממוניי� של גירושי� 

  .ולהכריע בסוגיות הוריות הקשורות לגירושי�

  
                                                

במסגרת הדיונים על ניסוח הנוסח האחיד של התוכנית ההורית העלו מחברות דעת המיעוט הצעה כי ההסכם יכלול סעיפים של פיצוי   34

במקרה , קריניתן יהיה לסמן את ההורה המטפל העי, בנוסף הצענו כי בהסדר זה. מוסכם על מנת להבטיח קיום אמיתי של הסדרי חלוקת הזמן
 . לא התקבלה, גם הצעה זו למצער. של חלוקת זמן בה צד אחד מטפל בילדים רוב הימים

 A.M Finemanראו   , כמו גם לטענות בדבר נזקים ממוגדרים נוספים שגרם ביטול חזקת הגיל הרך במדינות אחרות,  לחשש זה35

"Dominant Discourse, Professional Language, and Legal Change in Child Custody Decisionmaking"101 Har. L. 

Rev. (1988) 727-774 ; N.D Polikoff "Why Are Mothers Losing: A Brief Analysis of Criteria Used in Child 

Custody Determinations" 7 Women’s Rights Law Reporter (1982) 235-243 ;;Child Custody and the Politics of 

Gender (London, ed. By C. Smart & S. Sevenhuijsen, 1989 K. T. Bartlett & C. B Stack "Joint Custody, Feminism 

and the Dependency Dilemma" Berkeley Women’s L.J (1986) 9 ; B. Stark "Divorce Law, Feminism, and 

Psychoanalysis: In Dreams Begin Responsibilities" 38 U.C.L.A L. Rev (1991) 1483-1532 ; M. Becker "Strength 

in Diversity: Feminist Theoretical Approaches to Child Custody and Same-Sex Relationship" 23 Stetson L. Rev 

(1994) 701-718 ; ;B. Boyd Child Custody, Law, and Women’s Work (Oxford, 2003)  .  
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הדי� הדתי ובתי , ידי ארגוני הנשי� שהופיעו בפני הוועדה$כז רקמ� ועלידי מר$כפי שהודגש על

בהקשר של הדי� היהודי . הדי� הדתיי� פוגעי� בנשי� ומחלישי� את כוח� במשא ומת� לגירושי�

והמוסלמי בולט כוח� של גברי� להקי� משפחה חדשה ללא הסכמת האישה מהנישואי� 

בהקשר של הדי�  (מת הגבר להתרת הנישואי�לויה בהסכבעוד שזו האחרונה ת, הראשוני�

המוסלמי נוס* האיו� המגול� בכלל הדתי המפקיד בידי האב את האחריות המשפטית לילדי� 

בהקשר של . היא מקימה זוגיות ע� גבר אחרו למנוע מה� את טיפול הא� במקרה שוהמאפשר ל

התפיסה ). בחינו� בניה�הדי� היהודי בולטת הבעייתיות שבכלל ההלכתי המעניק לאבות עדיפות 

לוותר על , כבר כיו�,  המנחה את הדי� ואת הדייני� הדתיי� מאלצת נשי�תהפטריארכאלי

מקטינה כיו� את יכולת האב ליזו� , חזקת הגיל הר�. זכויותיה� הרכושיות כדי לזכות בחירות�

 וללא באופ� שמאפשר הליכי סרק, ביטול חזקת הגיל הר� בלבד. הליכי סרק בנושאי משמורת

  . הוא בבחינת גזל כבשת הרש, עריכת שינוי מקי* במצב המשפטי הקיי� הפוגע בנשי�

         טובת הילד וטובת המבוגרי� שעימו טובת הילד וטובת המבוגרי� שעימו טובת הילד וטובת המבוגרי� שעימו טובת הילד וטובת המבוגרי� שעימו....3333
        

        טובת הילד כשיקול מרכזי במימוש אחריות הוריתטובת הילד כשיקול מרכזי במימוש אחריות הוריתטובת הילד כשיקול מרכזי במימוש אחריות הוריתטובת הילד כשיקול מרכזי במימוש אחריות הורית    3.13.13.13.1

  

הנושאי� שבה� עסקה הוועדה רבות הינו נושא טובת הילד ומרכזיותו בקביעת הכללי� אחד 

במימוש אחריותו ההורית יפעל "הוועדה הכריעה בסופו של דבר כי . ר הגירושי�לטיפול בילד לאח

 זאת בניגוד לדעת המיעוט הגורסת כי  על 36".ההורה כ� שטובת הילד תהיה שיקול ראשו� במעלה

  ". שיקול מרכזי " " " "הסעי* לקבוע כי טובת הילד תהיה

  
, שלדעתנו, כיוו�, אשו� במעלהאשו� במעלהאשו� במעלהאשו� במעלהררררולא , שיקול מרכזישיקול מרכזישיקול מרכזישיקול מרכזיאנו סבורות כי יש להמשיג את טובת הילד כ

, הילד חי בתו� מארג משפחתי דינאמי ומורכב. אינ� מתקיימי� בחלל ריק, הילד כמו ג� טובתו

במסגרת . וטובת� ורווחת� של המבוגרי� המעורבי� בחייו משפיעה על טובתו ועל רווחתו

וריות לזכויות המשפחתית יש להכיר ג� בזכויות ההוריות ולהתייחס לזיקות שבי� הזכויות הה

היא זו הנותנת משקל חשוב ומרכזי לילד , הפרשנות הנכונה של אמנת זכויות הילד, לטעמנו. הילד

דעת המיעוט גורסת כי כל . א� כנדב� מהמשפחה ולא כפרט בודד הקיי� בפני עצמו, במשפחה

  .פרשנות אחרת של האמנה מעוותת את המציאות ועושה בסופו של דבר עוול לילד עצמו

  
ככלי לחיזוק , אומ+ על ידי כל הצדדי� בשיח הציבורי" טובת הילד"קשר זה נציי� כי המושג בה

דומה שמרוב , את טובת הילד לצידו עד כי בסופו של יו�" גייס"למעשה כל דובר . טיעוניה�

אנו מעדיפות גישה הרואה את טובת , כאמור. 37נשתכח מעט הילד עצמו" טובת הילד"עיסוק ב

י ג� בטובת חברי� אחרי� במשפחה א� אינה מתביישת להכיר בריש גל, כזיהילד כמרכיב מר

בסופו , ועלולה" שיקול ראשו� במעלה"על פני זו המאדירה את טובת הילד לכדי , כשיקול חשוב

  . של יו� שלא להטיב ע� הילד

                                                
 . להצעת החוק של הועדה)א(3סעיף  36
, בדבריו לוועדה כי יש שימוש רב ברטוריקה גבוהה של זכויות ילדים, ר יצחק קדמן"ד, ל המועצה לשלום הילד"היטיב לתאר זאת מנכ 37

 אינם מדברים בשם, ההורים, בעלי האינטרס, אמנם. הילדים נשכחים בכל הסיטואציה של פירוד וגירושין בין הוריהם, ואולם במציאות
, במצבים כאלו. אלא לטובתם שלהם, אך בפועל הם אינם דואגים לזכויות הילד, אלא מציגים כל דבר מנקודת הראות של טובת הילד, עצמם

ר קדמן הצטרף לדעה של "יצויין כי גם ד. ובייחוד במקרים שבהם רמת הקונפליקט שבין ההורים היא גבוהה, ילדים מצויים בסיכון גבוה
  .פיעו בפני הועדה כי ביטול חזקת הגיל הרך יהווה פגיעה בטובתם של הילדיםמרבית המומחים שהו
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  קשר בי� הילד לשני הוריו קשר בי� הילד לשני הוריו קשר בי� הילד לשני הוריו קשר בי� הילד לשני הוריו  ....3.23.23.23.2

  

טובת "כמוטיב מרכזי ל,  שני הוריוג� העיסוק בקשר של הילד ע�, לדעת מחברות דעת המיעוט

עושה בסופו של דבר , כמו ג� מהמצב המשפטי הקיי� בישראל, במנותק מהתמונה הכללית, "הילד

את הקונפליקטי� בי� ההורי� , עלול להגביר את המתיחות והקשיי� עמ� הוא מתמודד, עוול לילד

 דעת המיעוט גורסת כי אי� ,כאמור. ולהטיל על כתפיו נטל כבד נוס*, המשפיעי� ישירות עליו

להתעל� מהמציאות החברתית והמשפטית שבה אנו חיי� ויש להביא בחשבו� את התמונה 

  .   בבואנו לשקול שינוי החוק, בכללותה

  
ביטוי מובהק לטענתנו נית� למצוא בשאלת ההשלכות שראוי שתהיינה לאלימות אחד ההורי� 

,  להצעת החוק6הצעתנו כי סעי* . הילדכלפי ההורה השני על הקשר של ההורה האלי� ע� 

יציי� במפורש כי אלימות של אחד ההורי� כלפי ההורה השני , העוסק בהגבלת האחריות ההורית

הצעה זו נשענת על התובנה שחשיפה . נדחתה, היא עילה להגבלת הקשר ההורי של ההורה האלי�

ג� א� הילד לא היה , של ילד לאלימות של הורה אחד כלפי ההורה השני פוגעת קשות בילד

פיה אי� לחייב הורה שסובל מאלימות $ ועל העמדה הערכית שעל38,בעצמו מושא לאותה אלימות

כמתחייב במצב של תוכנית הורית המאפשרת להורה האלי� , מצד ההורה השני לקיי� עמו קשר

  .להיות בקשר יומיומי ע� הילד

  
         חובה ולא זכות חובה ולא זכות חובה ולא זכות חובה ולא זכות––––קשר ע� הילד קשר ע� הילד קשר ע� הילד קשר ע� הילד . . . . 4444

  

 כי החלטת הוועדה שהקשר ע� הילד הינו חובה ולא רק זכות של ההורה היא דעת המיעוט גורסת

כיו� נתפסי� הסדרי הראיה כזכותו של ההורה הלא . הבשורה האמיתית שנושאת עימה הוועדה

שינוי התפיסה עשוי להביא לכ� שהסכמי� בי� . משמור� ה� מבחינה משפטית וה� מבחינה חברתית

" מחווה של רצו� טוב"ו� הבנה שמדובר בהסכ� מחייב ולא בהורי� יערכו במחשבה תחילה ומת

  39.מצד אחד ההורי�

  
חוליה "הינו ה, שכאמור מנסיונ� של מחברות דעת המיעוט, אנו סבורות כי קיו� הסדרי ראיה

חשוב מאי� כמותו בראש ובראשונה לילד בכדי לשמור על היציבות והוודאות לאחר , "החלשה

� קיימת חשיבות בקיו� ההסדרי� כדי לאפשר ג� לשני ההורי�  וכ; המשבר הקשה של הגירושי�

להקפדה על קיו� הסדרי ראיה או חלוקת הזמ� , כ� למשל. לשמור על שיגרת חיי� לאחר הגירושי�

להתקד� , בהסתמ� על חלוקת זמ� זו, ההורי יש משמעות כלכלית רבה עבור נשי� אשר תוכלנה

עות לכ� שנסיבות החיי� ה� דינמיות וכי ישנ� מצבי� אנו מוד. בעבודת� ולשפר את מצב� הכלכלי

                                                
 כאמור דעת המיעוט גורסת כי ילדים כעדים לאלימות במשפחה הם קורבנות אלימות בעצמם ויש לבחון בזהירות את הקשר שלהם עם  38

רי שאין מקום להגביל או לפקח על הקשר בין ההורה ה, לפיה כל עוד הילד עצמו אינו מושא האלימות, זאת בניגוד לעמדה.ההורה האלים 
  .Smart, C., and Neale, B., (1999a). Family Fragments?. Cambridge: Polity Press, pp. 147-153,ראו. האלים לילד

   
טל העיקרי בטיפול ספק רב אם הסעיף הדן בהפרת החובה ההורית לקשר עם הילד אכן יצליח לחייב את ההורה שאינו נושא בנ, עם זאת 39

על פי , זאת ועוד. יצויין כי מדיוני הועדה עלה גם כי מחברי דעת הרוב אינם מאמינים בכפיה כזו. בילד לשמור על קשר רצוף ויציב עם הילד
כרח באופן שלא בה, מדובר בסעיף המחייב התדיינות משפטית סבוכה ויקרה ומעמיד שוב את הילד במרכז הבמה, הצעת החוק של דעת הרוב

למשל , שניתן לממשו גם ללא התערבות בית משפט, דעת המיעוט גורסת כי יש מקום לקבוע מנגנון קל ונוח להפעלה. משרת את טובתו
  .  ידי רוב חברי הוועדה-דעתנו זו נדחתה על. באמצעות סעיף פיצוי בהסכם הורות
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במצבי� אלה יש לשנות את ההסדר . שבה� הסדרי הראייה שנקבעו אינ� ברי מימוש לאור� זמ�

תו� יצירת מסד קבוע ויציב חדש ותו� התייחסות להשלכותיו הכלכליות על , שגובש בהסכמה

40.גירושי�$המשפחה שלאחר
  

  
        הגירההגירההגירההגירה. . . . 5555

  

. ח הוצע על ידי רוב הועדה להוסי* לחוק סעי* הד� בענייני הגירה של קטיני�"בשלהי ניסוח הדו

ובלבד שבמסגרת זו יוסדר ג� , חשבנו א* אנו כי יהיה זה נכו� להסדיר את נושא ההגירה, ככלל

סברנו כי לאור עמדת הרוב בנושא חלוקת האחריות , לתומנו. נושא הגירתו של הורה ללא ילד

בסופו של . הסדיר ג� את נושא הגירתו של הורה למדינה מרוחקת מהילדברור כי יש ל, ההורית

דבר הצעת הרוב מכבידה מאד על הורה המבקש להגר ע� ילדו ומתעלמת לחלוטי� מחובותיו של 

 אפליה ,לטעמנו,  מכא� שהצעת הרוב יוצרת.הורה המהגר לאר+ אחרת ומותיר את ילדו בישראל

ברוב (לבי� מי שבוחר להתנתק מהילד ) וב המקרי� הא�בר(קשה בי� מי שמבקש להגר ע� הילד 

, עדי* להשאיר את המצב המשפטי הקיי� היו�, אנו סבורות כי במצב דברי� זה). מהמקרי� האב

  .  על כנו, של בחינת בקשת הגירה ע� ילד לאור טובת הילד וללא דרישת צור�

        

         סיכו� סיכו� סיכו� סיכו�....6666

  

י חקיקתי שיתקבל להביא בחשבו� את מחברות דעת המיעוט סבורות כי על כל שינו, לסיכו�

אנו . את הייחודיות של דיני הגירושי� במשפט הישראלי ואת מחיר השינוי, המצב החברתי הקיי�

ידי רוב חברי הועדה הינ� $סבורות כי העקרונות העומדי� מאחורי הצעת החוק המוצעת על

שהוא מקס� , מאליא� בחלק� הולכי� שבי אחר מקס� עקרו� השוויו� הפור, ברוב� מבורכי�

זאת ג� במחיר של פגיעה בפועל ; שווא בכל הקשור למשפחתיות ולדיני המשפחה בישראל

מחברות דעת המיעוט תומכות במעורבות פעילה של שני ההורי� בגידול . בשוויו� המהותי

  סבורות כי ביטול חזקת הגיל הר� והחלפתה בעקרונות מנחי� ללא איננואיננואיננואיננוכאמור , ואול�. ילדיה�

אנו סבורות כי ללא חזקה הנותנת . יביא לשינוי המבוקש, פה להורה הנושא בנטל העיקריהעד

משפטי האמיתי $אשר משקפת את המצב החברתי חזקה, יתרו� דיוני לא� בהתא� למוצע על ידינו

העדר חזקה כזאת תגרו� לריבוי התדיינויות או לויתור של . תגר� פגיעה ישירה בילדי�, באר+

אמהות חד הוריות וילדיה� . כדי להימנע מהתדיינויות אלה, ת רכושיות וממוניותאמהות על זכויו

עוני אינו לטובת א* . ת העוני בישראלישל אוכלוסי" הגרעי� הקשה"מהווי� ג� כ� חלק נכבד מ

הצעת החוק עלולה לעודד התדיינויות , נמצא שבמקו� לעודד הסכמי� לטובת הילד. ילד

  . כמי� שה� תולדה של חשש מהתדיינויות אלהמשפטיות על טובת הילד או הס

 

