תזכיר חוק הורי וילדיה  ,התשע"ב2012
נייר עמדה
פיליפ מרכוס ,שופט )בדימ'(,
בית המשפט לענייני משפחה ,ירושלי
לכב' שרת המשפטי  ,ח"כ עו"ד ציפי ליבני
הרשי לי להביא בפני כב' השרה עמדתי בנוגע לתזכיר החוק.
פתח דבר
 .1מוניתי שופט שלו בשנת  ,1995ומיו פתיחת בית המשפט לענייני משפחה
בירושלי בחודש מר 1997 #ועד לפרישתי בשנת  ,2012ישבתי כשופט לענייני
משפחה ,כולל חמש שני כסג %נשיא לענייני משפחה למחוז ירושלי .
 .2ג במהל& היותי שופט ,וביתר שאת מאז הפרישה ,השתתפתי בכנסי
בינלאומיי בענייני משפחה וילדי  .בי %היתר ,נתתי הרצאות והשתתפתי
בסדנאות במסגרת:
World Congress on Family Law and Children's Rights
Association of Family and Conciliation Courts
International Family Justice Judicial Conference
Second International Family Law and Practice Conference, London
Metropolitan University
Hong Kong Forum on Children's Matters
Training Seminar for Judges on Violence in the Family, Lusaka, Zambia

מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל ,משרד החו.#
רשימה חלקית של הרצאות ומאמרי מצ"ב.
 .3בי %היתר כתבתי לאחרונה מספר מאמרי  ,אשר בה
בהגדרה משפטית מדוייקת של יחסי הורי +ילדי :

בחנתי את הצור&

עתיד בית המשפט למשפחה :פראדיגמות חדשות ,תיקוני חקיקה ,ועוד
וכ%
מחוייבויות הוריות :ניסוח הפראדיגמה החדשה ליחסי הורי ילדי
אני מרשה לעצמי לצר ,את שני המאמרי למסמ& זה .בהמש& ,אלא א
נאמר אחרת ,אתייחס אל המאמר על מחויבוייות הוריות כ"מאמרי".
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 .4לאור הנסיו %שצברתי והמחקר שלי בנושא ,כולל על תיקוני חקיקה שנעשו
בחו"ל ,אני מרשה לעצמי להביע עמדה בנוגע לתזכיר החוק.
הא יש צור #להחלי $את החוק הקיי ?
 .5כ& כתבתי במאמרי על עתיד בית המשפט לענייני משפחה:
"עד כה ,ג בהליכי בי %הורי בעניי %עתיד ילדיה וג בהליכי הכרזת
קטי %בר אימו #הוש דגש על מסוגלות הורית ,כאילו נית %לקבוע בכל
מקרה שיש לו או אי %לו להורה מסויי המסוגלות להיות מעורב בגידול
ילדו .ההבנה שיש צור& בקביעה זו ,נעוצה בהבנה ,אצל הורי  ,עורכי הדי,%
ואפילו בקרב יועצי ומומחי בבריאות הנפש ,עובדי סוציאליי
ואחרי  ,שאי %מנוס מהלי& אדוורסארי .מלבד מקרי נדירי ביותר ,יש
לכל הורה יכולות הוריות מסויימות ,אלא שהצור& להוכיח ולהכריע בדבר
קיו או העדר מסוגלות מביא לידי החלטה מסוג "או+או" – או האב או
הא  ,בהלי& בי %הורי ; או ההורי ביולוגיי או הורי מאמצי  ,בהלי&
בר אימו .#הגישה צריכה להיות כרוכה בחיוב ,על הצדדי ועל בית
המשפט ,להתייחס לכל אחת מהמחוייביות ההוריות ,שה %רבות ומגוונות,
ולחלק את מילוי המחוייבויות בי %ההורי לבי %עצמ  ,או ,במקרה הצור&,
בי %ההורי הביולוגיי לבי %גורמי אחרי  .בגדר הגורמי האחרי ,
כלולי קרובי משפחה ,אנשי או גופי אחרי המקובלי על הצדדי
דוגמת משפחות אומנה או פנימיות ,ורק במקרי חמורי ביותר ניתוק
מוחלט של הילד מהורה או מההורי ".

 .6במאמר על יחסי הורי וילדי  ,ציינתי את הדברי כדלהל:%
"...ההורות מורכבת ממשימות רבות ומגוונות ...ההורה האחד או האחר
יהיה מסוגל יותר ,באופ %כללי או בזמני שוני  ,לבצע את המשימה
המסויימת .משו כ& ,במקרי של פרידה בי %ההורי  ,עדי ,לדבר על
מחוייבויות הוריות  parental responsibilities +בלשו %רבי  .הצור& של
הילד הוא שבסיכומו של דבר ,בי %על פי הסכמת ההורי ובי %ע"י הכרעה
שיפוטית ,יתמלאו כל צרכיו ,בכ& שיחולקו חלק מהמשימות והמחוייבויות
בי %ההורי  ,ומשימות אחרות תישארנה להחלטה ולביצוע ע"י שניה יחד.
המינוח המשוכלל יותר המוצע ישק ,באופ %של את היחסי בי %הילד
להוריו.
בהגדרת המחוייבויות ההוריות יש לשי לב למטרות ההורות .היעד
המרכזי הינו להביא את הילד למצב שבו הוא יהווה חלק עצמאי של
החברה ,אשר מסוגל לנצל ביעילות את כל יכולותיו ,וזאת בי %היתר
באמצעות החלטות נבונות בכל עניי %המחייב זאת.
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יש להדגיש כי המחוייבויות ההוריות אינ %כוללות זכויות ,במוב %הפורמלי
של המונח .המחוייבויות ההוריות כוללות החובות והחיובי שעל ההורה
למלא לטובת הילד ,כולל שימוש בכח ובסמכות לקבל החלטות בנוגע אליו,
וכ %החסינות מפני התערבות ע"י אנשי או גורמי חיצוניי  ,ככל
שהמשימות והמחוייבויות מבוצעות לטובת הילד".

תוצאות בלתי רצויות של תיקו %גור,
 .7כפי שיוסבר להל ,%נראה שפרק ב' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב) 1962 +להל – %חוק האפוטרופסות( משק ,בצורה נאותה את
ההשקפה הנ"ל ,וזאת כפו ,לתיקוני מזעריי אשר יתנו ביטוי למספר
תובנות חדשות.
 .8הגישה המקובלת על כל מי שעוסק בתחו היא שיש להמנע מהליכי
משפטיי אדוורסריי בענייני ילדי  ,עד כמה שנית .%החלפתו של המשטר
הקיי  ,אשר הלכה למעשה )בכפו ,לשינויי מצומצמי ( מיטיב ע ילדי
ומאז %כיאות את היחסי בי %הורי לילדי  ,במשטר חדש ע מונחי
חדשי  ,עלולה להביא להתדיינות במש& שני רבות ,עד אשר תתגבש
1
פרשנות מוסכמת בבתי המשפט.
הסתמכות על הוראות האמנה בדבר זכויות הילד
 .9אכ ,%מעצבי תזכיר החוק מדגישי את הצור& להתאי את החקיקה
הישראלית להוראות אמנת האו" בדבר זכויות הילד) 1989 ,להל– %
"האמנה"( .סבורני שרוב הוראות החוק הקיי אכ %משקפות את העקרונות
הבסיסיי של האמנה; יחד ע זאת ,רווחות דעות של החוקרי והעוסקי
בתחו שהאמנה ,כפי שנוסחה בשנות ה 70+וה 80+למאה הקודמת ,זקוקה
בעצמה לתיקו ,%לאור ההתפתחויות בעיקר בתחו מדעי ההתנהגות
והחברה ,מאז.
 .10בהרצאה שניתנה בכנס בסידני שבאוסטרליה בו השתתפתי ,הציעו השופט
דר' טו אלטובלי ,שופט משפחה בכיר מאוסטרליה ,ודר' סוז %מקדניאל,
חוקרת בענייני אוכלוסי %מקנדה ,שא היו מכיני את האמנה בשנת ,2013
היו ניגשי למלאכה בצורה שונה לחלוטי .%בי %היתר
• היו שואלי א הגישה המבוססת על זכויות היא נכונה
• היו מערבי ילדי בניסוחה
• היו מאמצי גישה רב+תחומית וגישה פחות תלויה במשפטני
 .1לדוגמה ,הפסיקה הענפה בעקבות חוק העונשי) %תיקו %מס' ) (39חלק מקדמי וחלק כללי( התשנ"ד ,1994+בכל הנוגע
למחשבה הפלילית .התיקו %לא התיימר לשנות באופ %גור ,את עקרונות המחשבה הפלילית ששורשיה במשפט
המקובל; א& נוצר צור& לפרש כל מונח בחקיקה המתוקנת ,וזאת בהתדיינות רבה בכל הערכאות.
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• היו מאמצי גישה יותר קשובה להתפתחות הילד
• היו מזהי את הצרכי הספציפיי של קבוצות מסויימות של
ילדי .2
באותו כנס ,הצעתי ניסוח מחדש של האמנה ,תו& המנעות משימוש בשיח
הזכויות.3
 .11מקובל עלי שמדינת ישראל התחייבה להתאי את החקיקה ,לפי הצור&,
לעקרונות היסוד של האמנה .אול  ,כפי שיוסבר ,החקיקה הקיימת כבר
תואמת את עקרונות אלו ,מלבד בנקודות בודדות ,אשר הטיפול בה %יכול
להיעשות בתיקוני מזעריי  ,ולא החלפת החקיקה הקיימת בחוק חדש.

תזכיר החוק ודברי ההסבר
סעי ,1 $מטרת החוק והצור #בו
 .12למרבה הצער ,א ,כי בתזכיר כלולות הערות בדבר התרגו
האמנה ,יש בדברי ההסבר ציטוטי שאינ מדוייקי .

הרשמי של

לדוגמה ,מהציטוט מסעי 5 ,לאמנה:
"המדינות החברות יכבדו את זכויותיה וחובותיה של הורי  ...על מנת
לספק ,באופ %המתאי לצרכי הילד המתפתח ,הכוונה והדרכה נאותות
בהפעלת הזכויות המוכרות באמנה זו"

חסרי מרכיבי חשובי .
להל %הנוסח במקור:
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or,
where applicable, the members of the extended family or community as
provided for by local custom, legal guardians or other persons legally
responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving
capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by
the child of the rights recognized in the present Convention.
What Would CROC Look Like, If It Were Being Drafted For Children Born in 2013?. 2
http://www.lawrights.asn.au/6th-world-congress/papers.html
3

Towards a Convention on Responsibilities and Obligations to the Child

http://www.philip-marcus.com/wpcontent/uploads/2013/08/Towards_Convention_Sydney_Paper2013.pdf
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ללא ציו %הדילוג ,בקטע שהציגו מנסחי האמנה:
• חסרה מהציטוט ,המילה "מחוייבויותיה " של ההורי ;
• חסרה ג התייחסות למשפחה המורחבת וכ %לאפוטרופסי ;
• התרגו הנכו %של  evolving capacities of the childהוא "היכולות
המתפתחות של הילד";
• המונח "על מנת" אינו מופיע במקור;
• במקו המילה "הפעלת" צ"ל "מימוש".
אבל אי %זו עיקר הביקורת על התזכיר.
 .13מנסחי התזכיר בדברי ההסבר נקטו בגישה אשר יש בה כדי לפגוע בילד,
ודבר זה אינו נובע מהוראות האמנה .חוק האפוטרופסות מכיר היטב
בצרכי של ילדי  ,ומטיל את מילוי הצרכי האלה על ההורי  ,וכאשר
ההורי אינ מסוגלי לעשות כ ,%על אפוטרופסי אחרי שיתמנו.
 .14אכ ,%מקובל עלי שיש לשי את מילוי צרכיה של הילד כער& ראשו%
במעלה ,א& בנושא זה ,אי %משו חידוש :סעי) 3 ,ב( לחוק שיווי זכויות
האשה ,תשי"א 1951+קובע כ&)" :ב( אי %בהוראות סעי ,קט) %א( כדי לפגוע
בכוחו של בית משפט או בית די %מוסמ& לנהוג בעניני אפוטרופסות על
ילדי  ,ה %על גופ וה %על רכוש  ,בהתחשב ע טובת הילדי בלבד"
)הדגשה שלי ,פ.מ.(.
 .15מקובל עלי ג כי מימוש הצרכי של הילד אינה נגזרת מזכויות ההורי ,
כפי המונח "זכות" מתפרש כדרישה שנית %לתבוע אותה בדי .%א& ,כפי
שציינתי פעמי רבות ,תינוק ב %יומו אינו יכול לתבוע את הדרישה למילוי
הצרכי שלו ,ואי %זה רצוי להעניק למתבגר האפשרות לתבוע את זכותו
להחליט בדברי שהתפתחותו הרגשית והשכלית מונעת ממנו היכולת לקבל
החלטה מושכלת בה .
מילוי הצרכי של הילד נגזרת ממילוי מחוייבויות הוריו ,וכפי שהצעתי
במאמרי על מחוייבוית הוריות ,אי %בכ& משו פגיעה בהורי  .בניתוחו של
הופלד ,4לצד המחוייבויות  duties +של ההורי  ,יש לה סמכויות +
 powersוחסינויות  .immunities +די באלה כדי לאפשר לה למלא את
תפקידיה ללא הפרעה ,כל עוד ה ממלאי את מחוייבויותיה כשורה.