שברוב המכריע של המקרי� לא יובילו לתוצאה , התדיינויות משפטיות,  לדעתנו, חשוב להדגיש כי

זמ� . זמ� רב מרגע פרו+ סכסו� הגירושי� ועד ליישובו" בזבוז" משמע� 41,של שוויו� בנטל ההורי

בתו של הילד הינה צמצו� הזמ� שבו ילד שוהה כולנו מסכימי� כי טו. הוא משאב קריטי בחיי ילד

הרחבת מסגרת זמ� זו נוגדת לחלוטי� את טובת . תחת הצל הקודר של מאבק הגירושי� בי� הוריו

                                                
  . של הצעת החוק מטעם הרוב10 של דעת המיעוט לסעיף 6ק "תוספת ס' ר 40
 . אמהות עדיין נותרו המשמורן העיקרי ברוב המכריע של המקרים–במדינות שביטלו את חזקת הגיל הרך , כזכור 41



 60

כי ) המתנגדת לביטול חזקת הגיל הר� (המועצה לשלו� הילדהמועצה לשלו� הילדהמועצה לשלו� הילדהמועצה לשלו� הילדאנו מאמצות את עמדת . כל ילד

. לילדלילדלילדלילד מדור שקטמדור שקטמדור שקטמדור שקטודי� צריכה להיות נקודת המוצא לקביעת הסדר בעניינו של קטי� בי� הוריו הפר

מריבות או הליכי� , שמימושו יהיה כרו� בויכוחי�,  מימוש זכותו של ילד לקשר ע� ב� משפחה

שיפגע בילד " חיבוק דוב"עלול להתברר כ, באופ� המערער את שלוות ילדותו, משפטיי� מתמשכי�

  . יותר מאשר ייטיב עמו

 

ההורי� ע� ילדיה� לפני הגירושי� ולאחריה� וסבורות אנו תומכות בעידוד קשר מיטבי של שני 

כפי שפורט (שהדר� הנכונה לעשות זאת הינה עידוד בניה משותפת של תוכנית הורית בי� הצדדי� 

תו� הפנית משאבי� לצור� טיפול , ייעו+ ויישוב סכסוכי�, ועידוד השימוש בהליכי גישור) בדוח

בבואו לבנות תוכנית , רכי� הללו אזי בית המשפטהיה ולא יצליחו הצדדי� בד. וגישור מקצועי

אלא א� כ� יוכח , יית� עדיפות להורה שהיה המטפל העיקרי בילד ערב הגירושי�, הורית מיטבית

ית� עדיפות לא� יאנו סבורות שראוי כי החוק . 42שטובתו של הילד מחייבת פעולה אחרת

. ל ברוב� המכריע של המקרי�כיוו� שבמציאות הישראלית זהו המצב בפוע, כמטפלת עיקרית

באופ� זה יופחתו הדיוני� המשפטיי� ויתקיימו רק במקרי� המועטי� שבה� המציאות 

דר� זו משקפת את המציאות . המשפחתית הייתה שונה מהאמור וההורי� לא הגיעו להסכמה

א� אינה מונעת התאמה אישית של הסדרי ההורות לכל , החברתית הנוהגת במרבית המקרי�

ללא חזקה כלשהי ילדי ישראל ימצאו משלמי� מחיר רגשי וא* כלכלי כבד על .  ומשפחהמשפחה

הרחוקי� מהמציאות המשפחתית הישראלית ומהשוויו� , מזבח עקרונות השוויו� הפורמאלי

  .המהותי

  
ברצוננו לציי� כי חלק נכבד מאנשי המקצוע והגופי� שהעידו או ששלחו חוות דעת בפני הועדה 

 יש להותיר את חזקת הגיל הר� או לקבוע חזקה בחוק שתת� עדיפות לא� או סברו ג� ה� כי

ר רונה "ד, ר רות הלפרי� קדרי"ד: ביניה�, להורה המטפל העיקרי מהסיבות שציינו בחוות דעתנו

ג� . נציגי לשכת עורכי הדי� ונציגות ארגוני הנשי�, ד רוברט ליכט פטר�"עו, ר יצחק קדמ�"ד, שוז

שו לבטל את החזקה הכירו למעשה בעובדה שהמצב בפועל לא ישתנה באופ� אנשי המקצוע שביק

השילוב בי� הצעת החוק . רבי ע� שני ההורי�תי ורק ביקשו מסלול שמאפשר קשר מימהו

ושאר , גרסאותיהבאחת משתי , זקה המוצעת על ידינו תו� הוספת החהועדהוהמוצעת על ידי 

ת קשר מיטבי של הילד ע� יהמענה המיטבי לבניאת , לדעתנו, ת�יהתיקוני� המוצעי� בזאת ת

  .שני הוריו 

  
. שפורטו לעיל, התואמי� את עמדותינו, של דעת הרובצרפות כנספח תיקוני� להצעת החוק אנו מ

ההצעה הראשונה כוללת את חזקת ההורה המטפל העיקרי וההצעה השנייה מותירה את חזקת 

  . הגיל הר� על כנה

 

 

 

ר דפנה הקר"ד ת סנה לוריה ד גלי"עו   ד גלי עציון"עו    
  

        

                                                
  )ב(9לעניין זה ההבדלים בין גרסאות דעת המיעוט בהצעה לתיקון סעיף ' ר 42
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         דעת המיעוט דעת המיעוט דעת המיעוט דעת המיעוט––––תיקוני� להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תיקוני� להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תיקוני� להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תיקוני� להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

  :בהתאמה ולפניה� יבוא) ד (–) ב  (�יהפכו ל) ג (–) א(ק " ס�)אחריות הורית (2בסעי� . 1

להורי� אחריות הורית כלפי ילדיה� וה� האפוטרופסי� הטבעיי� של ) א  (  (  (  (

        .43ילדיה�

  תהיה: "יבוא" תהיה שיקול ראשו� במעלה: "במקו� המילי�) א(ק"בס    $$$$) ) ) ) טובת הילדטובת הילדטובת הילדטובת הילד ( ( ( (3333בסעי* בסעי* בסעי* בסעי* . . . . 2222

  . 44"    שיקול מרכזי

חייבי� שני ההורי� לפעול : "לאחר המילי�) ב(ק "בס �) שיתו� פעולה בי� הורי� (5בסעי� . 3

  ".במידת האפשר: "יבוא, "בשיתו� פעולה

    45ימחק ) ג(ק " ס

  :יבוא) ב(ק "לאחר ס    $$$$) ) ) ) ות ההוריתות ההוריתות ההוריתות ההוריתהגבלת האחריהגבלת האחריהגבלת האחריהגבלת האחרי ( ( ( (6666בסעי* בסעי* בסעי* בסעי* . . . . 4444

חוק למניעת אלימות  3 לרבות בנסיבות המפורטות בסעי* $ פגיעה של ממש –בסעי* זה ) ג(

  .  46בי� א� התקיימו כלפי  הילד ובי� א�  כלפי ההורה השני, 1991במשפחה התשנא 

            $$$$) ) ) ) הסדר הורות על ידי בית המשפטהסדר הורות על ידי בית המשפטהסדר הורות על ידי בית המשפטהסדר הורות על ידי בית המשפט ( ( ( (9999בסעי* בסעי* בסעי* בסעי* . . . . 5555

  : הקרטריוני� לסדר הבאמוצע להחלי* את סדר) ב(ק "בס

) 6(ק "ס) 4(ק "יהפו� לס) 3(ק"וס) 3(ק "יהפו� לס) 4(ק "ס, ) 2(ק "יהפו� ל ס) 5(ק "ס

  47).7(ק "יהפו� לס) 2(ק "וס) 6(ק "יהפו� לס) 7(ק "ס, )5(ק "יהפו� לס

   

  :יבוא) ב(ק "לאחר ס

  לוריה$ד גלית סנה"ר דפנה הקר ועו" ד–' גרסה א

ייבת כי ישהה במרבית הזמ� ע� ההורה ששימש כהורה המטפל חזקה כי טובת הילד מח) ג(

הטוע� כי המטפל העיקרי בקטי� אינו ; העיקרי בקטי� במש� מרבית חייו בטר� פרידת ההורי�

  .אימו עליו נטל ההוכחה

  :  הורה אשר התקיימו לגביו מרבית התנאי� הבאי�–" הורה מטפל עיקרי "–בסעי* זה ) ד(

  . הקטי� זמ� רב יותר ההורה שבמחיצתו שהה) 1(

  .ההורה שביצע את עיקר הטיפול הפיזי בקטי�) 2(

ההורה שהיה בקשר רב יותר ע� מטפלי� נוספי� בקטי� וע� מוסדות חינו� ) 3(

  .ובריאות בקשר לקטי�

                                                
על המסגרת  תיקון זה בא ליצור האחדה עם מושגי היסוד בחוק הכשרות המשפטית ולשמור - 2הסבר לתיקון סעיף 43 

      .המשפטית של החוק
 

 כחלק ממארג המשפחה ולא כשיקול ראשון במעלה, לדעתנו יש לתת חשיבות מרכזית לטובת הילד,  כאמור- 3הסבר לתיקון סעיף 44 

הקביעה כי מותר להורה לפעול על דעת עצמו במקרים שאינם סובלים דיחוי .  לדעתנו מכלל ההן נשמע הלאו–5 הסבר לתיקון סעיף45 
בהוספת , בדבר שיתוף פעולה) ב(ק "אנו סבורות כי די באמירה בס. מעלה חשש לפרשנות המחייבת אישור על כל פעולה יומיומית קטנה

 במידת האפשר–הסייג 

  " .פגיעה של ממש"נועדה להבהיר את משמעות המונח ) ג(ק " הוספת ס–6הסבר לתיקון סעיף 46 
 

יש לדעתנו בכל זאת חשיבות לסדר , ן הבחנה בחשיבות בין הסעיפיםאי, שלכאורה,  למרות– )ב(9הסבר לסעיף 47 
  . הופעת הקריטריונים ושינוי המיקום הוא על פי סדר החשיבות הנראה לנו נכון
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   48.ההורה ששהה ע� הקטי� במרבית ימי המחלה והחופשות) 4(

  ד גלי עציו� " עו$ 9לסעי* ' גירסה ב

$רשאי בית, 3משפט לקבוע הסדר ההורות על פי טובת הילד כאמור בסעי* בבוא בית ה) ב (

 6ובלבד שילדי� עד גיל , הילדהמשפט לקבוע את העניני� האמורי� כפי שייראה לו לטובת 

  49.יהיו אצל אמ� א� אי� סיבות מיוחדות להורות אחרת

" שתת*חייבות שילתת הת: " במקו� המילי�)3(ק "בס    ––––) ) ) ) הפרת האחריות ההוריתהפרת האחריות ההוריתהפרת האחריות ההוריתהפרת האחריות ההורית ( ( ( (10101010בסעי* בסעי* בסעי* בסעי* . . . . 6666

  " להשתת*: "יבוא

  ".ככל שיידרש, או בהסדרי� ממוניי�: "יבוא" או בהסדר ההורות: " לאחר המילי�) 5(ק "בס

  :יבוא) 5(ק "אחרי ס

רשאי הוא , בבוא בית המשפט לאשר או להכריע לגבי הסכ� הורות או הסדר הורות)  6( 

  . 50ר על ידי אחד מהצדדי�לקבוע פיצוי קבוע מראש בגי� אי קיו�  ההסכ� או ההסד

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ד סנה לוריה חזקה דיונית המונעת דיוני סרק וויתורים ממוניים כמפורט "ר הקר ועו"לדעת ד,  תוספות אלה יוצרות–9הסבר לתיקון סעיף 48 

 .בה בעת מדובר בחזקה הניתנת לסתירה במצבים שבהם שני ההורים חלקו את הטיפול בילד או שהאב היה המטפל העיקרי. . וות הדעתבח

ד עציון טרם בשלה השעה להסיר את ההגנה הדיונית הקיימת מהאם ואין בכך כדי להפחית מהתיקונים "לדעת עו– 9הסבר לתיקון סעיף 49 
 . יש להותיר את הסעיף על כנוולפיכך, האחרים שנעשו בחוק

שיאפשר אכיפה יעילה של הסדר ההורות או פיצוי , יש לאפשר יצירת מנגנון מוסכם מראש, לדעתנו,  כאמור–10הסבר לתיקון סעיף 50 
  .   אשר יגזלו שעות שיפוט יקרות, ללא צורך בפתיחת הליכים יקרים, בגין הפרתו
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  מנהל בתי הדי� השרעיי�, ד איאד זחאלקה" עו–דעת מיעוט 
  
  
  

  1.7.07: תארי�                      לכבוד                                                                          
                                                                                          שניט                    ' פרופ

  ר הועדה הציבורית לאחריות הורית בגירושי�"יו
  
  

  ,      שלו� רב
  
   

  עמדת בתי הדי� השרעיי� באשר להצעות תיקו� חוק הכשרות המשפטית: הנידו�
  
  

ג� לאחר התרת נישואי� , יות המשותפת של ההורי�הננו סבורי� כי הרעיו� של הדגשת האחר
בהיותו מכוו� בעיקר לשפר את המצב המשפטי , וביסוסה בחקיקה הוא מעשה ראוי, או פירוד

התיקוני� המוצעי� בעניי� . אשר מתגלע סכסו� בעניי� המשמורת עליה�, המצוי של ילדי�
י חברי הועדה "ע, תאשר נדונו בוועדה ביסודיו, האחריות המשותפת של שני ההורי�

ולפי מיטב הבנתנו אינ� , ה� משמעותיי� בכיוו� זה, והאורחי� הנכבדי� שהופיעו בפניה�
אשר תמיד משדלת לחיזוק , נוגדי� את ההלכה המוסלמית וא* מגשימי� את רוח ההלכה

אול� יחד ע� זאת הנני . והשקעת מאמצי� בגידול הילד וחינוכו, הקשר בי� כל בני המשפחה
 :ההערות להל�, העיר למסקנות הביניי� של הועדה ותיקוני החקיקה המוצעי�מבקש ל

  
אול� בעיקר הוא צרי� , הוא מושג מסגרת רחב הסובל תכני� שוני�, מושג טובת הילד ....1111

, וגידולו וחינוכו על הצד הטוב ביותר, לעג� את האינטרסי� של הילד לקיו� פיזי ונפשי
כאשר על החינו� להתבסס על הערכי� , דבהתא� לתנאי המקו� והזמ� בו נמצא היל

והנורמות הציבוריות והחברתיות והדתיות המקובלות בסביבתו של הילד ובחברה בה 
לכ� לדעתי יש להוסי* בהגדרת טובת הקטי� את זכותו של הילד לחינוכו לאור לכ� לדעתי יש להוסי* בהגדרת טובת הקטי� את זכותו של הילד לחינוכו לאור לכ� לדעתי יש להוסי* בהגדרת טובת הקטי� את זכותו של הילד לחינוכו לאור לכ� לדעתי יש להוסי* בהגדרת טובת הקטי� את זכותו של הילד לחינוכו לאור . הוא גדל

    ולא להסתפק בהצגת המימד הרוחניולא להסתפק בהצגת המימד הרוחניולא להסתפק בהצגת המימד הרוחניולא להסתפק בהצגת המימד הרוחני, , , , הערכי� והנורמות הדתיות והחברתיות המקובלותהערכי� והנורמות הדתיות והחברתיות המקובלותהערכי� והנורמות הדתיות והחברתיות המקובלותהערכי� והנורמות הדתיות והחברתיות המקובלות
 .... של האחריות ההורית של האחריות ההורית של האחריות ההורית של האחריות ההורית2222בסעי* בסעי* בסעי* בסעי* 

  
חזק מהקשר בינ� לבי� , הקשר בי� ילדי� בגיל הר� לבי� אמ�, באשר לחזקת הגיל הר� .2

והמבוסס על הצרכי� של , ההלכה המוסלמית הדגישה את הקשר המיוחד הזה. אביה�
אשר יש , כ� קבע הנביא מוחמד עליו השלו�. הילד בגיל הר� והחיוניות בהימצאו ע� אמו

 את דבריו כדברי אלוהי� חיי� ואי� מהרהרי� אחרי הקביעות שלו על פי האמונה לקבל
שיש עדיפות ויתרו� לא� להחזיק בילד בגיל הר� ולטפל בו כל עוד לא נישאה , המוסלמית

 לחוק 25דבר המחזק ומבסס בצורה ברורה את חזקת הגיל הר� הקבועה בסעי* , לאחר
 . הכשרות המשפטית

  
והיא דוחה חזקות שבדי� ,  שיקול ראשו� במעלה בדי� הדתי המוסלמיטובתו של הילד היא ....3333

, חזקת הגיל הר� הנתמכת על ידי קביעה דתית מפורשת של הנביא. ושיקולי� אחרי�
ברוב המכריע של , משקפת את המציאות בפועל, ונתמכת על ידי מחקרי� פסיכולוגיי�

ובכ� , בני הזוג הנפרדי�את הסכסו� בי� , במידה ניכרת, המקרי� היא עשויה לצמצ�
דבר אשר בסופו של דבר משרת את טובת , למנוע התדיינות מיותרת בסוגיה סבוכה זו

כי עדי* לא להביא עניי� זה לידי התנגשות בי� הדי� האזרחי , יוצא. הילד במידה המרבית
שהוכיחה את עצמה במציאות שהוכיחה את עצמה במציאות שהוכיחה את עצמה במציאות שהוכיחה את עצמה במציאות , , , , ולכ� הננו מתנגדי� לביטול חזקת הגיל הר�ולכ� הננו מתנגדי� לביטול חזקת הגיל הר�ולכ� הננו מתנגדי� לביטול חזקת הגיל הר�ולכ� הננו מתנגדי� לביטול חזקת הגיל הר�, והדי� הדתי

        ....מתמתמתמתהקייהקייהקייהקיי
  

ואשר מנחות את הקאדי , המגלמות את טובת הילד, ההלכה המוסלמית קבעה חזקות .4
בעת הכרעתו במשמורת ילדי� אול� חזקות אלה ניתנות לסתירה כאשר קיימות ראיות 

היינו , טובת הקטי� עומדת בניגוד לאות� חזקות, לכ� כי דווקא באותו מקרה ספציפי
, על כ�.  הראייה על הטוע� בניגוד לחזקות אלהחזקות אלה שבדי� הדתי מטילות את חובת

להתייחס אל החזקות המשקפות את טובת הילד כשיקול בעת ההכרעה להתייחס אל החזקות המשקפות את טובת הילד כשיקול בעת ההכרעה להתייחס אל החזקות המשקפות את טובת הילד כשיקול בעת ההכרעה להתייחס אל החזקות המשקפות את טובת הילד כשיקול בעת ההכרעה הננו מבקשי� 
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ואשר עשויות ג� לצמצ� את המחלוקת ולצמצ� את , בענייני המשמורת וקביעת תנאיהבענייני המשמורת וקביעת תנאיהבענייני המשמורת וקביעת תנאיהבענייני המשמורת וקביעת תנאיה
 .הלי� ההתדיינות המשפטית

 
  

רחי קלה לביצוע בבתי המשפטי כא� הננו מבקשי� לציי� כי החלפת די� דתי בדי� אז
ואילו בתי הדי� הדתיי� רואי� , הרואי� בחוקי המדינה את מקור סמכות� היחיד, האזרחיי�

באופ� טבעי לדי� , את עצמ� בראש ובראשונה כמערכת שיפוט אוטונומית ונאמנות� נתונה
� הדתי מעמדו של הדי, יצחק אנגלרד' בעניי� זה כותב במאמרו פרופ. הדתי לפיו ה� דני�

כא� ניצבי� גבולות : "44$45'  בעמ31, 1972$3 $  ג$ב"תשל' כר� ד, משפטי�, במשפט הישראלי
תו� כדי סטייה , ברורי� לכוחה של המדינה לכפות על הדייני� הדתיי� את חוקיה שלה

שיש בה� ,  בדונו באפשרות הטלת גזירות על בתי הדי�–טדסקי ' פרופ. מהדיני� הדתיי�
הייתה "בצדק כי התערבות ישירה זו של המחוקק , דות הדי� הדתי מציי�משו� סתירת יסו

 משו� שנפשו של אד� סולדת מפני –שנאה . גורמת שנאה וסופה הייתה נמצאת בלתי יעילה
ובצדק נגד ,  משו� שבתי הדי� הדתיי� היו מתמרדי�–בלתי יעילה . כפייה על המצפו� הדתי 

 ".הגזירה
  
  

  
  

  ,בכבוד רב                                                                                               
  

  ד איאד זחאלקה"                                                                                          עו
                       מנהל בתי הדי� השרעיי�                                                                 

                                                                                                  חבר הועדה
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         מודל מוצע להסכ� הורות מודל מוצע להסכ� הורות מודל מוצע להסכ� הורות מודל מוצע להסכ� הורות––––' ' ' ' דדדדנספח נספח נספח נספח 
  

  

  תוספת 

  ))))21212121סעי*  סעי*  סעי*  סעי*  ((((

  מנימנימנימניהסכ� הורות קבוע או זהסכ� הורות קבוע או זהסכ� הורות קבוע או זהסכ� הורות קבוע או ז    

  :ההורי�ההורי�ההורי�ההורי�

       ____________ז.ת _____________    :'ש� הורה א

   _________________________________ :כתובת

   _____________________________ :מספר טלפו�

  ")'הורה א:"להל� (                         ____________________________ :ל"כתובת דוא

   

       ____________ז.ת______ _______    :'ש� הורה ב

   _________________________________ :כתובת

   _____________________________ :מספר טלפו�

  ")'הורה ב:"להל� (                         ____________________________ :ל"כתובת דוא

    

  :הילדי�הילדי�הילדי�הילדי�

   כתובת                    מי�   ידהתארי� ל             ז .ת' מס            ה/ש� הילד

___________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________    
                            

  ")'הילדי�: "ה לחוד וכ� כל הילדי� יחדיו יקראו להל�/כל ילד( "        
            

            רותרותרותרותהחלטה להסכ� הוהחלטה להסכ� הוהחלטה להסכ� הוהחלטה להסכ� הו////לאישור ולמת� תוק* פסק די�לאישור ולמת� תוק* פסק די�לאישור ולמת� תוק* פסק די�לאישור ולמת� תוק* פסק די�////בקשה לקביעת הסדרי הורותבקשה לקביעת הסדרי הורותבקשה לקביעת הסדרי הורותבקשה לקביעת הסדרי הורות

        ))))בחר את האפשרות המתאימהבחר את האפשרות המתאימהבחר את האפשרות המתאימהבחר את האפשרות המתאימה((((

  

  .בית הדי� הסכ� הורות שנער� על ידי שני ההורי�/ מוגש בזאת לבית המשפט  □     

  .._______ למת� תוק* של החלטה כהסכ� הורות זמני לתקופה   □                         

  . למת� תוק* של פסק די� כהסכ� הורות קבוע  □                         

  

בית הדי� הצעה להסכ� הורות שנער� על / מוגשת בזאת לבית המשפט  □

    ]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה[[[[   ____________ ידי

  : ההצעה הינה לצור�      

  ._______ דיו� בהסדר הורות זמני לתקופה   □                         

   . דיו� בהסדר הורות קבוע  □                         
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  ::::הודעה חשובההודעה חשובההודעה חשובההודעה חשובה

מומל+ לעיי� בחוברת ההסבר למילוי מומל+ לעיי� בחוברת ההסבר למילוי מומל+ לעיי� בחוברת ההסבר למילוי מומל+ לעיי� בחוברת ההסבר למילוי . . . . הסכ� זה הינ� בעלי השלכות משפטיות משמעותיותהסכ� זה הינ� בעלי השלכות משפטיות משמעותיותהסכ� זה הינ� בעלי השלכות משפטיות משמעותיותהסכ� זה הינ� בעלי השלכות משפטיות משמעותיותסעיפי סעיפי סעיפי סעיפי 

 משפחה ובתי הדי� והזמינה לעיו� באתר  משפחה ובתי הדי� והזמינה לעיו� באתר  משפחה ובתי הדי� והזמינה לעיו� באתר  משפחה ובתי הדי� והזמינה לעיו� באתר ייייהסכ� זה אשר נית� לקבל במזכירות בתי המשפט לעניינהסכ� זה אשר נית� לקבל במזכירות בתי המשפט לעניינהסכ� זה אשר נית� לקבל במזכירות בתי המשפט לעניינהסכ� זה אשר נית� לקבל במזכירות בתי המשפט לעניינ

כמו כ� מומל+ להיווע+ בעור� די� כמו כ� מומל+ להיווע+ בעור� די� כמו כ� מומל+ להיווע+ בעור� די� כמו כ� מומל+ להיווע+ בעור� די� . . . . בטר� מילוי סעיפי ההסכ�בטר� מילוי סעיפי ההסכ�בטר� מילוי סעיפי ההסכ�בטר� מילוי סעיפי ההסכ�________________ , ________________ , ________________ , ________________ , האינטרנטהאינטרנטהאינטרנטהאינטרנט

  .זהזהזהזה המשפטיות של סעיפי הסכ�המשפטיות של סעיפי הסכ�המשפטיות של סעיפי הסכ�המשפטיות של סעיפי הסכ�להבנת ההשלכות להבנת ההשלכות להבנת ההשלכות להבנת ההשלכות 

  

  

  מבואמבואמבואמבוא. 1

ההורי� מצהירי� כי הסכ� זה נער�  מתו� הכרה שטובת כל אחד מילדיה� היא שיקול ההורי� מצהירי� כי הסכ� זה נער�  מתו� הכרה שטובת כל אחד מילדיה� היא שיקול ההורי� מצהירי� כי הסכ� זה נער�  מתו� הכרה שטובת כל אחד מילדיה� היא שיקול ההורי� מצהירי� כי הסכ� זה נער�  מתו� הכרה שטובת כל אחד מילדיה� היא שיקול  

  :יפעלו לצור� קידו�ראשו� במעלה וכי ראשו� במעלה וכי ראשו� במעלה וכי ראשו� במעלה וכי 

        ....מעורבות של שני ההורי� בגידול ילדיה�מעורבות של שני ההורי� בגידול ילדיה�מעורבות של שני ההורי� בגידול ילדיה�מעורבות של שני ההורי� בגידול ילדיה�     .           א

  ....ה� ע� שני הוריה�ה� ע� שני הוריה�ה� ע� שני הוריה�ה� ע� שני הוריה�ישיר וסדיר של ילדיישיר וסדיר של ילדיישיר וסדיר של ילדיישיר וסדיר של ילדי, , , , אישיאישיאישיאישי, , , ,    קשר משמעותי   קשר משמעותי   קשר משמעותי   קשר משמעותי        .           ב

  ....שיתו* פעולה בי� ההורי� לטובת ילדיה�שיתו* פעולה בי� ההורי� לטובת ילדיה�שיתו* פעולה בי� ההורי� לטובת ילדיה�שיתו* פעולה בי� ההורי� לטובת ילדיה�      .ג

  ....יישוב מחלוקותיה� בדרכי שלו�יישוב מחלוקותיה� בדרכי שלו�יישוב מחלוקותיה� בדרכי שלו�יישוב מחלוקותיה� בדרכי שלו�      .ד

  ....לחשיפת ילדיה� למחלוקות בי� ההורי�לחשיפת ילדיה� למחלוקות בי� ההורי�לחשיפת ילדיה� למחלוקות בי� ההורי�לחשיפת ילדיה� למחלוקות בי� ההורי�, , , ,  יכולת� יכולת� יכולת� יכולת�כמיטבכמיטבכמיטבכמיטב, , , , מניעהמניעהמניעהמניעה     .ה

  

  

  כלליכלליכלליכללי. . . . 2222 

  .לחינו� ולבריאות ילדיה�,  ההורי� מתחייבי� לדאוג במסירות לטיפול     .א

י� מתחייבי� לחנ� את הילדי� לכיבוד ולהערכה לכל אחד מה� ולבני  ההור     .ב

  . משפחותיה�

יאפשר חיזוק והעמקת הקשר של , בזמני שהותו ע� הילדי�, כל אחד מההורי�       .ג

  . ע� בני המשפחה המורחבת הילדי�

  . אלא בהסכמת שני ההורי� בכתב, ש� המשפחה של הילדי� לא ישונה       .ד

  ההורי� מסכי� שההורה השני יקבל מידע מכל גו* שהילדי�   אחד מ� כל     .ה

  . קשורי� אליו

ירועי� או ההורי� מתחייבי� לעדכ� איש את רעהו באופ� שוט* לגבי א       .ו

    . הנוגעי� לילדי�ענייני�

   

  בריאותבריאותבריאותבריאות. . . . 3333 

  

 ביקור לרבות , כל הורה יעניק לילדי� בזמ� שהיית� אצלו טיפול בריאותי שוט*                 ....אאאא

  .'מת� תרופה וכד, מעקב רפואי, שגרתי או דחו* אצל רופא

 ההורי� מסכי� שההורה השני יקבל מידע מכל אד� או  גו* שטיפל  כל אחד מ�                ....בבבב

  . בבריאות� הגופנית או הנפשית של ילדיה�

  :ביטוח בריאות עבור הילדי�                    ....גגגג

  : הילדי� יהיו מבוטחי� בבטוחי הבריאות באמצעות□

  __________ אחר  ________חברת ביטוח__________ חולי�קופת 
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  ]]]]מלא את ש� ההורהמלא את ש� ההורהמלא את ש� ההורהמלא את ש� ההורה[ _____________ : הבריאות ישולמו על ידיי ביטוח□

  __________ אחר  _______בחברת הביטוח__________ בקופת החולי�

 ידאג להוצאת כרטיס מגנטי שני מקופת ]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה [ [ [ [ ___________□

  .החולי� בה מבוטח הילד

  : קבלת החלטות בענייני בריאות    .דדדד

:  בילדי� תהיה נתונה מת� הסכמה או אישור לטיפול רפואי, קבלת החלטה . 1

  ):בחרו באפשרות המתאימה(

ההורי� יפעלו יחדיו בהסכמה הדדית ובהעדר הסכמה לפי .  לשני ההורי�□ 

  :אחת מהאפשרויות הבאות

  .  על פי המלצת הגור� המקצועי המטפל□ 

  .____________________פי החלטת על □ 

  .]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה[[[[________  ההחלטה תתקבל על ידי □

  ________________________________________________ אחר □                      

   

מת� הסכמה או אישור לתת לילדי� טיפול פרא רפואי תהא , קבלת החלטה. 2

  ):בחרו באפשרות המתאימה(נתונה 

ההורי� יפעלו יחדיו בהסכמה הדדית ובהעדר הסכמה לפי אחת    . ורי� לשני הה□

  :מהאפשרויות הבאות

  . ___________$ על פי המלצת גור� מקצועי□ 

  .____________________ על פי החלטת□ 

  .]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה[[[[________  ההחלטה תתקבל על ידי □

  ________________________________________________ אחר □

  

קבלת החלטה מת� הסכמה או אישור לתת לילדי� טיפול פסיכולוגי או . 3

  :פסיכיאטרי תהא נתונה

ההורי� יפעלו יחדיו בהסכמה הדדית ובהעדר הסכמה לפי .  לשני ההורי�□ 

  :אחת מהאפשרויות הבאות

/ ,פסיכולוג/   רופא    משפחה/  על פי המלצת גור� מטפל מקצועי □ 

  . גור� אחר העובד ע� הילד/יוע+ חינוכי / פסיכיאטר

  .____________________ על פי החלטת□

  .]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה[[[[________  ההחלטה תתקבל על ידי □

  ________________________________________________ אחר □                      

  

, או לבריאות�/ בו קיימת סכנה מיידית לשלומ� של הילדי� ו$במקרה חרו�         ....הההה 

, טיפול שיני� או ניתוח וזאת, הורה הזכות והחובה להסכי� ולאשר טיפול רפואילכל 

. להשגת הסכמתו של ההורה השני, בנסיבות העניי�, לאחר שנקט באמצעי� סבירי�
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חלה עליו , לא הצליח ההורה ליידע את משנהו בטר� הפעולה הרפואית הדחופה

  . החובה ליידע את ההורה האחר על כ� בהקד� האפשרי

  

  :עלויות   ....וווו 

  ההורי� מצהירי� כי ידוע לה� כי הסעיפי� המופיעי� בפרק הבריאות בהסכ�

נושא העלויות וחלוקת� בי� . ההורות עשויי� להיות כרוכי� בעלויות מיוחדות

ההורי� יוסדר בהתא� לאמור בהסדר המזונות לילדי� או בהעדר הסכמה לפי 

  .החלטתו של בית המשפט

      