4

ראה בעניי %זה עבודת הגמר שלי לתואר שניHohfeld Without Rights ,
http://www.philip-marcus.com/jurisprudence/hohfeld-without-rights/
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 .16נראה שמנסחי התזכיר נוקטי בעמדה לפיה יש להסיר מהחקיקה ומהשיח
המשפטי את המושג "אפוטרופסות" ,כי כל ילד הוא "בעל זכויות ייחודיות
לגדול ולהתפתח כאד עצמאי" .כא %גישת חורגת באופ %משמעותי
ממטרות האמנה .לפי התפיסה של האמנה ,הילד איננו כאד עצמאי :הוא
ילד ,אשר מחוייבויות הוריו כוללות המחוייבות לגדל אותו על מנת שבהיותו
בגיר ,הוא יוכל לתפקד כאד עצמאי.
 .17לכ ,%אי %פסול במונח "אפוטרופוס" שבסעי 14 ,לחוק האפוטרופסות; מונח
זה  ,שתרגומו מהיוונית "מי שהוטלה עליו משימה" ,שורשיו בתלמוד .5הוא
מצביע על מחוייבות לדאוג לילד ,והסמכות לעשות כל דבר נחו #לש כ&.
אכ ,%בסעי 15 ,לחוק האפוטרופסות" ,אפוטרופסות ההורי כוללת את החובה
והזכות לדאוג לצרכי הקטי ,"%א& כפי שציי %כב' השופט מנח אלו %בבד"מ

 1/81נגר נ' נגר פ"ד לח ):368 ,365 (1
ו (1) .האמור בסעי 15 ,לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ"ב  -1962על כל פרטיו ,תוא את דיני המשפט העברי ומעוג %בו.
"הזכות" אשר בה מדובר בסעי ,15 ,אינה אלא זכות למלא את החובות
המפורטות בו.
) (2זכות זו מתבטאת ג בכ& ,שבמילוי חובות אלה מסורה להורי
הזכות להחליט על הדר& הנראית בעיניה כנכונה וטובה לדאוג לצורכי
הקטי ,%כשהקווי המנחי ה "לנהוג לטובת הקטי %כדר& שהורי מסורי
היו נוהגי בנסיבות העני) "%כאמור בסעי17 ,לחוק(" .דר& הורי " זו שונה
מהורי להורי  ,הכול לפי השקפת עולמ ואורח חייה של ההורי .

 .18מנסחי התזכיר מצביעי על סעי 12 ,לאמנה ,כדוגמה "להכרת הילד כבעל
זכויות ייחודיות" ,א& א ,ה מבטאי זאת כחובה לשת ,את הילד בתהלי&
קבלת ההחלטות.
למרבה הצער ,המנסחי שוב משני את הניסוח המדוייק של האמנה ,אשר
בסעי 12 ,מדבר לא על שיתו ,הילד ,שיש בו כדי להעמידו במצב של שוויו%
ע ההורי או בית המשפט ,כשות ,לקבלת ההחלטה ,כי א על מת%
הזדמנות נאותה לביטוי עמדותיו ומת %משקל לעמדות אלו לפי גילו
ובגירותו של הילד.
 .19יצויי %עוד כי מנסחי התזכיר בעצמ מכירי כי מימוש מעורבות זו של הילד
הוא חובה על ההורי או בית המשפט.
 .20לכ %טענת  ,שהאמנה מחייבת "מעבר טרמינולוגי" ו"תפיסה נורמטיבית
חדשה" אינה נכונה :ככל שמדובר בבית המשפט ,תוקנו תקנות סדר הדי%
5

משנה גיטי ,%פרק ה משנה ד; בבלי בבא מציעא ,ד ,לט עמ' ב ,ועוד מקומות רבי .
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האזרחי התשמ"ד 1984+בהוספת פרק כ) 2אשר כותרתו "השתתפות ילדי ",
ולא "שיתו ,ילדי "( ,ובאשר להורי  ,נית %להוסי ,מילי אחדות לסעי17 ,
לחוק האפוטרופסות.
מוצע כי בסעי ,17 ,בסו ,יוספו המילי " :ולצור& כ& יאפשרו לילד להביע
עמדה בכל עניי %הקשור אליו ,ויתנו לעמדתו המשקל הראוי לפי גילו
ובגרותו" ,כ& שהסעי ,ייקרא:
 .17באפוטרופסות לקטי( חייבי ההורי ולנהוג לטובת הקטי( כדר#
שהורי מסורי היו נוהגי בנסיבות העני( ,ולצור #כ #יאפשרו לקטי(
להביע עמדה בכל עניי( הקשור אליו ,ולית( לעמדתו המשקל הראוי לפי גילו
ובגרותו של הקטי(.