  חינו�חינו�חינו�חינו�. . . . 4444

  :מידע והתייעצות קבלת  .אאאא

גו* הקשור הורה השני יקבל מידע מכל אד� או ההורי� מסכי� שה כל אחד מ�. 1

, התקדמות� של הילדי� בלימודי�, לרבות מידע על אסיפות הורי�, בחינוכ� של הילדי�

כל הורה רשאי להתייע+  ע� כל .  במסגרת החינוכית בה ה� נמצאי��רווחת� ואירועי

   .ינוכית בה נמצאי� הילדי�גור� מקצועי במסגרת הח

מוסכ� כי שמותיה� ופרטיה� של שני ההורי� יופיעו ברשומות של המסגרות . 2

יידוע במקרה חירו� ורישו� ברשימת הקשר , החינוכיות של ילדיה� לש� קבלת מידע

  .הכיתתית של הילדי�

 ההורי� מסכי� שלשני ההורי� הזכות והחובה לחתו� על תעודות  כל אחד מ�. 3

  .לדי�הי

  

  :קביעת מסגרות הלימוד. בבבב

 הילדי� ימשיכו ללמוד במסגרת החינו� הנוכחית או במסגרת חינוכית אחרת □

  . המשתייכת לאותו זר� חינוכי

  ______________________________________________ אחר□

   

  :    השתתפות בפעילויות של המסגרת החינוכית....גגגג

, פעילויות במסגרת החינוכית של ילדיה� לרבותלשני ההורי� הזכות לקחת חלק בכל ה

' טיולי� וכד,  מיוחדי��אירועי, טקסי�, מסיבות, אסיפות הורי�,  בית ספריי��אירועי

יעשה התיאו� בי� , בפעילויות שאינ� מאפשרות השתתפות של יותר מהורה אחד(

  ).ההורי�

   "):פעילויות "$להל�(משלימות תנועות נוער ופעילויות ,  חוגי�....דדדד

  :      כל הורה יהיה אחראי להשתתפות ילדיו בפעילויות בעת שהות� עימו       

     .באותה העת חוגי�___ ב כל ילד ישתת* לכל היותר □

   הילד   בחירת הפעילויות תעשה בהסכמה בי� ההורי� לאחר היוועצות ע�□

   לאחר ) ציי� ש� ההורה(______________י הורה"בחירת הפעילויות תעשה ע □

   . הילד היוועצות ע�
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  ______________________________________________  אחר□

  

  : שיעורי� פרטיי� לתגבור הלימודי�    ....הההה

נית� למלא יותר (: החלטה בדבר השתתפות הילד בשיעורי� פרטיי� לתגבור הלימודי� תתקבל

  )ממשבצת אחת

  . על פי בקשת הילד□ 

  .  הילד צות ע� בהסכמה בי� ההורי� ולאחר היווע□ 

י� קיו� שיעורי התגבור המורה המלמד את הילד את    י בהעדר הסכמת ההורי� יכריע בענ□ 

  . המקצוע בו נדרש תגבור

  . הילדולאחר היוועצות ע�)  ציי� ש� ההורה(______________הי הור" ע□ 

  .______________________________________________ אחר□ 

  

  :עלויות. וווו

תנועות נוער , פעילויות, רי� מצהירי� כי ידוע לה� כי הסעיפי� המופיעי� בפרק חוגי�   ההו

 ההורות עשויי� י� פרטיי� לתגבור הלימודי� בהסכ�ומסגרות משלימות ובפרק שיעור

נושא העלויות וחלוקת� בי� ההורי� יוסדר בהסדר . להיות כרוכי� בעלויות מיוחדות

      .פי החלטתו של בית משפטהמזונות לילדי� או בהעדר הסכמה ל

      

  תוכנית הוריתתוכנית הוריתתוכנית הוריתתוכנית הורית. . . . 5555 

לבריאות� ולטיפול בכל , כל הורה יהיה אחראי בעת זמני השהיה של הילדי� עמו לשלומ�. אאאא

מפורטת בזאת תוכנית הורית אשר . האחריות ההורית חלה על כל שעות השבוע. צרכיה�

היה הורה האחראי מפרטת את חלוקת השהות של הילדי� ע� הוריה� באופ� שבו בכל עת י

לצור� בחינה שלא נותרו שעות אשר ' נית� להיעזר במילוי הטבלה שבנספח א. ( על הילדי�

  ). אינ� מוסדרות ולצרפה כנספח להסכ� זה

אצל ] ש� הילד או שמות הילדי�[___________ישהה  או ישהו , במחזוריות של שבועיי�. ב

      :ההורי� בהתא� לפירוט המופיע להל�

   

  :השבועהשבועהשבועהשבועבימי בימי בימי בימי . . . . 1111

  1111שבוע שבוע שבוע שבוע 

  

  :' ביו� א□

  ._________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה



 70

לרבות לינה ועד , מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות .... ביו� שאחריו לתחילת הלימודי�

  ._______הורה

  ______________________________________________  אחר□

   

  :' ביו� ב□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

 לרבות לינה ועד ,מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות .... ביו� שאחריולתחילת הלימודי�

  ._______הורה

  ______________________________________________ אחר□

   

  :' ביו� ג□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

 לרבות לינה ועד ,תו יו�מסיו� הלימודי� באו_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות .... ביו� שאחריולתחילת הלימודי�

  ._______הורה

  ______________________________________________ אחר□ 

   

  :' ביו� ד□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

 לרבות לינה ועד ,מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות .... ביו� שאחריולתחילת הלימודי�

  ._______הורה

   ______________________________________________ אחר□

  :' ביו� ה□
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  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

לרבות לינה ועד ,  באותו יו�מסיו� הלימודי�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות ....ביו� שאחריו לתחילת הלימודי�

  ._______הורה

   ______________________________________________ אחר□

   

  2222שבוע שבוע שבוע שבוע 

  :' ביו� א□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

לרבות לינה ועד , מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות ....ביו� שאחריו לתחילת הלימודי�

  ._______הורה

  ___________________________________ ___________ אחר□

   

  :' ביו� ב□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

לרבות לינה ועד , סיו� הלימודי� באותו יו�מ_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות ....ביו� שאחריו לתחילת הלימודי�

  ._______הורה

  ______________________________________________ אחר□

   

  :' ביו� ג□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ ליו� עד ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה
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לרבות לינה ועד , מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות ....ביו� שאחריולתחילת הלימודי� 

  ._______הורה

  ______________________________________________ אחר□ 

   

  :' ביו� ד□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □ 

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

 לרבות לינה ועד ,מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות .... ביו� שאחריולתחילת הלימודי�

  ._______הורה

   ______________________________________________ אחר□

  :' ביו� ה□

  _________ כל היו� ישהו אצל  הורה□

בשעה ____ עד ליו� ) ___________:מקו� איסו*(______ משעה □

ובשאר השעות ________ ישהו אצל הורה) ___________מקו� השבה(________

  .________אצל הורה

לרבות לינה ועד , מסיו� הלימודי� באותו יו�_______ ישהו הילדי� אצל ההורה □

 בשעות הלימודי� הילד יהיה באחריות ....ביו� שאחריו לתחילת הלימודי�

  ._______הורה

   ______________________________________________ אחר□

  

   

  ::::בסופי שבוע בסופי שבוע בסופי שבוע בסופי שבוע . . . . 2222

   

  ._____ בסו* השבוע הראשו� ישהו הילדי� אצל ההורה□

עד ליו� שבת בשעה ) _______מקו� איסו*(______  מיו� שישי בשעה □

  )._______מקו� השבה (   ________

חילת הלימודי� ביו� עד לת) _______מקו� איסו*(______  מיו� שישי בשעה □

   ....ראשו�

   _____ עד ליו�) _______מקו� איסו*(___________ בשעה _____ מיו� □

  )._______מקו� השבה(______   בשעה 

□ 

  _________________________________________________________אחר
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  :_____ בסו* השבוע השני ישהו הילדי� אצל ההורה□

עד ליו� שבת בשעה ) _______מקו� איסו*(____ __ מיו� שישי בשעה □

  )._______מקו� השבה (   ________

עד לתחילת הלימודי� ביו� ) _______מקו� איסו*(______  מיו� שישי בשעה □ 

   ....ראשו�

   

   _____ עד ליו�) _______מקו� איסו*(___________ בשעה _____ מיו� □

  )._______מקו� השבה(______   בשעה 

□ 

  _________________________________________________________ראח

   

    :חגי� וחופשותחגי� וחופשותחגי� וחופשותחגי� וחופשות. 3

           

המהווה חלק ' התוכנית ההורית בחגי� ובחופשות תהיה על פי המפורט בנספח ב   .א

  ועד_____ מוגדר מערבו של החג בשעה" חג"לצור� טבלה זו . בלתי נפרד מתוכנית זו

  ._____בשעה________ 

התוכנית לחלוקה של זמני ההורות בחגי� ובחופשות תבוא בימי� אלה במקו�    .ב

א� יווצר רצ* ארו� של .  לעיל לעיל 1$2' ב5התוכנית ההורית הרגילה המפורטת בסעי* 

ההורי� מסכימי� לתא�  ביניה� הסדר ,  שבה� ישהו הילדי�  אצל הורה אחד ימי�

  .חילופי

  . לעיל) $2,1('ב5לחול הסדר ההורות המפורט בסעי* החופשה ימשי� /  ע� סיו� החג   . ג

  

  ::::חופשת הקי+חופשת הקי+חופשת הקי+חופשת הקי+   .4

  

המשבצות /סמ� את המשבצת : ( במהל� חופשת הקי+ הסדרי ההורות יהיו כדלקמ� .א

  ).ות /המתאימה

  .לעיל) 1$2('ב5בהתא� לתוכנית ההורית הרגילה כמפורט בסעיפי� □

  ___________ $_____________________________: למעט השינויי� הבאי�□     

________________________________________________________

________________________________________________________  

  _______________________________________ישהה ע� הילדי� ' הורה א□

  ________ ________________________________ישהה ע� הילדי�' הורה ב□

      יתקיימו הסדרי הקשר ע�, בתקופת שהות הילדי� אצל כל אחד מההורי�□

  ___________________________________________:  כדלקמ� ההורה השני

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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  יחול ההסדר, במהל� שהות הילדי� בקייטנה או במסגרת חינוכית אחרת□ 

  _______________________________________________________:הבא

   :ע� סיו� הקיטנה או המסגרת החינוכית יחול ההסדר הבא□

___________________________________________________________

________________ ___________________________________________  

   

ההורי� מסכימי� לתא� את זמני שהות הילדי� אצל כל אחד מה� במהל� חופשת . ב

  . ביוני של אותה שנה10עד ליו� , הקי+

 ההורי� מסכימי� כי לכל אחד מההורי� הזכות לקחת חופשה לבדו או ע� הילדי� □. 5

הורה שבחר לקחת . ימי� לפני החופשה_______ ל כ� ובלבד שהוא יודיע להורה השני ע

אול� א� מכל סיבה שהיא . ישהו הילדי� אצל ההורה השני, חופשה לבדו וללא הילדי�

 ההורה  � הילדי� במש� החופשה בימי� שבה�לא יוכל ההורה השני לשהות ע

 לדאוג  ההורה שבחופשה מסכי� שהוא אחראי,שבחופשה אמור היה לשהות ע� הילדי�

  ). להל�8סעי* זה כפו* לסעי* . (נוולסידור חלופי סביר ולמימ

  

  : מחלה או חופשה בלתי צפויה. הההה

לטפל ולהשגיח על הילדי� במקרי� שהילד אינו יכול להיות במסגרת החינוכית , החובה לדאוג 

  :שביתה או חופשה בלתי צפויה תהא על, עקב מחלה פתאומית

   

הורה זה יהיה . השביתה או החופשה,  המחלהי ההורה אצלו ל� הילד בלילה שלפנ □

. האחריות לילד עוברת להורה השני, אשר על פי התוכנית ההורית, אחראי לילד עד לשעה

הוא יהא אחראי למצוא סידור חילופי , היה והורה זה אינו יכול לשהות ע� הילד בעצמו

  .סביר ולממנו

. השביתה או החופשה, חלה המצ ביו�"ילד אמור לשהות בשעות אחה  ההורה אצלו ה□

היה והורה זה אינו יכול לשהות ע� הילד . הורה זה יהיה אחראי לילד ג� בשעות הבוקר

  .הוא יהא אחראי למצוא סידור חילופי סביר ולממנו, בעצמו

  _________________________________________________________  אחר □

  ______________________________________________________________  

  ניוד . וווו

בתוכנית ההורית וכ� ההורי� מתחייבי� לדאוג לניוד הילדי� על פי לוח הזמני� שנקבע . 1

בית ההורה , חוגי�, פעילות חברתית, מוסד חינוכי( קיו� פעילויותיה� השונות לניוד� לצור�

  ) .'האחר וכד

      

  : פורט להל�ניוד הילדי� על פי התוכנית ההורית יעשה כמ. 2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________.  
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  עמידה בתנאי התוכנית ההורית עמידה בתנאי התוכנית ההורית עמידה בתנאי התוכנית ההורית עמידה בתנאי התוכנית ההורית . . . . 6666

 לקיי� אותה במלואה על מנת  ההורי� מסכימי� כי התוכנית ההורית דלעיל מחייבת אות�  .א

  . רווחת� ושלומ� של הילדי�, להבטיח את אורח חייה� התקי�

   

 ההורי� מסכימי� כי ה� יעשו כל מאמ+ לשהות בעצמ� ע� הילדי� בשעות השהייה אשר □  .ב

 .באחריות� על פי התוכנית ההורית

  ____________________________________________________________:אחר□

  

, ביטול והחלפה של מועדי השהות המוסכמי�, כל הורה יתא� ע� ההורה האחר כל שינוי  .ג 

היה ומסיבה כלשהי לא יוכל אחד ההורי� . על מנת לאפשר התארגנות מראש, מבעוד מועד

 שעות 24לשהות ע� הילדי� כמפורט בתוכנית ההורית יודיע על כ� להורה השני לכל הפחות 

או היה וההורה / שעות לפני המועד על שינוי ו24 לא הודיע למשנהו היה והורה. לפני המועד 

ידאג הצד המשנה לסידור חלופי סביר על , השני אינו יכול להתפנות ולשהות ע� הילדי�

 . חשבונו ובמימונו

היה , הורה שיפר את התוכנית ההורית דלעיל מכל סיבה שהיא יפצה את ההורה השני. ד 

 כל הוצאה  כ� אותו הורה ישפה את ההורה השני עלכמו. פרהי� שהו אצלו בשל הה/והילד

  . שהוא נזקק להוציא בשל ההפרה, כספית

   

  מקו� מגורי�מקו� מגורי�מקו� מגורי�מקו� מגורי�. . . . 7777

אלא א� כ� יסכימו שני , ההורי� מסכימי� כי מקו� מגוריה� של הילדי� יהיה בישראל.   א 

  .ההורי� בכתב אחרת

בישראל או , יק את מקו� מגוריוההורי� מסכימי� כי כל הורה יעשה כמיטב יכולתו לא להעת  .ב

  . במהל� שנת הלימודי� ,מחוצה לה

 את קיו� התוכנית  א� נדרש הורה לשנות את מקו� מגוריו באופ� המקשה או אינו מאפשר  .ג

ההורי�  .הוא יודיע על כ� בכתב להורה השני לא פחות מחודשיי� ימי� מראש, ההורית

  .כנדרש משינוי הנסיבות, כנית ההוריתמסכימי� לשת* פעולה על מנת לערו�  שינויי� בתו

   

______________________________________________________________:אחר□  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

   

  לללל""""נסיעות לחונסיעות לחונסיעות לחונסיעות לחו. . . . 8888

ל כמפורט "הורי� מסכימי� כי כל אחד מה� רשאי לקיי� נסיעות לחופשה ע� הילדי� לחוה

  :להל�

  )לתשומת לבכ� בסעי* זה נית� למלא יותר ממשבצת אחת(
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ללא צור� בהסכמת ההורה השני  ,פע� בשנה, ימי�___ לא תעלה על  לתקופה ש□

,  ימי� מראש____הורה השני לפחות ובלבד שההורה הנוסע ימסור הודעה בכתב ל

 נסיעה  .מועדי נסיעה וחזרה והסדרי הקשר ע� ההורה השני, בצירו* תוכנית הטיול 

שמשכה  מעל התקופה האמורה תעשה בתיאו� ובהסכמה מפורשת בכתב של ההורה 

  .השני

  . מועד הנסיעה יתוא� בי� ההורי�□

 הנסיעה  בתיאו� ובהסכמה מפורשת בכתב של ההורה השני תו� ציו� מפורש של מועדי□

  .והחזרה

  _______________________________________________ אחר □

ל במועד המוסכ� כאמור " ההורי� מסכימי� כי אי החזרת� של הילדי� מחופשה בחו□

שביתה או אילו+ אחר שאינו בשליטת , למעט במקרי� בה� העיכוב נבע ממחלה, לעיל

 לתוספת לחוק 3שמעותה בסעי* תחשב להרחקה בלתי חוקית של הילדי� כמ, ההורה

 ותזכה את ההורה השני בסעדי� 1991 $א"תשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(אמנת האג 

  .הנקובי� בחוק

ל לאחת מ� המדינות "ההורי� מסכימי� כי לא יצאו לחו,  למרות האמור לעיל□

אלא בתיאו� ובהסכמה מפורשת בכתב של _______________________הבאות

  .ההורה השני

  רכוני הילדי� יהיו אצל ד□

  ]]]]ש� ההורהש� ההורהש� ההורהש� ההורה[[[[ ________ □               

  ._________________: שפרטיו ה�,  אד� אחר□               

   

   

  ....פתרו� מחלוקות והתאמות עתידיות לתוכנית ההורותפתרו� מחלוקות והתאמות עתידיות לתוכנית ההורותפתרו� מחלוקות והתאמות עתידיות לתוכנית ההורותפתרו� מחלוקות והתאמות עתידיות לתוכנית ההורות. . . . 9999

  

סכימי�   ההורי� מכירי� בחשיבות של הגעה להסכמות בדרכי שלו� בכל הכרו� בילדי� וה� מ    .א

לעשות כל מאמ+ להידבר ביניה� בדר� נאותה על מנת ליישב את מחלוקותיה� בדרכי שלו� 

  . ובנוע�

   

 מחשיפת ילדיה� למחלוקות שביניה� תההורי� מביני� את החשיבות הרבה של הימנעו. ב

  .ומתחייבי� לא לשת* את הילדי� במחלוקות

      

יישב כל מחלוקת ולהגיע לפתרו� מוסכ� ההורי� מסכימי� לשאת ולתת במישרי� על מנת ל. ג

  .בשיתו* פעולה

   

היה . ההורי� מסכימי� כי התוכנית ההורית תחול כל עוד ה� לא יגיעו להסכמות אחרות בכתב. ד

 30 $ההורי� מסכימי� לבחו� את התוכנית ההורית הקיימת פע� בשנה עד ל, ויעלה הצור�
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במקרה של אי הסכמה . � בתוכנית ההוריתולערו�  בהסכמה בכתב שינויי, באוקטובר בכל שנה

  . תמשי� לחול התוכנית ההורית שחלה עד לאותו מועד, לגבי שינוי בתוכנית ההורית

   

שא� לא יעלה בידיה� לפתור את מחלוקותיה� במשא ומת� ישיר ,  ההורי� מתחייבי�□. ה

חר שה� מסכימי� יוע+ או אד� א/ מתא� הורות / מגשר אזי ה� יפנו לצד שלישי שהוא , ביניה�

א� . להסתייע בו לישוב המחלוקות לשתי פגישות לפחות לפני שמי מה� יפנה לערכאה שיפוטית

  .$_______________________לא יעלה ביד� לבחור במשות* צד שלישי יכריע בעני� 

  

  

  ....אישור הסכ�אישור הסכ�אישור הסכ�אישור הסכ�. . . . 10101010

   

; ואת השלכותיוהבינו את משמעותו , ההורי� מצהירי� כי קראו את כל האמור בהסכ� זה  .א 

, המצויי� במזכירות בית המשפט, וכי ידוע לה� שבאפשרות� לעיי� בדברי ההסבר להסכ�

  .  ולהיווע+ ע� עור� די� בכל הקשור להסכ� זה ופרטיו_______ בית הדי� ובאתר האינטרנט

ההורי� מצהירי� כי ה� מתחייבי�  לקיי� ולכבד הסכ� זה בדר� המיטבית שתבטיח את    .ב

  .ילדי�טובת ה

  .הסכ� זה אינו בא במקו� הסכ� מזונות ואינו בא לפגע בו   .ג

  הנכבד לאשר הסכ� זה ולית� לו תוק* של פסק די� בית הדי�/ הצדדי� מבקשי� מבית המשפט. ד

  .$1962ב "הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכבהתא� לחוק 

  

                                   

  

  :::: על החתו� על החתו� על החתו� על החתו�     ולראיה באו      ולראיה באו      ולראיה באו      ולראיה באו       

  ________היו� 

   

   

          __________________                           __________________   

  וחתימהוחתימהוחתימהוחתימה' ' ' '  ש� הורה ב ש� הורה ב ש� הורה ב ש� הורה ב                                                                                                                                            וחתימהוחתימהוחתימהוחתימה    '''' ש� הורה א ש� הורה א ש� הורה א ש� הורה א          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 78

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 79

  ''''נספח אנספח אנספח אנספח א

  ות דו שבועית לדוגמאות דו שבועית לדוגמאות דו שבועית לדוגמאות דו שבועית לדוגמאטבלת זמני הורטבלת זמני הורטבלת זמני הורטבלת זמני הור

 שבתשבתשבתשבת ''''יו� ויו� ויו� ויו� ו ''''יו� היו� היו� היו� ה ''''יו� דיו� דיו� דיו� ד ''''יו� גיו� גיו� גיו� ג ''''יו� ביו� ביו� ביו� ב ''''יו� איו� איו� איו� א 'שבוע א

7:007:007:007:00               

8:008:008:008:00               

9:009:009:009:00               

10:0010:0010:0010:00               

11:0011:0011:0011:00               

12:0012:0012:0012:00               

13:0013:0013:0013:00               

14:0014:0014:0014:00               

15:0015:0015:0015:00               

16:0016:0016:0016:00               

17:0017:0017:0017:00               

18:0018:0018:0018:00               

19:0019:0019:0019:00               

20:0020:0020:0020:00               

21:0021:0021:0021:00               

               לינהלינהלינהלינה

 שבתשבתשבתשבת ''''יו� ויו� ויו� ויו� ו ''''יו� היו� היו� היו� ה ''''יו� דיו� דיו� דיו� ד ''''יו� גיו� גיו� גיו� ג ''''יו� ביו� ביו� ביו� ב ''''יו� איו� איו� איו� א 'שבוע ב

7:007:007:007:00               

8:008:008:008:00               

9:009:009:009:00               

10:0010:0010:0010:00               

11:0011:0011:0011:00               

12:0012:0012:0012:00               

13:0013:0013:0013:00               

14:0014:0014:0014:00               

15:0015:0015:0015:00               

16:0016:0016:0016:00               

17:0017:0017:0017:00               

18:0018:0018:0018:00               

19:0019:0019:0019:00               

20:0020:0020:0020:00               

21:0021:0021:0021:00               

               לינהלינהלינהלינה
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  ''''נספח בנספח בנספח בנספח ב

   

  טבלת חגי� וחופשות לדוגמאטבלת חגי� וחופשות לדוגמאטבלת חגי� וחופשות לדוגמאטבלת חגי� וחופשות לדוגמא

      

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב ''''שנה אשנה אשנה אשנה א
 חופשהחופשהחופשהחופשה////חגחגחגחג

 ''''הורה בהורה בהורה בהורה ב ''''הורה אהורה אהורה אהורה א ''''הורה בהורה בהורה בהורה ב ''''הורה אהורה אהורה אהורה א

         ראש השנה

         יו� כיפור

         מחצית ראשונה

 סוכות         מחצית שניה

  :חלוקה אחרת

  
        

         מחצית ראשונה

 חנוכה         מחצית שניה

  :חלוקה אחרת

  
        

         ו בשבט"ט

         פורי�

חופשת פסח ממוסדות 

 חינו� עד ערב ליל הסדר
        

ערב ליל הסדר עד 

 _________ליו�
        

עד _____מיו�

 _____ליו�
        

 פסח

         :חלוקה אחרת

         יו� העצמאות

         שבועות

חגי� חגי� חגי� חגי� 

 מוסלמי�מוסלמי�מוסלמי�מוסלמי�
 פירוטפירוטפירוטפירוט

   הורה הורה הורה הורה                

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''אאאא

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

  הורההורההורההורה

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''בבבב

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

                       עיד אל פיטר

           עיד אל אדחא
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 פירוטפירוטפירוטפירוט חגי� נוצריי�חגי� נוצריי�חגי� נוצריי�חגי� נוצריי�
  הורההורההורההורה

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''בבבב

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

  הורההורההורההורה

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''בבבב

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

           חג המולד

           ראש השנה

           חג הפסחא

   

 פירוטפירוטפירוטפירוט י� אחרי�י� אחרי�י� אחרי�י� אחרי� חג חג חג חג    
  הורההורההורההורה

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''אאאא

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

  הורההורההורההורה

 ''''שנה אשנה אשנה אשנה א

  ''''בבבב

 ''''שנה בשנה בשנה בשנה ב

            

            

            

   

   טבלה לדוגמא טבלה לדוגמא טבלה לדוגמא טבלה לדוגמא––––חופשת הקי+ חופשת הקי+ חופשת הקי+ חופשת הקי+                             

  אחר  מחנה/קייטנה  'הורה ב  'הורה א 

         'שבוע א

         'שבוע ב

         'שבוע ג

         'שבוע ד

         'שבוע ה

         'שבוע ו

         'שבוע ז

  החופש הגדול

   

  

  'שבוע ח

 'שבוע ט
        

      

ל או לקיומו "נסיעות לחו, חופשות, בעת מילוי הטבלה תנו דעתכ� למועדי קיומ� של קייטנות( 

  )של הסדר ההורות הרגיל
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ר תרצה יואלס בפני ועדת ר תרצה יואלס בפני ועדת ר תרצה יואלס בפני ועדת ר תרצה יואלס בפני ועדת """" וד וד וד ודְשור+ְשור+ְשור+ְשור+$$$$אבי שגיאאבי שגיאאבי שגיאאבי שגיא' ' ' ' הוצגו על ידי פרופהוצגו על ידי פרופהוצגו על ידי פרופהוצגו על ידי פרופסיכו� חומרי� שסיכו� חומרי� שסיכו� חומרי� שסיכו� חומרי� ש    $$$$    ''''נספח הנספח הנספח הנספח ה

        שניטשניטשניטשניט

        

  

   ":אני זקוק לשניכ�, ומה איתי, אבא, אימא"

  מיתוסי� ותקוות, עובדות

            51515151ר תרצה יואלסר תרצה יואלסר תרצה יואלסר תרצה יואלס"""" וד וד וד ודְשור+ְשור+ְשור+ְשור+$$$$אבי שגיאאבי שגיאאבי שגיאאבי שגיא' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

        אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה

  

  .ועדת שניטר תרצה יואלס בפני " ודְשור+$אבי שגיא' סיכו� חומרי� שהוצגו על ידי פרופ

  : מבוסס על הרצאות ב

   (16.07.2003) השתלמות לשופטי� בנווה איל�

   (21.12.2004)השתלמות לשופטי משפחה בנווה איל� 

    06.01.2005) משפחה באילת יכנס לשכת עורכי הדי� לעניינ

  (14.12.2006)כנס בתי די� רבניי� בחיפה 

  

  

  פתח דבר

  

 עודכנתהמקצועית המהפסיכולוגית הספרות , רושי�כשעוסקי� בהסדרי הורות בעתות משבר גי

של הילד והיא   ומערכתיי� לוקחת בחשבו� גורמי� התפתחותיי�(State-of-the-art)ביותר 

הנחת עבודה המציבה אחריות הורית עומדת כשמאחורי כול� ,  מודלי� שוני� של פתרונותמציעה

זו , לתפיסתנו. Kelly, 2007(52של ראה סקירת ספרות (על $כמטרתעל ידי שני ההורי�  משותפת

  .  נאורה במדינת ישראלהעל  במסגרת חקיקה$צריכה להיות ג� מטרת

, תסקירי� של פקידי סעד(דרכי הטיפול וההחלטות שמתקבלות במערכת הרווחה והמשפט 

. ה� קריטיות לעתיד� של הילדי�) פסיקות בתי המשפט, הערכות מסוגלות הורית של פסיכולוגי�

ו מבקשי� לבדוק כמה שאלות יסוד הקשורות בהחלטות שמתקבלות במערכות אלה בשל כ� אנ

$ בחזית המחקר הפסיכולוגיתו� התמקדות,  נפרדי� או מתגרשי�לגבי ילדי� שהוריה�

  : ההתפתחותי ותו� ראייה מערכתית בהקשר הישראלי

 ?במרכז הדיו�נמצאת כיו� הילד טובת האומנ�  •

 ? לכל הנוגעי� בדבר הא� זווית הראיה של הילד מובנת •

 ? בבית המשפט כהלכההא� צרכיו של הילד מוגני� •

                                                
  םתודות לטל שחף שסייע בשכתוב חלק מחומרי 51

52  Kelly, J.B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and 

clinical research. Family Process, 46, 35–52. 
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נבקש להציע פרדיגמה מקצועית מעודכנת לדרכי ההתייחסות לילדי� ולהורי� גרושי� , לצור� זה

  .  ולדרכי קבלת החלטות לגביה�

  

 )evidence based( חשיבותה של תיאוריה וכלי עבודה נתמכי מחקר

  

בתי המשפט . וא אחד הבסיסי� החשובי� לקביעת טובתו של הילדתחו� הידע הפסיכולוגי ה

. כמו ג� מערכת הרווחה וההורי� עצמ�, )בעיקר קליניי�(נסמכי� על חוות דעת� של פסיכולוגי� 

מתו� מודעות , פסיכולוגי� שמתמני� על ידי בית המשפט להגיש חוות דעת חייבי� לוודא בכל עת

ה� מכירי� היטב את התחו� ואת החומר המקצועי ש, לאחריות הרבה המונחת על כתפיה�

העדכני ביותר ורק על בסיס הכרות זו לנתח ולהערי� את המצב בדר� הנכונה ביותר לטובתו של 

  .הילד

Nadine Kaslow , נשיאת החברה לפסיכולוגיה קלינית של ההסתדרות הפסיכולוגית האמריקנית

)APA( ,היא מתייחסת ליכולות . ות של הפסיכולוגעוסקת רבות בהגדרת תחו� היכולות המקצועי

קיי� קונצנזוס לפיו כל הפסיכולוגי� המקצועיי� צריכי� לנקוט : "הליבה של הפסיכולוג ומציינת

, לתרו� לידע, שמקנה את היכולת לגשת ולייש� נכונה את הידע המדעי, בדר� חשיבה מדעית

כות את השפעת� של משתני� לבחו� בדרי, להערי� בצורה ביקורתית התערבויות ותוצאותיה�

ולהעמיד ללא הר* את עבודת� לביקורת� של העמיתי� , תרבותיי� על היישו� המדעי$חברתיי�

פועל לפי , שהתבקש לחוות דעה על המקרה ועל טובת הילד,  הא� הפסיכולוג53."והציבור

  .במרבית המקרי� התשובה שלילית? Kaslow המלצותיה של

האקדמיה האמריקאית  והסתדרות הפסיכולוגי� האמריקאיתבחטיבת הפסיכולוגי� המשפטיי� 

 וועדה להכנת הנחיות אתיות לעבודה ע� מערכת המשפט 1991 כוננו בשנת לפסיכולוגיה משפטית

)Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists( . מוצגי� כא� חלק

  : י בעבודתו ע� בית המשפט המנחי� את הפסיכולוג המשפט שנקבעואתיי�הכללי� מה

ידע עדכני בתחו� הספציפי רמת מחובתו של פסיכולוג המכי� את חוות הדעת לשמור על  �

 ולהשתמש בשיטות וכלי� מדעיי� העומדי� בסטנדרטי� הקליניי� והמדעיי� המקובלי�

 לידע את בית המשפט לגבי היתרונות ומחובת ובמגבלות השיטה הפסיכולוג חייב להכיר �

 . משתמש לצור� מת� חוות הדעתוא של הכלי� בה� הוהמגבלות

  