ככל שיש צור& לעג %בחקיקה הראשית את העקרו %הזה בנוגע להליכי בפני
בית המשפט ,נית %להוסי ,סעי ,חדש:
17א .בכל הלי #בפני בית משפט בנוגע לעתידו של קטי( ומחוייבויות הוריו או
אחרי כלפיו ,יאפשר בית המשפט לקטי( להביע עמדתו בכל עניי( הקשור
אליו ,וית( לעמדתו המשקל הראוי לפי גילו ובגרותו של הקטי(".

 .21האמור בעניי %מעורבות הילד מהווה רק דוגמה כיצד נית %להשיג את
המטרה שמעמידי מנסחי התזכיר ,הבטחת איכות חיי הולמת לילד
)המנסחי ציינו ,כנראה בשגגה ,את רמת החיי  ,שמובנה המקובל הוא רמה
סוציו+אקונומית ,א& החוק המוצע אינו מדבר על רמת חיי ( ,והתאמה
להוראות האמנה ,ללא צור& בביטול גור ,של החקיקה הקיימת והחלפתה
בחוק חדש.
 .22לכ %האמור להל %נאמר מבלי שיש בכ& נסיגה מעמדתי ,כי אי %צור& בחוק
חדש ,ודי בתיקוני לחקיקה הקיימת .יחד ע זאת ,ככל שיראה בכ& צור&,
אציע ,על בסיס הנסיו %והידע שצברתי כאמור ,תיקוני לחוק האפוטרופסות
ולדברי חקיקה אחרי .
סעי :2 $הגדרות
 .23ב %משפחה ,הורה :בסוגיה זו ,אני מפנה למאמרי על מחוייבויות הוריות ,בו
ציינתי שמבחינת הילד ,נית %להטיל מחוייבויות הוריות על כל אד אשר,
בהתנהגותו ,גר לכ& שהילד תלוי בו למילוי אחד או יותר מצרכיו .המבח%
הוא פונקציונלי ולא ביולוגי.
אבל ג הגדרת הורה ביולוגי ,שיש לו מחוייבויות הוריות ראשוניות,
מצריכה חידוד ,כדי להעמיד במבח %מעמדו של תור זרע אנונימי ,תורמת
ביצית ,ופונדקאית.
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כ& ,שההגדרה המוצעת ודברי ההסבר אינ משקפי כיאות את המצב
הרצוי.
 .24פירוד :לאור סעיפי  14ו 24+לחוק האפוטרופסות ,ההגדרה החדשה
מיותרת ,והוספת מונח חדש עלולה להביא להתדיינות מיותרת.
 .25ילד וילדה :המונח "קטי "%הוא מונח משפטי טהור ,ואי %לו גוו %רגשי .לעומת
זאת ,סביר להניח שהמתבגר הממוצע יתנגד בכל תוק ,לכינוי "ילד" ,ונערה
בת  17וחצי בוודאי תיפגע א יתייחסו אליה כילדה .מדובר לענ"ד בפגיעה
מיותרת במתבגרי  ,המייחסת לה ילדותיות ,הסותרת את כוונת מנסחי
התזכיר.

סעיפי  :36זכויות ילדה וילד
 .26סעי 3 ,טובת הקטי :%אי %כל צור& לשנות את ההגדרות ,אשר אכ %עמומות
למדי ,בהגדרות חדשות .לעמימות יש יתרו ,%בכ& שהוא נות %לשופט חופש
תמרו %מסויי ; המונח "ראשו %במעלה" עמו עוד יותר מאשר המצב
הקיי  ,שהוא פרי פסיקה למש& שני דורות.
המבח %שבסעי 17 ,לחוק האפוטרופסות מחייב את ההורי לשקול את
.27
כל השיקולי הרלוונטיי  ,כולל טובת הילד בהווה ובעתיד ,ולבית המשפט
לבקר את החלטת לפי צור& .יצויי %עוד כי בסעי 18 ,לאמנה ,אמת המידה
להורי בגידול הילד היא "הדאגה הבסיסית" – The best interests of
 .the child will be their basic concernמינוח זה אינו זהה ,או אפילו
קרוב ,לתרגו "מועד ,",או אפילו "מרכזי" ,או "הראשו %במעלה" .א&
כאמור ,אי %צור& לשנות את החקיקה הקיימת בתחו זה.
 .28סעי 4 ,הזכות להורות :לעומת הנאמר בדברי ההסבר ,סעי 18 ,לאמנה אינו
מבטיח "זכות להורות" .הסעי ,אינו מדבר במונחי אלה ,אלא באופ %כללי
על מחוייבות ההורי בגידול ובהתפתחות הילד .המונח המוצע סובל ג
פרשנות כזכות להיות הורה ,שאי %לו לעניי %לאמנה.
 .29סעי 5 ,מימוש הזכויות :יש בראש ובראשונה להזהר מבניית הגדרות ,אשר
ככל שנראות רחבות ,עלולות להתפרש אחרת.
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לכ %המונחי שבסעי 4 ,לחוק המוצע " :לגידול ולהתפתחות הגופנית,
הנפשית ,הרוחנית ,המוסרית והחברתית" אינ %מוסיפות על ההגדרה הכללית
של טובת הילד ,כפי שעוצבה בפסיקה הישראלית.
 .30דברי נאמרי ביתר שאת בנוגע למונחי שבסעי 5 ,להצעה .יש לזכור
שהאמנה נכתבה באופ %כללי על ידי ועבור כל המדינות שחתומות עליה,
שבחלק ניכר מה ,%שלא כישראל ,אי %זה מוב %מאליו שלילד יש ש  ,שיש
לרשו אותו במרש האוכלוסי ,%ולהכירו כב %אד עצמאי ,ושיש לאפשר
קיו קשר ע שני הוריו ,ולשמור על שלומו ובריאותו ,ולדאוג לחינוכו ,פנאי,
משחק ונופש ,ולכלכלה ,להגנה מפני התעללות וחשיפה לסמי וכל כיו"ב.
 .31עוד יש להוסי ,שמנסחי התזכיר מתעלמי מעקרו %חשוב שבאמנה ,של
הכבוד המגיע להורי ולמשפחה ,ולתפקיד בגידול ילד  ,שבא לידי ביטוי
במבוא:
Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural
environment for the growth and well-being of all its members and particularly
children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can
fully assume its responsibilities within the community,

וכ %בסעי (2)3 ,שבה
States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties
of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible
for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and
administrative measures.