אינ� נמחיש כא� באמצעות דוגמא פרטית ומוכרת מאד כיצד שני כללי� אלה  אנו  

אול� , אמנ� מדובר בהנחיות שפותחו על ידי אגודות אמריקאיות.  כלל ועיקר בישראלמוקפדי�

משמעותי עבור רבי� אלה אגודות מנוסות ומובילות שלעתי� תכופות משמשות כסמ� ימני 

 ."כפטיש הפסיכופתולוגיה מכזיב"נמחיש זאת באמצעות מה שמתואר על ידנו כ. מאתנו

  

  "פטיש הפסיכופתולוגיה מכזיב"

אחת הבעיות העיקריות שמאפיינות פסיכולוגי� בהערכות מסוגלות הורית היא השימוש 

שאינ� כלי מדידה � ב רלבנטיות למושא הדיו� ומתו� כ� ג שאינ�ת פסיכודינאמיותיאוריותב

                                                
53 Nadine J. Kaslow (2004). Competencies in professional psychology, American Psychologist, 59, 774-781 
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 לא נועדו TAT$מבחני� נפוצי� כמו רורש� ו, לדוגמה. ולא נועדו להערכת מסוגלות הוריתתקפי� 

לעניות דעתנו מרבית הפסיכולוגי� הקליניי� הנעזרי� בכלי� אלה א* אינ� מידעי� . למטרה זו

ימוש  במושג  כא� לבעייתיות בשסמבלי להיכנ. את בית המשפט לגבי מגבלותיה� של כלי� אלה

 –כדאי לזכור כי ג� א� מדובר בכלי� בעלי מהימנות , )נדו� בכ� בהמש�" (מסוגלות הורית"

אפשר להשוות את התופעה .   לתוצאות אי� תוק*–מראי� תוצאה דומה בבדיקה חוזרת , כלומר

והתוצאה , ג עולה על מאזניי� אלה שוב ושוב" ק90נניח כי אד� במשקל : למאזניי� מקולקלי�

אול� התוצאה אינה , מהימנות המדידה כא� מושלמת. ג בלבד" ק55ראה בכל פע� שמשקלו ת

תחת , בדיקות מסוגלות הורית נעשות בצורה שכיחה על ידי אות� בודקי�, באותה מטבע. תקפה

ולכ� אי� זה מפתיע כי אנו עדי� להרבה דוחות , אות� הנחיות מקצועיות וללא התחדשות מדעית

, ותו הפסיכולוג עבור הורי� שוני� כשדוחות אלה מאד דומי� בתבנית שלה�שמופקי� על ידי א

  .אול� ללא כל תוק*, לעתי� ע� תוצאות ומסקנות דומות עבור אנשי� שוני�

פסיכיאטר ה. מבח� רורש� הוא דוגמה פרטית אחת טובה לכ�

הצגת כתמי דיו : 1921 הציג אותו בשנת הרמ� רורש� שוויצריה

כיו� אנו . ציאציות שיש לנבדק לגבי כל כת�לנבדק וניתוח האסו

קל , גלה את רוב ההפרעות הפסיכולוגיותיודעי� שהמבח� אינו מ

אתר יכולת שאינו מבוודאי  ומזהה תכונות אישיותשאינו וחומר 

$ הליקוי העיקרי של מבח� רורש� הוא ה. ילד$לקיי� יחסי הורה

False Positive:ת כמופרעי� מבחינה ו נורמטיביותלוסי מאוכ$75%כ זההומ,  מתברר שהוא שוגה

  .רגשית

, למעשה . נה נובעת מהוכחות מחקריות לתקפותואימבח� הרורש� ודאי שפופולאריות של ה

חקרי� רציניי� ומבוקרי� לא הצליחו מ. אינ� מצדיקי� את השימוש בו מחקריי�הנתוני� ה

 המתודולוגיה של רורש� שארג� מחדש את, Exnerג� עבודתו של . להראות יכולת אבחנה וניבוי

 $ו Wood, Nezworski, Garb של מחקרכ� למשל העלה . לא הביאה לתוצאות תקפות

Lilienfeld , שתוצאותיו שלExnerכבעלי הפרעות � לא מדויקות ונוטות להציג אנשי� נורמאליי 

ממליצי� לחדול משימוש ,  מחקרי� בנושא זה32שהשוו תוצאות של , החוקרי�. ולוגיותפסיכ

  54.במבחני רורש� לצרכי� קליניי� או משפטיי� עד לבניית מערכת תקפה ומהימנה

ובכל זאת פסיכולוגי� בישראל עושי� שימוש נרחב במבחני רורש� כמו ג� במבחני� לא תקפי� 

 של הפילוסו* Law of the instrument(55 (מכשירמכשירמכשירמכשירחוק החוק החוק החוק האת מה שממחיש באופ� מטפורי , אחרי�

והוא יגלה שכל מה שהוא נתקל בו והוא יגלה שכל מה שהוא נתקל בו והוא יגלה שכל מה שהוא נתקל בו והוא יגלה שכל מה שהוא נתקל בו , , , , פטישפטישפטישפטישת� לילד ת� לילד ת� לילד ת� לילד : "אברה� קפל� האומרישראלי $האמריקאי

טיש ה� אות� פסיכולוגי� שמעריכי� במקרה שלפנינו המקבילה לילד החובט בפ". טעו� חבטהטעו� חבטהטעו� חבטהטעו� חבטה

                                                
54 James M. Wood, M. Teresa Nezworski, Howard N. Garb, and Scott O. Lilienfeld (2001). The Misperception of 

Psychopathology: Problems With the Norms of the Comprehensive System for the Rorschach, Clinical 

Psychology: Science and Practice 8, N3, 350-373.  

James M. Wood, M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, & Howard N. Garb (July/August 2003). The 

Rorschach Inkblot Test, Fortune Tellers, and Cold Reading. Skeptical Inquirer. 61, 29-33. Excerpted by the 

authors from what's wrong with the Rorschach? Science confronts the controversial Inkblot Test (2003), San 

Francisco: Jossy-Bass 
 

  
55 Kaplan A, (1964). The conduct of inquiry: Methodology for behavioral science. San Francisco, CA:  Chandler (p. 428). 
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בכל מקו� , מצוידי� בפטיש הפסיכופתולוגיה"קפל� מציי� כי . באמצעות כלי� בלתי תקפי�

סימפטומי� ואת הדינאמיקה , בקליניקות שלנו ובחדרי המתנה אנו תופסי� בעיקר הפרעות

ש והסתגלות כ� שאנו דופקי� בפטיש הפתולוגיה למרות שאנו מעונייני� בבריאות נפ. שלה�

  ."תקינה ולא בהפרעות מנטאליות

 נמצא כי מבחני� פסיכולוגי� סטנדרטיי�, ע� הילדהורה מבקשי� להערי� את יחסי הכאשר 

או " טוב דיו"הא� ההורה הוא בקשר לשאלה   ולא רלבנטי מספקי� מידע מועטמסוגו של הרורש�

רושי� לא נדרשי� בסופו של הג� שבחלק משמעותי של מקרי הגי. למטרת הורות" מתאי� ביותר"

הרי במשפחות בקונפליקט גבוה כשאי� הסכמות בי� ההורי� , תהלי� לחוות דעת פסיכולוגיות

ג� במרבית מקרי� אלה עדיי� מדובר באוכלוסיה נורמטיבית . פוני� לעתי� לש� קבלת תסקיר

י� שאינ�  בכלרמדוע להיעז? מדוע לחבוט בה� בפטיש הפסיכופתולוגיה. ללא הפרעות נפשיות

  ? כלל ועיקר את איכות הקשר הרגשי בי� הורה וילד�מזהי

 אקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדי� ומתבגרי�אקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדי� ומתבגרי�אקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדי� ומתבגרי�אקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדי� ומתבגרי�ההההעל רקע זה כדאי לבחו� את הנחיות 

)AACAP(יש להתייחס אלהנחיות אלה קובעות כי .  לגבי ראיו� הורי�:  

  תיאור היסטוריית הנישואי� והפרידה •

 � הילדתפיסת ההורה את יחסיו ע •

  הבנת ההורה ורגישותו לצרכי� הייחודיי� של ילדיו •

לא תינת� לו שהתכניות הספציפיות של ההורה לקראת העתיד למקרה שתינת� או  •

  הילדמשמורת 

  התנסויות טיפוליות, היסטוריה חברתית, כולל משפחת המוצא, ההיסטוריה של ההורה •

  הרקע ההתפתחותי של הילד •

  שגרת החיי� של הילד •

  וממה הוא מתעל�, ה מעדי* להתמקדבמה ההור •

ההנחיות אינ� מפנות את המערי� להשתמש בכלי� דיאגנוסטיי� מתו� המדרי� הדיאגנוסטי של 

מבחני� פסיכולוגיי� אינ� נחוצי�  ברוב המקרי�.  עבור ההורי� )DSM-IV(ההפרעות הנפשיות 

  . או נדרשי�

 11 כוללות בי� השאר את הנחייה )APA (הסתדרות הפסיכולוגי� האמריקאיי�הסתדרות הפסיכולוגי� האמריקאיי�הסתדרות הפסיכולוגי� האמריקאיי�הסתדרות הפסיכולוגי� האמריקאיי�הנחיות   , בנוס*

יש לגייס את השיטות המתאימות ביותר תו� : "חשיבות ריבוי שיטות באיסו* נתוני�באשר ל

 יש ,למשל. במיוחד כאשר יש ספקות לגבי תוק* ומהימנות השיטה, השענות על ריבוי שיטות

". ב"ידי� וכיויד, ראיונות של משפחה מורחבת, מטפלי�, רופאי�, ת הספרלאיסו* נתוני� מבי

ולא לפרש באופ� לא מתאי� מת� פרשנות לנתוני�  מזהירה את הפסיכולוג לא להגזי� ב12הנחייה 

על הפסיכולוג להימנע מלהגיע למסקנות שאינ� נתמכות : "נתוני� קליניי� ומידע שנאס*

  ."בנתוני�

  

  

  

  

  



 87

  פרדיגמה מקצועית מעודכנת

  

אנו טועני� ? יחסי הורי� וילדי� בעת גירושי�מה היא אפוא הדר� הראויה לבחינה והערכה של 

דיסציפלינה מדובר ב. 56יישומיי�ההתפתחות המדעי כי את הכלי� המתאימי� ביותר מספקי� 

 בעת  שמתרחשת ג�התפתחות נורמטיביתשעוסקת בי� השאר ב,  של חקר התפתחות הילדשלמה

יא כמעט לא מיוצגת בחיבור ה, למרות הרלוונטיות הרבה שלה לילדי גירושי�. � כמו גירושימשבר

  .מערכת הרווחה ומערכת המשפט, הורי�,  כ� חשוב בי� ילדי�להכו

עבודות שעשו ה20 המחשה למעמדה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית אפשר לראות ברשימת 

כפי , כשזו נשענת על רשימת מחקרי� ומאמרי� בתחו�, 57פסיכולוגיה של הילדהמהפיכה בתחו� 

 Society) החברה לחקר התפתחות הילד  חברי משתתפי� מקרב 1500של שנבחרו על ידי מדג� 

for Research in Child Development – SRCD).  

. צרכיו ודרכי הטיפול בו, כל אחת מעבודות אלה תרמה את חלקה להבנה יסודית בהתפתחות הילד

, התקשרות התמייסדי תיאוריי, Mary Ainsworth$ וJohn Bowlbyהעבודות פורצות הדר� של 

זאת במקו� של כבוד ליד ענקי המאה .  עבודות אלה20ממוקמות במקו� השלישי והרביעי מתו� 

אנו מדגישי� את מרכזיותה של תיאוריית .  Piaget, Vygotsky, & Chomskyהקודמת כגו� 

ההתקשרות ג� בגלל מעמדה בקרב הקהילה ההתפתחותית וג� לאור העובדה שאנו במרכז לחקר 

 שנה בבניית תשתית הידע  של התיאוריה תו� $30לד בחיפה שותפי� מזה כהתפתחות הי

אפשר לומר כי ברוב רוב� של , ע� זאת. כמו למשל גירושי�, תהתאמתה למגוו� סוגיות יישומיו

נתמ� $נורמטיבי$ידע התפתחותיעבודות אלה או עבודות רבות אחרות שנשענות על , המקרי�

המספקי� חוות דעת   בישראלשל פסיכולוגי�מקצועי  אינ� נמצאות כחלק מהארסנל המחקר

  .וסיוע מקצועי

מושג ההמשגה אחרת של מדעי ההתפתחות היישומיי� מציעי� לנו פרדיגמה מקצועית מעודכנת ו

כלומר ההורה , "רישיו� להורות"אי� צור� בעל פי הגישה ההתפתחותית ". מסוגלות הורית"

ר� כלל אנו מגלי� כי מרבית בד.  דוד את ביצועיוהנורמטיבי לא נבח� ביכולתו ואי� מקו� למ

ג� בקרב מקרי� מאד קשי� של ,  ותפקוד ראוי בהתא�הורות נורמטיביתההורי� מאופייני� ב

, עקב בגידה של אשתו, כי ערב לפני המרו+ של בעל פגוע אל בית הדי� הרבני, יש לזכור. גירושי�

עצ� פתיחת תיק בבית המשפט . ביי� לחלוטי�סביר להניח כי ג� היא וג� הוא היו הורי� נורמטי

קליניי� (יגרור אל תוכו ג� מעורבות של פסיכולוגי� , להלי� אדוורסרי ותקפני, והעצמתו לעתי�

מעצ� ".  הורי�רישיו"לתת , שיתבקשו להערי� את המסוגלות ההורית של ההורי�) בדר� כלל

                                                
56 Peltz Dennison, R, Lee, S., & Barber, B. L. (2005). Divorce and its impact on children. In  C.B. Fisher, & R. M. Lerner (Eds). 

Encyclopedia of Applied Developmental Science. Thousand Oaks: Sage. 

57 Dixon, W.E.  (April 2002).  20 Studies That Revolutionized Child Psychology, Society for Research in Child 

Development: Developments, 45 (2) 

1. Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International Universities Press. 

2. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: 

Harvard University Press.  

3. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss, Vol. 1. New York: Basic Books. 

4. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum.  

5. Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton.  



 88

טית ומשו� כ� באמצעות שימוש הכשרת� יש להניח שה� יעשו זאת על בסיס תיאוריה לא רלבנ

  .בכלי� בלתי רלבנטיי� כמו הרורש�

כתוצאה  ה� ארונותהשיוצאי� מ" שדי�"אות� , ג� במרבית המקרי� הקשי� בענייני גירושי�

 שאינ� רלוונטיות לשאלת המסוגלות )שופט, ד"עו, חוויה של כישלו�, חשש, לח+(ממכלול סיבות 

להעצמת הקונפליקט ולבניית  תורמת לא מעט  היא�המערכת כיובמבנה הנוכחי של . ההורית

. שבו שותפי� ג� פסיכולוגי� לא מעטי� החובטי� בפטיש הפסיכופתולוגיה, מעגל קסמי� לקוי

�  משקלב שיווי זאת כשהנחת העבודה המרכזית צריכה לכוו� ולהנחות את ההורי� לקראת

וכשהיא ,  מסוגלות הוריתלא נדרשת לש� כ� הערכת, ג� הקשי�, כשברוב המקרי�, ובמעמד�

  .השלכתיות תוק* מחקרי$תדינאמיו$בוודאי לא באמצעות שיטות קליניות, נדרשת

$מודל נורמטיביורגלי� בשימוש בלא מכירי� ולא מ, קליניי�פסיכולוגי� ברוב� , אנשי שטח

חוסר בעיקר עקב העדר הבנה ו, א* מגמדי� את חשיבות המחקרה� לעיתי� . התפתחותי

י� מה� לא נשעני� על נתוני� מחקריי� שנצברו בעול� הרחב ושהתחילו להביא רב. התמצאות

פסיכולוגי� רבי� בישראל מנסי� בדרכי� שונות , כ� למשל. לשינויי� בדגשי� בענייני משמורת

נדיר למצוא פסיכולוגי� שיהיו נחושי� ויעמדו על . לקבוע מי הוא ההורה שמתאי� להיות משמור�

כאשר ה� נתבקשו על ידי בית המשפט להמלי+ מי ,  באחריות ההוריתכ� שיש לשאו* לשותפות

מחקרי� מראי� את חשיבות� של  שני ההורי� , לעומת זאת.  עדי* שיהיה ההורה המשמור�

אנו .  זכות הילד לשני הוריואת טיפוחש ידגלהתפתחות הילד ולכ� על פי עבודות אלה יש לה

   מזווית 58. לילדות זו מהווה גור� סיכו� התפתחותי כי חוסר מימוש זכמביני� כיו� יותר ויותר

הסכסוכי� בי� ההורי� מצריכי� טיפול שונה מהנוהג כיו� במערכת , הראייה של טובת הילד

, אחריות הוריתדגש על  וש� הקונפליקט הזוגיקרי טיפול שעוק* את , הרווחה והמשפט בישראל

על פי , יתרה מכ�. ל אחד מ� ההורי�לכתו� שהוא מניח כי ישנה בדר� כלל מסוגלות הורית 

תיאוריית ההתקשרות אותה נציג מיד קיימת חשיבות רבה להבטיח קיומו של קשר נמש� ע� שתי 

  .דמויות ההתקשרות הוריות של הילד

  

  "ההתקשרות"תיאורית 

  

 תשלכל ילד ישנה נטייה מולדת ואוניברסאלי, עומדת התובנה" ההתקשרות"בבסיס תיאוריית 

 John, כאמור אבי התפיסה. זמי� לו באופ� קבוע ושדואג לצרכיו הבסיסיי� מי שכל אללהתקשר 

Bowlbyמשמעותו , או שיש לו התקשרות אל מישהו, לומר על ילד שהוא קשור אל מישהו: " אמר

, והוא עושה זאת בסיטואציות מסוימות, שהוא נוטה לחפש קרבה או מגע ע� דמות ספציפית זו

. קשר רגשי נמש� בי� הילד והמטפל: "עוד הוא מוסי*. "59עיי* או חולה, במיוחד כאשר הוא מפוחד

                                                
58

  - Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 

   - Cookston, J.T., Braver, S.L., & Griffin, W.A. (2007). Effects of the Dads for Life intervention on inter parental     

conflict and co parenting in the two years after divorce. Family Process, 46, 123–137. 