 .32לכ ,%במציאות הישראלית ,האמור בסעי 5 ,להצעה מיותר ,למעט מת%
האפשרות להביע עמדה ,אשר כאמור לעיל יכול להיעשות בתיקו %לחוק
האפוטרופסות.

 .33יש בחלק גדול מהוראות סעי ,זה משו צמצו כח המדינה להגביל את
האוטונומיה של ההורי לקבל החלטות כיצד לגדל את ילדיה ולהיות
מעורבי בחייה  .ראה בסעיפי 24 ,(2)23 ,21 ,18 ,16 ,(2)14 ,10 ,9 ,5 ,(2)3
) (e)(2ו (2)27 ,(f)+ו(ii)(b)(2)40,(c)(1) 29 ,(3)+ו (iii)+לאמנה ,והוראות נוספות.
לדוגמה ,יתכ %שהאמור בסעי (12)5 ,להצעה ,הזכות
"לבקש ,לקבל ולבטא רעיונות מכל סוג שהוא ,ממגוו %מקורות לאומיי
ובינלאומיי במיוחד אלה הנועדי לקידומ החברתי ,הרוחני והמוסרי
ולבריאות הגופנית והנפשית"
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יהיה מנוגד להשקפת עולמ
לעקרונות האמנה.

של הורי

מסויימי  ,ומשו

כ& מנוגד ג

 .34סעי 6 ,חובת כיבוד אב וא  .סעי) 6 ,א( להצעה מחליפה את המילה
"לציית" במילה "להשמע".
א כוונת מנסחי ההצעה היא שיש להתפטר מכל ביטוי של "התפיסה שילדי
אינ כשירי להיות נושאי זכות משפטית" ,במה שונה המונח החדש מקודמו?
הא אי %בחובה להשמע ,במוב %המשמעת ,משו חובה לציית?
אי %לענ"ד צור& לתק %את סעי 16 ,לחוק האפוטרופסות )א כי יתכ %שנית%
להחלי ,את המילה "לציית" במילה "להשמע"( ,כאשר התיקו %המוצע לעיל
בסעי 17 ,לחוק האפוטרופסות ,שיאפשר לקטי %להביע את עמדתו ויחייב את
הוריו להביא את שעמדתו בחשבו ,%מתאי לתפיסת ההלי& המשמעתי
המקובל ,כמחייב מעורבות הנידו.%
 .35סעי) 6 ,ב( יעודד התדיינות בי %קטי %להוריו.
ההצעה מעתיקה את סעי 23 ,לחוק האפוטרופסות ,תו& מחיקה ,ללא הסבר,
של המילי "לפי הנהוג בנסיבות דומות" .התוצאה עלולה להיות פגיעה בחופש
של כל משפחה לקבוע לעצמה את ההסדרי הכלכליי הפנימיי  ,מתו& כוונה
לעודד את הילדי להיות מועילי לחברה ע"י כ& שיעבדו למקרה המתאי  ,א&
ג לעצב את הכללי בדבר השימוש שייעשה ברכוש ובהכנסות.
בפנינו דוגמה נוספת להצעת חקיקה אשר עלולה לערער את ההסדרי
המקובלי  ,ויש בה התערבות מיותרת בנעשה במשפחה ,ובפרט ביכולת ההורי
להקנות ערכי של שיתו ,פעולה ועזרה הדדית ,על ידי מת %לבוש משפטי ללא
צור&.
אחריות הורית
 .36סעי 7 ,אחריות הורית .במאמר שלי על הפרדיגמה החדשה ליחסי הורי +
ילדי ניתחתי את המונחי הנחוצי לש קביעת המערכת המשפטית
שבתשתית יחסי אלה .הדבר מבוסס על תפיסתי ,לפיה ההורי נושאי
במחוייבויות כלפי הילד בכל תחומי התפתחותו ,כולל המחוייבות להיות
קשובי לעמדותיו ,וכי אי %צור& להתייחס לזכויות ,לא של ההורי ולא של
הילד.
הדגש הוא על מחוייבויות של שני ההורי  ,המאפשר לה  ,או למקרה הצור&
את בית המשפט ,לקבוע על מי תוטל כל אחת מהמחוייבויות ,מבלי שיש
צור& לציי %את אחד ההורי כהורה אחראי והאחר כלא אחראי .על ידי כ&
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נית %להתרכז על צרכי הילד ,ולהמנע מהתדיינות מיותרת על התואר
"משמור "%או "אחראי".
 .37המצב החקיקתי באר #כיו משק ,די טוב את התפיסה הזו :המונח
"אפוטרופסות" טומנת בחובה את כל חבילת המחוייבויות ,ופרק ב' לחוק
האפוטרופסות נות %כבר עתה פירוט משביע רצו %של מרכיבי המחוייבויות.
זאת ,למעט סעי 24 ,אשר מאפשר להורי הפרודי "להסכי ביניה על מי
מה תהיה האפוטרופסות לקטי ,%כולה או מקצתה".
 .38כפי שציינתי לא אחת בפסקי די ,6%חלק זה של הסעי ,אינו תוא את הנחת
היסוד של החוק ,לפיו הורה הינו אפוטרופוס של ילדו אלא א כ%
האפוטרופסות ניטלה ממנו על פי החוק .נראה שכוונת המחוקק היתה
לאפשר להורי להסכי על המשמורת ,ולא שהורה יוכל ,במחי יד ,בהסכמת
ההורה האחר ,להשתחרר מכל מחוייבויותיו כלפי ילדו.
 .39לאור זאת ,הייתי מציע לתק %את סעי 24 ,לחוק האפוטרופסות ,בכ&
שייקרא כדהל) %התיקוני מובלטי (:
 .24היו הורי הקטי( חיי בנפרד – בי( שנישואיה אוינו ,הותרו או
הופקעו בי( שעדיי( קיימי ובי( שלא נישאו – רשאי ה להסכי
ביניה בדבר חלוקת מילוי מחוייבויותיה כלפי הילד ,כלומר ,איזו
מ( המחוייבויות ימלאו בצוותא ,ואיזו בנפרד ,ובכלל זה ,זמני שהיית
הילד אצל כל אחד מה  .הסכ כזה טעו( אישור בית המשפט והוא
יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכ הוא לטובת הקטי( ,ומשאושר ,דינו –
לכל עני( זולת ערעור – כדי( החלטת בית המשפט.

 .40קשה לקבל את דברי מנסחי התזכיר שהמונח אפוטרופוס מציי" %רק"
תפקיד ,ולא "חובה אישית של כל הורה כלפי ילדו ,שידאג לגידולו
ולהתפתחותו וכ& יעצב את אישיות ילדו" .טענה זו עומדת בסתירה מוחלטת
להוראות מפורשות של חוק האפוטרופסות ,ובפרט סעיפי  15ו 17+שבו:
חובת ההורי לדאוג לכל צרכי הקטי ,%כדרכ של הורי מסורי .
 .41יש סכנה בפירוט יתר בחקיקה של מרכיבי המחוייבויות .יתבקשו מנסחי
ההצעה להשיב לשאלות:

 6לדוגמה ,תמ"ש  29270/06מ.מ ואח' נ' א.מ) ,.לא פורס ( ש קבעתי )בסעי 6 ,ה לפסק הדי" :(%נוטה אני להאמי%
כי המחוקק בסעי 24 ,ביקש להתייחס לשאלות המשמורת ומילוי התפקידי האחרי של ההורי כלפי ילדיה  ,ולא
התכוו %להעניק להורי או למי מה הסמכות להשתחרר ממחויבויותיו כלפי הילדי  .כל פרשנות אחרת הייתה
מרוקנת את התכלית הבסיסית של דיני ההורות בישראל :בקווי כלליי נית %לסכ אות כמבוססי על ההלכה
הטבעית ,כי ילדי זקוקי לשני הורי  ,וזאת מבלי להכנס למונחי "קשר הד " ו"קול הד "" .פסק הדי %אושר
בבית משפט המחוזי ב +עמ"ש  238830510פלוני נ .אלמונית ואח' )פורס בפדאו"ר( ש נכתב ,לגבי פרשנות סעי,
" :24פרשנות אחרת ,לפיה ההורה יכול ,במסגרת הסכמית וללא מת %גושפנקא חוקית ,בדומה לניתוק הקשר
המשפחתי במסגרת הלי& האימו ,#להשתחרר מחובותיו כלפי ילדיו ,אינה עומדת בקנה אחד ע השכל הישר והדי%
הכללי".
11

פיליפ מרכוס ,שופט )בדימ'(

ספטמבר 2013

תזכיר חוק הורי וילדיה  ,התשע"ב2012
• מה ,מתו& כל פרטי הפרטי שציינו ב 15+הפריטי שבסעי 5 ,להצעה,
ובסעי)7 ,ב( ו)+ג( שבה ,חסר מתו& ההגדרה הקצרה הקיימת ,לדאוג לכל
צרכי הקטי ,%כדרכ של הורי מסורי  ,בצירו ,המוצע בסעי,17 ,
בדבר הקשבה לעמדת הקטי?%
• הא ה רואי את הרשימות הללו סגורות ,כ& שיימנע מבית המשפט
לחייב הורי לפעול לטובת הילד במישורי שלא צויינו ברשימותיה ?
• הא לא יתכ %שלילד מסויי יש צרכי אשר אינ באי בגדר הזכויות
המפורטות באמנה או בחוק המוצע?