- Cowan, C.P., Cowan, P.A., Pruett, M.K., & Pruett, K. (2007). An approach to preventing co parenting conflict 

and     divorce in low-income families: Strengthening couple relationships and fostering fathers’ involvement. 

Family Process, 46, 109–121. 

 -  Kelly, J.B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and 

clinical research. Family Process, 46, 35–52. 

-  Kelly, J.B., & Lamb, M.E. (2003). Developmental issues in relocation cases involving young children: When, 

whether, and how? Journal of Family Psychology, 17, 193–205. 
59 Bowlby, J. (1984). Attachment, Vol. 1. Attachment and loss (2nd ed.). New York: Basic Books 
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וממשי� להתפתח ולהתגבש במש� תקופת ,  קשר רגשי זה מתפתח במש� שנת החיי� הראשונה

ההתקשרות בי� הפעוט להורה המטפל מבוססת על עצ� " .הילדות וא* מעבר לזה,  הפעוטות

דירי� לא מתפתחת התקשרות ומצבי� קשי� אלה רק במקרי� נ. היותו של ההורה זמי� עבורו

  .נצפי� בעיקר בקרב יתומי� שמושמי� בבתי יתומי� ללא דמויות טיפול יציבות וקבועות

א� שניה� .  זה בזהבאופ� בלתי תלוי הילד יוצר התקשרות ג� לאב וג� לא�כיו� ברור לנו ש

במילי� . ת להתפתחותוושתיה� חשובו, הוא מקיי� שתי התקשרויות במקביל, נוכחי� בחייו

. ופגיעה בקשר זה עשויה להֹפכו לילד בסיכו�, הילד זקוק לקשר מתמיד ע� שני הוריו, פשוטות

 אחד מ� ההורי� משתבש מוקד� יותר בחייו של הילד כ� דרגת הסיכו� גבוהה ע�ככל שהקשר 

  . 60יותר

יש לו זכות לקשר ע� לילד יש צור� בשני הוריו ולכ� מכוח עיקרו� העל של טובת הילד , לפיכ�

, מחובתה של המערכת המקצועית המסייעת להורי�,  כשמדובר בהלי� גירושי�, לכ�. שניה�

במת� . מבלי לתת מעמד מועד* להורה אחד על פני ההורה האחר, לאפשר לילד לממש קשר זה

ההעדפה שכזו המערכת המקצועית בעצ� מקדמת מצבי סיכו� אצל הילד ואיננה מסייעת בקידו� 

  .רגשית תקינה של הילד תפתחותה

מספר תכונות הופכות את תיאוריית ההתקשרות למתאימה במיוחד לקביעת הסדרי ההורות 

        :במצבי גירושי�

  חברתית של ילדי�$רגשיתההתפתחות חינה מדעית של ה בהיא מבוססת על •

 ילד$קת באופ� ישיר ביחסי הורהסעוהיא  •

 עוסקת בתגובות רגשיות של ילדי� לפרידההיא  •

 ביסוס מחקרי רביש לה  •

 כלי מדידה מחקריי� ויישומיי�יש לה  •

  ספקת אופני התערבותהיא מ •

קל להיתפס . מספר סוגיות כרוכות בדילמות מקצועיות ואתיות לא קלות במצבי גירושי�, אכ�

 כאילו הוא הבעיה הדורשת $למאבק בי� שני ההורי� כדילמה הכרוכה בטובת הילד וזכיותיו 

וב המקרי� מייצגי� שני ההורי� עמדות מנוגדות בדילמה הכרוכה בטובת הילד  אלא שבר$פיתרו� 

הוא הדר� הנכונה ,  ההתקשרותתכפי שמתבקש מתיאוריי, מזווית הראייה של הילדדיו� . וזכויותיו

בהתא� לכ� הדילמות השכיחות ביותר ה� . �להתמודד ע� הדילמות המתעוררות במצבי גירושי

, רצו� ההורה מול טובת הילד, ורה מול זכויות הילדההזכויות , י הילדצרכי ההורה מול צרכ: אלה

  .עתיד ההורה מול עתיד הילדו

 $שופטי�  , עורכי די�, פסיכולוגי�,  עובדי� סוציאליי�–הגורמי� במערכת , במצב הנהוג כיו�

ה עובד, בדר� כלל מעדיפי� להכריע במחלוקת בי� ההורי� ולהעדי* לצור� ההחלטה את אחד מה�

אלא שהוא ,  ונוח"קל"פתרו� זה . שלעתי� עשויה להערי� קשיי� לגבי מעורבותו של ההורה השני

או שמא טובתו של ההורה המועד* על ידי , האומנ� טובת הילד הסתייעה: מחטיא את המטרה

התוצאה לטווח רחוק של החלטה שכזו היא פגיעה אפשרית  ביחסי� בי� ההורה הלא ?  המערכת

 והוא עלול לאבד את מעמדו כהורה בעל קה עשוי להישח הורותומקומו של א. לדומועד* לבי� י

                                                
60Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 
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ניכור כלפי חשש לכולל , סיכו� התפתחותיזהו מצב שעלול להוביל את הילד ל. חשיבות מרכזית

  61.במקרי� הקשי�, ההורה הלא משמור�

ילדי� בהקשר זה מ� הראוי להתייחס למספר עבודות מרכזיות בכל הנוגע למחקר על טובת 

אנליטית אודות הסתגלות $העבודה המשמעותית ביותר היא הסקירה המטה. שהוריה� מתגרשי�

על שמאחד בתוכו $זה הוא מחקר(ילדי� להסדרי משמורת משותפת לעומת משמורת יחידנית 

באופ� סטטיסטי את כל המחקרי� הזמיני� בתחו� ומביא להכללה מעבר למחקרי� 

(Bauserman, 2002).)ספציפיי�
שבדקו אלפי ,  מחקרי� שוני�33 החוקר השווה תוצאות של 62

והגיע למסקנה , משמורת יחידנית ומשפחות שלמות, מקרי� של משמורת הורית משותפת

משותפת יתרונות בתחומי תפקוד רבי� של הילד על פני משמורת של הורה הורית ת משמורלש

והתפתחות� ומי� בתפקוד� ד, של הוריה�הנמצאי� באחריות משותפת , ילדי�מתברר ש. אחד

כי קיימת , מחקרי� נוספי� בתחו� א* ה� מבססי� ממצא זה. לילדי� הגדלי� במשפחות שלמות

 ממצאי� אלה הולכי� יד ביד ע� .63חשיבות מכרעת למעורבות שני ההורי� בחייו של הילד

  .הכיווני� שמוצעי� על פי תיאוריית ההתקשרות

  

  

  מודל מוצע לטיפול מערכתי בגירושי�

  

ראשית יש ?  א� רוצי� לפעול בדר� הנותנת עדיפות לטובת הילד ולצרכיו לעשותאפוא נכו�מה 

אחד מה� הוא אוצר המילי� והמונחי� . שקיימי� כיו� במערכת" לפרק את המוקשי�"

מושגי� בעלי יש למזער את השימוש ב. שמוביל את המערכת לגישה לא נכונה, המקצועיי�

לא עוד , "מסוגלות הורית"לא עוד . במקרי� קיצוניי�לה� רק ולהזדקק , השלכות הרסניות

  ". הסדרי ראייה"לא עוד , "משמורת"

 על יסוד $החלטות מושכלות : ותהליכי� הכרוכי� בו" אחריות הורית"במקו� כל אלה בא המונח 

וחלוקת זמ� השהיה של הילד אצל כל " חלוקת אחריות הורית"לגבי דר� , חוות דעת מקצועית

 הורה המכיר – "ההורה הידידותי"היבט נוס* בגישה המוצעת הוא העדפת . בהתא� לכ�הורה 

ומאפשר לילד להיות בקשר , בחשיבות מימוש האחריות ההורית בשיתו* ע� ההורה השני

, למת� עדיפות להורה הידידותי בשיקולי המערכת יש חשיבות רבה. משמעותי ע� ההורה השני

, בנוס*.  לדר� מחשבה המשתפת זה את זו באחריות ההוריתשכ� היא מעודדת את שני ההורי�

כאשר הורה אחד שומר על ייצוג חיובי של ההורה השני אצל הילד הוא מחזק בכ� את אמצעי 

זאת לעומת דר� .  64המג� לה� זקוק הילד כדי להתמודד בצורה מיטבית ע� משבר הגירושי�

ה בזו והצגת היבטי� שליליי� זה של מאבק ז, קרי, המחשבה שמעודדת הגישה הנוכחית בישראל

  . ההורה המועד*" תואר"מתו� כוונה לזכות ב, זו

  

                                                
61 See items in footnote 55.  
62 Bauserman, R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic 

review. Journal of Family Psychology, 16, 91–102 

63 Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 

 

64 Ahrons, C. (2007). Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process, 46, 53–65. 
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מבוסס על כמה הנחות  ואחריות הורית �בסוגיות גירושילטיפול המודל המוצע , לסיכו�  

  :עבודה

 הילד זקוק לשני הוריו = טובת הילד  •

 "מסוגלות הורית"יש ברוב המקרי� לשני ההורי�  •

 � הורותני הוריו יממשו את זכותו של הילד שש •

  במידה שווהאחריות הורית על שני ההורי� מוטלת  •

 אי� יתרו� לסגנו� זה או אחר והרבה סגנונות הוריי�יש  •

  

שכ� כפי שהיא קיימת כיו� בישראל היא עומדת ,  חזקת הגיל הר��נדרשת כא� ג� התייחסות לעניי

  . בסתירה מוחלטת לדיו� עד כה

        

  חזקת הגיל הר� 

  

מבוססת על דוקטרינה , 6שנותנת עדיפות מוחלטת לא� כהורה לילדי� עד גיל , ת הגיל הר�חזק

מאז . 65"דוקטרינת הגיל הר�"המוכרת כ, כלל ועיקר, פסיכולוגית מיושנת ולא נתמכת מחקר

, נהפו� הוא.   אי� לה שו� גיבוי מחקרי לתקפותה19 $התמסדותה דוקטרינה זו במאה ה 

 והיא ג� אינה תואמת את ממצאי 66ה גמורה לנתוני� מחקריי�הדוקטרינה נמצאת בסתיר

לפיכ� . תיאוריית ההתקשרות המבוססת כולה על מאות ואולי אלפי מחקרי� סדורי� ושיטתיי�

א� על , אלה המאמצי� את דוקטרינת חזקת הגיל הר� עושי� זאת א� מתו� אי הבנת התחו�

תו� שיקולי� פוליטיי� ולבסו* משיקולי� א� מ,  לא מבוססי��בסיס דעות קדומות וסטריאוטיפי

מכלול שיקולי� אלה תורמי� לקיומה של דוקטרינה , אי לכ�. טקטיי� שמונחי� על ידי עורכי די�

  . היוצרת סיכוני� למכביר עבור הילד

בעלי מקצוע המונחי� על ידי עול� ידע מבוסס . כדאי לשי� לב בעניי� זה ג� לטרמינולוגיות

ואלה תמיד נדרשי� לספק ,  במושג תיאוריה והשערות שנגזרות מה�ונתמ� מחקר משתמשי�

 אל במות פרסו� מכובדות ויוקרתיות ללא הוכחה סדורה סאלה לא יזכו להיכנ. אישוש מחקרי

ולכ� בעלי , ה משמעותו אמונה או אידיאולוגיהלעומת זאת המושג דוקטרינ. ושיטתית לטענות

וריה רצינית ניתנת לאישוש או הפרכה ולכ� כל עוד תיא. מקצוע רציניי� לעול� לא ישתמשו בו

דוקטרינה מעצ� .  בקרב בעלי מקצוע רציניי�לנית� לתרגמה לשיטות מחקר מדידות היא תישק

איננה ניתנת להפרכה באמצעות שיטות מחקר ולכ� היא לעול� לא , אידיאולוגיה, היותה אמונה

אלה ה� הבעיות העיקריות  , � כ�מתו. תתקבל על ידי בעלי מקצוע אמיני� ובקרב חוקרי�

בהעדר , שנית.  רצינית מאחוריה פסיכולוגיתאי� תיאוריה,  ראשית: שכרוכות בחזקת הגיל הר�

כל כולה של דוקטרינת .  בדוקטרינה זותומכי�שמצאי מחקר ג� לא יכולי� להיות מ,  תיאוריה

$יקולי� פוליטיי� במקרה הטוב ושהשקפות עול� ודעות קדומותהגיל הר� בעצ� מושתת על 

  .טקטיי� במקרה הפחות טוב

                                                
65 Kelly, J. (1994). The determination of child custody.  In The Future of Children: Children and Divorce, 4, (1), 121-142. 
66 Kelly, J. B. (1993). Current research on children’s post-divorce adjustment. Family and Conciliation Courts Review, 31, 29-49. 
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 כיצד דוקטרינת הגיל הר� תרק כדי לסבר את האוז� מ� הראוי לראות בפרספקטיבה היסטורי

, עוד מימי רומי, הבמהל� ההיסטורי. מחקריי� שמאחוריה$תו� התבוננות במרכיבי� הלא, נולדה

בתו� מציאות זו . �יות� קניינ משמורת מלאה על ילדיה� מעצ� ההאנו עדי� לכ� שלאבות היית

ברור היה שהילדי� נשארי� רכוש ,  שו� זכות על הילדי� ובמקרה של פרידההלאמהות לא היית

  .האב

היה . 7החוק האנגלי השתנה ונת� משמעות לא� בגידול ילדי� בגיל הר� מתחת לגיל  1839  בשנת

כוונתו . ל הר� בחוק האנגלישקיד� את חזקת הגי, עור� די� בריטי,  Thomas Noon Talfourdזה

הוא סבר כי . הייתה בעיקר לאפשר לא� לגדל את הילדי� עד שיגדלו דיי� ואז יחזרו אל האב

כמוב� בנקודת זמ� זו . אול� משבגרו ה� יכולי� לחזור לאביה�, ילדי� זקוקי� לאמ� בגיל צעיר

רי תפיסת העול� של המהל� היה א� ורק פ. לא הייתה שו� תיאוריה ומחקרי� שתמכו במסקנה זו

מתו� , רסי'ג$ חזקת הגיל הר� נכנסת ג� אל מסגרת החוק במדינת ניו1860בשנת . אותו עור� די�

כמוב� ג� כא� אי� . נקודת הנחה כי טובת הילד בגיל הר� עדיפה כשהוא נמצא תחת טיפול אמו