סעיפי  15 – 8להצעה
 .42סעיפי אלה אינ נובעי מזכויות הילדי כלפי ההורי  ,אלא ליחסי בי%
ההורי לבי %עצמ  ,ומעורבות בית המשפט.
נראה שהמבנה של הוראות אלו אינו שונה מהוראות החוק הקיי  ,ונית%
לתק %את החוק הקיי בהתא לצור&.
לכ %אציי %רק מספר נקודות העולות מהנוסח המוצע.
 .43סעיפי  8 ,7מחוייבויות הוריות :כאמור לעיל ובמאמר בהרחבה ,המינוח
של מחוייבויות הוריות מונע את הטלת כל האחריות על הורה אחד וכתוצאה
ג נטילת האחריות מהאחר .נית %לחלק את תפקידי ההורות בדרכי
מתאימות לצור& המסויי של כל ילד :חלק מהתפקידי יהיו של ההורי
ביחד ,כ& שיצטרכו לפעול בצוותא; תפקידי אחרי נית %להטיל על הורה
זה או אחר ,לפי יכולותיו וזמינותו; וחלק אחר )כגו %חינוכו הפורמלי של
הילד או הטיפול הרפואי בו ,יוטלו ,בהסכמת ההורי  ,על גור אחר .כ&,
המחוייבויות נשארות משותפות ,ואילו ביצוע המשימות המסויימות
הכלולות בתפקיד הכללי של הורות יוטל על מי שיוכל או יוכלו לבצע %לטובת
הילד המסויי .
 .44סעיפי  10 ,9הסכמי וטיפול בסכסוכי  :כפי שכבר הערתי ,יש להמנע
מלהגביל את שיקול דעתו של בית המשפט בבואו להכריע בענייני ילדי .
משו כ& ,א בכלל יימצא צור& לציי %את הנקודות אליה יתייחס בית
המשפט בהכרעתו בסכסו& ,כפי שמוצע בסעי)10 ,ב( להצעה על שני חילופי
הניסוח )ולדעתי הדבר אינו נחו #ואינו רצוי( ,יש להוסי ,בסו ,הפתיח ,אחרי
המילי "בהחלטה מנומקת" את המילי "בי %היתר".
 .45כמו כ ,%הנסיו %מלמד שהעמדת מועד נוקשה לסיו הליכי בבית המשפט
חייבת להיות מלווה בהעמדת האמצעי הנחוצי בידי בית המשפט ,ובפרט
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כח האד השיפוטי הנחו .#נוס ,על כ& ,קצב ניהול ההלי& תלוי בציות בעלי
הדי %וגורמי אחרי  ,ובכלל זה מומחי המבוקשי לדווח לבית המשפט,
ללוחות זמני שנקבעי לה  .בהקשר של כח אד שיפוטי ,וג בעניי%
הסכנה מפני ריבוי הליכי העקבות התיקוני המוצעי  ,האמור בהצעה
בסעי" ,השפעת הצעת החוק על תקציב המדינה" מצרי& בחינה מדוקדקת.
 .46יחד ע זאת ,ההצעה שבסעי)10 ,ג( ,אשר איננה מופיעה בהצעה החילופית,
אינה רצויה .על הכלל המוצע ,המכונה  ,approximation ruleנמתחה
ביקורת חריפה) ,וראה מאמרי הנ"ל ,עמ'  13וה"ש  (15בהיותה הזמנה
להורי לנסות ולהוכיח ,בהלי& אדוורסרי מובהק ,מה היה היק ,הטיפול
שלו בילד מאז לידתו ,תו& פירוט של כל סוגי הטיפול וג איכות הטיפול שלו
ושל ההורה השני .נוס ,על כ& ,לפי הנוסח המוצע ,יצטר& השופט לשקול את
כל הראיות והטיעוני ה"רגילי " על פי סעי)10 ,ב( ,ולהכריז כי לא יוכל
להכריע על פיה  ,ולפתוח הלי& נוס ,לצור& סעי ,משנה )ג(; בכל מקרה יראו
ההורי ועורכי+הדי %שלה מחוייבי לציי %בכתבי הטענות את כל פרטי
הפרטי של הטיפול בעבר ,למקרה שהשופט יזדקק לסוגיה זו.
 .47א )בניגוד לעמדתי ,לפיה האפוטרופסות היא משותפת וכ& ג
המחוייבויות( יופיע בחקיקה המונח של "אחריות משותפת" או ביטוי דומה,
כי אז ,לאור הנסיו %במדינות אחרות )ראה מאמרי ,עמ'  ,12+13ה"ש  ,(14יש
להבהיר היטב ,כפי שמוצע בסעי)10 ,ד( ,כי שותפות אינה בהכר& חלוקת
הזמ %בחלקי שווי .
 .48סעיפי  12, 13העתקת מגורי  .הנחת היסוד שבהצעה היא שחשוב מאוד
להג %על קשר של הילד ע שני ההורי רק במקרה שמקו מגורי הילד
מועתק למקו רחוק ,ואי %כל התייחחסות לחשיבות הקשר של הילד ע
הורה אשר מעתיק את מקו מגוריו למקו רחוק מהילד .מבחינת הילד,
המרחק בינו לבי %ההורה הרחוק הוא אותו מרחק ,וקיו הקשר נהיה קשה
יותר באותה מידה ,בי %א הילד נשאר בביתו ובי %א הוא מועבר על ידי
הורה למקו חדש) .ראה מאמרי ,בעמ' .(14
לכ ,%ככל שיוחלט לתק %את החוק ,יש הכרח לבנות מערכת הוראות
המתאימה לצרכי הילד ,ולא ,כפי שמוצע ,שמתייחסת א& ורק לצרכי ההורה
שנשאר במקומו.
 .49סעי 14 ,הגבלת אחריות הורית או שלילתה .במאמר על עתיד חוק בית
המשפט לענייני משפחה ,אני מצביע על העדר המשכיות בערכאה אחת של
הטיפול בילדי אשר הוריה אינ מסוגלי לקיי את מחוייבויותיה
כשורה.
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 .50יחד ע זאת ,המשטר הקיי  ,אשר כולל את הוראות חוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש"& ,1960+סעיפי  26+28ו 30 ,29+לחוק האפוטרופסות ,וחוק
אימו #ילדי  ,התשמ"א ,1981 +יש בו ,יחד ע סמכויות החירו שבסעי68 ,
לחוק האפוטרופסות ,כיסוי מלא לילד במצב כזה.
 .51אול  ,כאמור ,הפעולה המשפטית שתיעשה תהיה העברת מחוייבויות
הוריות מההורי בבולוגיי לאפוטרופוס או גור אחר ,וג העברת
סמכויות מההורי הביולוגיי ; כפי שציינתי במאמרי ,המונח מחוייבויות
הוריות מתאר את מכלול משימות ההורות ,אשר ככלל מבוצעי על ידי
ההורי הביולוגיי  ,א& נית %לפי הצור& להטיל על אנשי אחרי  .המבח%
הוא פונקציונלי ,ומתייחס למילוי צרכי הילד על ידי מי שמתאי לעשות כ%
למקרה שההורי הביולוגיי אינ יכולי לעשות כ.%
לכ %אינני מוצא כל צור& לתק %את החוק הקיי בחלק זה ,אלא במסגרת
שינוי כולל במינוח.
תיקוני אחרי
 .52לא אתייחס לכל התיקוני הנוספי המוצעי  ,ויש לבחו%ח ג אות על פי
הקווי שהצעתי לעיל.
יחד ע זאת ,אי %זה ברור מדוע ראו מציעי התיקו %להציע ביטול סעי28 ,א
לחוק האפוטרופסות ,בלי למספר מחדש את סעי28 ,ב.
סיכו
 .53מתו& האמור ,נראה כי החלפת החקיקה הקיימת בדבר חקיקה חדש אינה
נחוצה ,וטומנת בחובה סיכוני רבי .
הגישות לתפקידי ההורות וא ,ההגדרות של הורות ,השתנו באופ %משמעותי
מאז נכתבה האמנה ,ולו רק מטע זה יש להזהר מהעתקת הוראותיה
כלי
ומהחלפת המשטר הקיי בישראל .המערכת הישראלית ,שמשלב
שיפוטיי וכלי טיפוליי  ,נחשבת בי %המובילות בעול  ,כי היא נותנת
מענה חברתי ומשפטי לילדי שהוריה נפרדי  ,או אשר אינ מסוגלי
לטפל בה .
נוס ,על כ& ,חובה להזהר מפני שימוש במונחי חדשי  ,אשר מעוררי צור&
בפרשנות ,וזאת כשהמגמה היא לצמצ עד כמה שנית %הזדקקות להליכי
משפטיי  .כל שיחה וכל גישור או מו"מ מתנהלי על רקע הנורמות
המשפטיות הקיימות ,שיש לה %מידה גדולה של יציבות וה %מוכרות היטב.
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 .54משו כ& ,יש לעניות דעתי לבחו %היטב את ההצעה שבפני כב' ,ובפרט הנחת
היסוד ,שיש להחלי ,את הקיי .
אשמח לעמוד לרשות כב' השרה כדי לית %הבהרות והסברי .
בכבוד רב
פיליפ מרכוס
שופט בית המשפט לענייני משפחה ,ירושלי )בדימ'(
תשרי תשע"ד  +ספטמבר 2013
נספחי :

הרצאות ומאמרי )רשימה חלקית(
מאמר :עתיד בית המשפט למשפחה :פראדיגמות חדשות ,תיקוני חקיקה ,ועוד.
מאמר :מחוייבויות הוריות :ניסוח הפראדיגמה החדשה ליחסי הורי ילדי .

הרצאות ומאמרי )רשימה חלקית(
)נספח לנייר עמדה על תזכיר חוק הורי וילדיה (
הרצאה בכנס  :יש לנו חיובי כלפי ילדי  :א #הא ה זקוקי לזכויות?
?Lecture: We Have Duties to Children: But Do They Need Rights

וג :
במליאת הכנס :קול הילדי  :מבט מכס השיפוט
Plenary: Children’s Voices: a Judicial Perspective
World Congress on Family Law and Children's Rights

הליפקס ,קנדה2009 ,
סדנא בכנס :משפחות בקונפליקט גבוה וניכור :התערבות שיפוטית ותראפויטית בבית המשפט
לענייני משפחה בישראל )ע הגב' סו להמ(%
High Conflict Families and Alienation: Judicial and Therapeutic Collaboration in
the Israeli Family Court
Association of Family and Conciliation Courts

דנוור ,ארה"ב2010 ,
סמינר לשופטי  ,לוסקה בירת זמביה :אלימות נגד נשי )ע דר' חניתה צימרי(%
מש"ב – סוכנות בסיוע הלאומית של ישראל ,משרד החו ,#בשיתו ,המחלקה למגדר בהתפתחות,
לשכת הקבינט ,לוסקה
לוסקה ,זמביה2010 ,
הרצאה אמהות פונדקאיות מחו 1לישראל :ענייני ודאגות בית המשפט לענייני משפחה )חלק
מפאנל על המלחמה נגד מסחר בינלאומי לצרכי פונדקאות(
סדנא בינלאומית על פרופילי בסחר ,דגמי  ,אוכלוסיות ומדיניות
מש"ב ,בשיתו ,משרד המשפטי  ,שגרירות ארה"ב בתל אביב ,בנוכחות הממונה ,המדור לסחר
בבני אד והברחת מהגרי  ,משרד לסמי ופשיעה ,או"
חיפה2012 ,
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סדנא :נזק יורידוגני לילדי והדרכי לצמצמו )ע דר' דניאל גוטליב(
Juridogenic Damage to Children and Ways to Limit It
Association of Family and Conciliation Courts

שיקאגו ,ארה"ב,יוני 2012
מאמר והרצאה :פתרו( סכסוכי לגבי ילדי  :הנסיו( הישראלי
Children’s Dispute Resolution – The Israeli Experience

וג :
מאמר והרצאה :הגנת ילדי יעילה  הגישה הישראלית להגנה על ילדי בסיכו( :שילוב גישות
של שיפוט ועבודה סוציאלית
Effective Child Protection – The Israeli Approach to Protecting Vulnerable
Children: Integrating Judicial and Social Work Perspectives

וג :
מנחה של פאנל :שינוי הפראדיגמה מהחזקה ,משמורת ושליטה לאחריות הורית
A Paradigm Shift from Custody, Care and Control to Parental Responsibility

פורו בענייני ילדי )בית המשפט לעננייני משפחה ,פקולטות למשפטי באוניברסיטאות ,לשכת
עורכי הדי(%
הונג קונג ,אוגוסט 2012
משתת :$כנס שיפוטי של הארגו( הבינלאומי לצדק במשפחה
International Family Justice Judicial Conference

הונג קונג ,אוגוסט 2012
מאמר :עתיד בית המשפט למשפחה :פראדיגמות חדשות ,תיקוני חקיקה ,ועוד
שבט תשע"ג ,ינואר 2013
מפגש :דיני משפחה
ע היוע #המשפטי לממשלה וחברי הפרלמנט של מדינת ניו סאות' וויילס ,אוסטרליה
מר2013 ,#
מאמר והרצאה :לקראת אמנה על מחויבויות וחיובי כלפי ילדי
Towards a Convention on Responsibilities and Obligations to the Child
World Congress on Family Law and Children’s Rights

סידני ,אוסטליה ,מר2013 #
הרצאה  :המשפט הישראלי ונוהלי בית המשפט במקרי של אלימות נגד נשי וילדי
Lecture: Israeli Law and Court Practice in Cases of Violence against Women and
Children

סדנא בינלאומית על אלימות נגד נשי וילדי
מש"ב ,בשיתו ,הארגו %הבינלאומי להגירה
חיפה ,יוני 2013
מאמר והרצאה :מדוע בתי משפט לערעורי ובתי משפט בינלאומיי שוגי בהליכי אמנת האג
ובהליכי העתקת מקו מגורי
Why Appeal Courts and International Courts Get It Wrong in Hague Convention
and Relocation Cases
Second International Family Law and Practice Conference, London Metropolitan University

לונדו ,%אנגליה ,יולי 2013
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2012 התשע"ב, תזכיר חוק הורי וילדיה
מאמר
Paper: Parental Responsibilities: Formulating the New Paradigm for
Parent-Child Relationships
July 2013
Submitted for publication in Family Court Review

מאמר
Paper: The Israel Family Court: Judicial Powers And
Therapeutic Interventions
September 2013
Accepted for publication in International Bar Association Family Law Newsletter
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