  .מחקרית להשקפה זו$שו� תמיכה תיאורטית

הטענה כי אמהות ,  אל מרחב הדיו�1940ת בשנת ע� כניסתה של התיאוריה הפסיכואנליטי

מתאימות יותר מאבות לגדל את ילדיה� הצעירי� קיבלה חיזוק אינטלקטואלי דר� תורתו של 

 ומהווה את אובייקט האהבה הראשוני תתורתו יצאה מנקודת הנחה שהא� היא ייחודי. פרויד

זו נעדרת תמיכה מחקרית היות גישה . והחזק ביותר שיהווה את הפרוטוטיפ לכל האהבות אחר כ�

ילד כשניוני $והיא מתבססת על גישות פסיכו דינאמיות לא מחקריות שכעקרו� רואות קשר א�

ה� , ע� הא� והאב כאחד,   התיאוריה היחידה שמראה כי קשרי�67.בהתפתחותו ולא כראשוני

    68. ביסוד� היא תיאוריית ההתקשרותראשוניי�

ותיאור מקי* הוא מעבר למרחב הדיו� , ישנו דיו� נוקב סביבה הגיל הר� תמאז התפתחה דוקטרינ

 שופטת בית 1973   מעניי� רק לציי� כי בשנת 69).לפירוט נרחב יותר ראה מור�(במסגרת סיכו� זה 

 Watts versus Wattsטענה במקרה של, Sybil Hart Kooper, המשפט לענייני משפחה בניו יורק

 בחוקה 14ובכ� מהווה הפרה של  סעי* , ווה של האבשחזקת הגיל הר� שוללת את זכותו הש

 שנידונו קוד� תזה ג� נוגד מספר סעיפי� בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסו(האמריקאית 

  ).�לכ� במסגרת עקרו� השוויו

 הגיל הר� היא תולדה של תהשורה התחתונה בדיו� הנוכחי היא שבהסתכלות היסטורית דוקטרינ

שהתפתח והעמיק על רקע של " טרנד"מחקרי ובעצ� מבטאת $ תיאורטיאידיאולוגיה נטולת בסיס

, התפתחותי נתמ� תיאוריה מחקרית$אי הבנות לגבי הבסיס הפסיכולוגי, אמונה כי כ� טוב הוא

שיקולי� טקטיי� ועוד אי אלו שיקולי� שלא ממש מייצגי� את טובת� , שיקולי� פוליטיי�

  .    האמיתית של ילדי� רכי�

  

 חזקת הגיל הר� התעצמה בהעדר מערכת איזוני� מתאימה שתבלו� את ג� בישראל  

 Goldstein, Freud & Solnitהשפעה רבה הייתה לפרסומי� של . תהלי� קליטתה והתבססותה

                                                
67 Ainsworth, M. D. S. (1968), Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant mother 

relationship. Child Development, 40, 969-1025. 

  

68 Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: Retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of 

attachment in human behavior (pp. 3-30). New York: Basic Books. 
  .ום הילד והמשפט ויישומם בחקיקההועדה לבחינת עקרונות יסוד בתח, נייר עמדה לועדת המשנה בעניין הילד ומשפחתו,  הגיל הרךתחזק).  2002. ( ש מורן69
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70
.   שה� כול� נגזרות של התיאוריה הפסיכואנליטית נעדרת תשתית מחקרית כלשהי (1973)

 לחוק הכשרות המשפטית 25סעי* ( החקיקתי מיקומו האית� של עקרו� חזקת הגיל הר� במוב�

עומד א* בסתירה מדהימה וללא שו� קשר לוגי אל  שלשה עקרונות אחרי� שיש ) ואפוטרופסות

  :לה� בסיס מקצועי ומחקרי וה� אינ� מוטי מגדר ודעות קדומות

 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיפי�מספר  שחוזק דר� � השוויועקרו� .1

 :1962  ב"תשכ

  )14' ס( ובזכויות של אב וא� בחובותשוויו� מלא  �

  )15' ס(שוויו� באפוטרופסות ובתפקידי� ההוריי�  �

  )18' ס(שיתו* בקבלת החלטות  �

 )22' ס(שיתו* באחריות  �

 בחוק הכשרות סעיפי�מספר  שג� הוא מחוזק על ידי  בי� ההורי�ההסכמה עקרו� .2

 :כמו למשל, המשפטית והאפוטרופסות

  )18' ס(ות שיתו* בקבלת החלט �

 )22' ס(שיתו* באחריות  �

 ומה בקטי�מי מה� יחזיק , תהא האפוטרופסות לקטי� כולה או מקצתההסכמה על מי  �

   )24' ס (יהיו זכויות ההורה אשר אינו מחזיק בקטי� לבוא עמו במגע

        

 שהנחה � וההיגיומשמורת סוגיות ההורי� בבי�הסכמה  ומעודד* מעדי )בצדק (המחוקק הישראלי

 בי�  הסכמה באי�. . . . מערכתי שמאפיי� מאמר זה$יוקק א* תוא� את כל הדיו� הפסיכולוגאת המח

  . במקו� ההורי� על פי עקרו� טובת הילדכריעמותמונה  ל נכנסבית המשפט, ההורי�

  

  : שבא לידי ביטוי בעקרו� טובת הילד .3

 לפגוע כדי) א (קט� סעי* בהוראות אי� ": )ב(3'  ס1951 א" זכויות באשה תשי�חוק שיווי �

ה� על ,  אפוטרופסות על ילדי�בענייניבכוחו של בית המשפט או בית די� מוסמ� לנהוג 

  ."בלבדבהתחשב ע� טובת הילדי� , גופ� וה� על רכוש�

 טובת הילד היא קנה מידה :17 ' ס1962 ב"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ �

   .למילוי חובת ההורי� כלפי ילד�

  

באופ� אופרטיבי אול� הפסיקה מנסה עיקרו� טובת הילד לא הגדיר את  ליהישרא המחוקק, כידוע

 בריאות�, )ב"אורח חיי� וכיו, מוסר (ההורי� התנהגות, הילד צו� ר:כמו למשל, לתת לו תוכ�

 גיל, לאומיי� שיקולי�, דתיי� שיקולי�,  הילדמי� ,  ומסוגלות� ההורית של שני ההורי�הנפשית

 ע� קשר הבטחת,  בטיפול בילדוהמשכיות יציבות, כגור� מכריע מקצועית דעת חוות, הילד

  .ועוד,  הפרדה בי� אחי�אי עיקרו�, חברתיי� וחינוכיי�, כלכליי� ורמי�ג, ההורה האחר

 הכשרות  חוק במסגרת במקו� ההורי�כריעמותמונה  ל ג� נכנסבית המשפט, ובהעדר הסכמה

 באו ההורי� לידי הסכ� לא": שא קובע כי כשהרי25' ס,  1962 ב"המשפטית והאפוטרופסות תשכ

רשאי בית המשפט לקבוע את הענייני� ,  לידי הסכ� א� ההסכ� לא בוצעשבאו או 24' כאמור בס

                                                
70 Goldstein, J., Freud, A, & Solnit, A. J. (1973). Beyond the best interests of the child. New York: Free Press 
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וכפי שאנו יודעי� הסיפא מתייחסת אל חזקת .  כפי שייראה לו לטובת הקטי�24' האמורי� בס

 .  הגיל הר�

   

 הכשרות המשפטית חוק  מתבטא כאמור בסיפא של עקרו� חזקת הגיל הר� .4

רשאי בית המשפט לקבוע את הענייני� : .....25'  ס,  1962 ב"והאפוטרופסות תשכ

 יהיו אצל אימ� 6ובלבד שילדי� עד גיל ,  כפי שייראה לו לטובת הקטי�24' האמורי� בס

        ." מיוחדות להורות אחרתסיבותא� אי� 

  

יפא של סעי* שהרישא שלו  היא ס חזקת הגיל הר� במשפט הישראלי,בהסתכלות כוללת   

 ומחקרי היא בעצ� בעלת העוצמה הרבה ביותר יואותה סיפא חסרת ביסוס תיאורט, חשובה מאד

 שאר העקרונותב עד כדי כ� היא עוצמתית שהיא מכרסמת.  בגלל אופייה המכומת והחד משמעי

ורמת ובתו� כ� היא בעיקר ג, המאוזני� ונתמכי תיאוריה ומחקר שנמצאי� במשפט הישראלי

  .פגיעה בילדל

נוגדות מ על גישות  לעתי� נוהגי� לדבראינטלקטואלי אנו$בש� הפלורליז� האקדמי  

זו הצגה שגויה . שמחדדות את השאלה בדבר יתרונותיה וחסרונותיה של חזקת הגיל הר�, כביכול

 של המצב ובמידה מסוימת א* ניצול חסר יושרה מקצועית של הפתיחות שמזמינה פלורליז� דיוני

מג:בה ואשר , )התקשרות, למשל(לנושא שנשע� על תיאוריה רלבנטית  על פי ידע, למעשה. 

שכ� מלכתחילה ,  חסר תוק* מחקרי הופ� להיותהדיו� – בממצאי מחקר מצטברי� ועדכניי�

) תיאוריה נתמכת מחקר שאיננה תומכת בחזקת הגיל הר�" (פירות"מדובר בהנגדה מטפורית בי� 

 נטולת בסיס תיאורטי הינת חזקת הגיל הר� שהיא לא יותר מאידיאולוגידוקטר" (חיות"לבי� 

  ).ואמפירי

נשארת אז השאלה לגבי . אי� כל ספק כי חזקת הגיל הר� חייבת להתבטל ג� בישראל  

, דרכי הפעולה שיש לנקוט בכלל כמו ג� דרכי הפעולה הראויי� לרגל ביטולה של חזקה שגויה זו

  .     י�במיוחד במצבי קונפליקט גבוה

  

  ודרכי פעולהעיקריי�  קונפליקט מיפוי מצבי 

  

  :ישנ� ארבעה מצבי� עיקריי�בחו� את דר� מימושה של האחריות ההורית המשותפת  לכשבאי�

 ה בת השגהאחריות ההורית המשותפת היא  –  בי� ההורי� אי� קונפליקטר כאש �

 הלי�  ולא באמצעות ב"וייעו+ מקצועי וכי, גישור, ת� ישיר בי� ההורי�משא ובאמצעות מ

 .אדוורסרי

 מימוש האחריות ההורית המשותפת – ברמה נמוכהבי� ההורי� הוא קונפליקט כאשר ה �

ב "ייעו+ מקצועי וכיו, גישור, ת� ישיר בי� ההורי�משא ו להשגה אול� מ יותרקשה

 הסכמה וכשאי�, אדוורסרינפתח הלי� בכל זאת מקרה שב . מימושהבמאד עשויי� לסייע 

נית� להיעזר במוסד של , ר� מימוש האחריות ההורית למרות התערבות מקצועיתדעל 

של שיתו* כאפשרות שעשויה לתרו� לדינאמיקה מחודשת   בהמש�ג שתוצ"ידיד לילד"

 להוביל את בני הזוג לשקול מחדש את המצב ולאמ+ תכנית פעולה בי� ההורי� ומתו� כ�

 .משותפת בהסכמה הדדיתהורות 
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מימוש האחריות ההורית המשותפת   – ברמה גבוההבי� ההורי� הוא  קונפליקטכאשר ה �

במצב זה . אדוורסרי מודל  פיעללפעול  חזקה הה ולכ� קיימת נטיי בר השגואיננ

נוצרת מציאות שה, וכשהתערבות הגורמי� המקצועיי� אינה משיגה תוצאות רצויות

 וח ואימו+ תכנית הוריתהקונפליקט הזוגי אינו מאפשר פיתתו� שפועלת כנגד טובת הילד 

 . שתוצע בהמש� מתאימה למצב זה"ידיד לילד"הסתייעות במוסד . משותפת

באותה  מאפשר ו של אחד מ� ההורי� במידה כזו שאינחוסר תפקודכאשר קיי� מצב של  �

 בה� לא נית� להגיע  מעי� אלהבמצבי� קשי� .משותפתמימוש אחריות הורית שעה 

ממעורבות של בית המשפט ובהפעלת י� אי� מנוס פתרו� מוסכ� על ידי ההורשו� ל

 .  מקצועית$התערבות סמכותית

  

  "ידיד לילד" למינוי הצעהההנחות עבודה העומדות מאחורי 

  

 . עקרו� הסימטריות והאיזו� בי� ההורי�יישמר. 1

הנחת .  לאפשר לא* אחד מ� ההורי� יתרו� שיעצי� את מעמדו כהורה לעומת ההורה האחראי� . 2

 זו שומרת על עקרו� האיזו� והסימטריות ומנסה למנוע מעמד עוד* או נחות של אחד עבודה

 .ההורי�

וביל בצורה כזו או אחרת בי� ההורי� יקונפליקט ברמה גבוהה , ובי� א� לא א� נרצהבי� . 3

במקרי� אלה תידרש התערבות כזו או אחרת של בית המשפט . אדוורסרימודל להשתמש ב

 להבטיח התערבות כדי). פקידי סעד לסדרי די�, יחידות סיוע, למשל(ווי� וגורמי� מקצועיי� נל

 לפעול על פי עקרו� העל של טובת הילד מ� ההכרח מהירה ודחופה של כל אחד מגורמי� אלה 

יהיה צור� לש� כ� . "ידיד לילד"לאלתר ימונה ובהעדרו , לפתרו� מוסכ�בתחילה לנסות ולהביא 

 להערכת תפקוד (screening) בכלי� שיאפשרו לה� סינו� ראשוני הגורמי� המקצועיי�לצייד את 

  : פי האפיוני� הבאי�$עלההורי� 

 ההורה שמוכ� לקחת בחשבו� או ללמוד לקחת בחשבו� את מקומו וחשיבותו של $ הורה ידידותי

 .ההורה השני בחיי הילד

מינות רגשית לגבי ית וזהורנה  תוב,יתת ההורה שמאופיי� ביכולת הבנה אמפ$ הורה פסיכולוגי

  .הצרכי� של הילד

אכיפת תכנית הורית זמנית על , לפחות אצל חלק מההורי�, הערכות ראשוניות אלה יאפשרו. 4

. "ידיד לילד"ימונה הרי שאז , שא פירותי והיה וג� התערבות ראשונית זו לא ת.ידי בית המשפט

ללא התערבות של בית ,  קשהבמצב קונפליקט, אחרתחזקה כזו או כאמור אי� זה סביר להפעיל 

בדיוק כמו שאלה ). פקידי סעד, יחידות סיוע(המשפט והיחידות המקצועיות הקשורות אליו 

אכיפת /אות� גורמי� מקצועיי� יתערבו כדי להביא להסדר, פועלי� כיו� על פי המודל הקיי�

  .  לרשות�תכנית הורית זמנית על פי ההערכות הראשוניות שיתבצעו באמצעות הכלי� שיועמדו

 את  אזולכ� יש לצייד, "משחק"נתקשה למנוע את כניסת בית המשפט ל,  במיוחדבמצבי� קשי�

תו� שהתערבות זו ,  את שני ההורי� לשקול מחדש את צעדיה�שתאל+בית המשפט בתכנית 

 .  ולא נותנת יתרו� להורה אחד על פני ההורה השניאיזו� בי� שני הצדדי�כשלעצמה שומרת על 
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   חזק שהמערכות המקצועיות מתקשות בטיפול בוט עבור קונפליקת המוצעתהתכני

  

 טיפולית –ע� הכשרה מקצועית, בעל מעמד של אפוטרופוס לדי�, "ידיד לילד"מינוי  .1

 .מתאימה בתחו�

יסתייע במידת הצור� , יבצע הערכות ראשוניות, ידיד הילד ייפגש ע� ההורי� והילדי� .2

 .ת הורית זמנית ובהמש� תכנית הורית קבועהיקבע תכני, בבעלי מקצוע נוספי�

בדיוק כמו שכיו� הורי� משלמי� עבור מבחני מסוגלות , על ההורי�תושת העלות  .3

 .הורית

  

הקונפליקט החזק בי� , על פי המיפוי שתואר לעיל ועל בסיס הנחות העבודה שפורטו, כאמור

את , את הקונפליקט רק ינציחו י� לא סימטריהסדרי משמורתההורי� משק* מציאות אשר 

 על חשבו� טובת לוהכו, תחושת הקיפוח של הורה אחד ואת תחושת העליונות של ההורה השני

  . הילד

  


