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מבוא.1

כךכדיעד,מזונותבעניינינפרדדיןכבעלהילדשלזכותוהוכרה,האזרחיתבפסיקה
הילדמזונותבעניין,גירושיןהליכיבמסגרת,הוריםביןהסכמיםאוהתדיינותכישנפסק
אםאפילו,מזונותיובנושאועצמאיתנפרדתלתביעההילדשלדרכואתחוסמתאינה

נתפסההילדהחזקתבדברהשאלה,זאתלעומת.ילדמיאתלייצגהתיימרואוייצגוההורים
עללביקורתרבמקוםיש,נפרדידיןכבעלהילדזכותהוכרהולאההוריםשביןכעניין
המגמהאתמבטאיםופסיקהחקיקההידושי,אופןבכל.בהמשךשיפורטכפי,זותפיסה
,להוכיחבאזהמאמר.החזקתובענייןלרבות,בענייניודיןכבעלהילדבזכותלהכרהההדשה

אף,מזונותיובנושאנפרדדיןכבעלהילדמעמדבענייןהפסוקהההלכהאתלהרחיבישכי
.החזקתולנושא

(ד)3בסעיףביטוילידישבאהכפי,דיןכבעלהילדזכותאתלצייןישובראשונהבראש
המשפחהמעניניבענין":הלשוןבזו,31955-ה=תשנ,משפחהלענייניהמשפטביתלחוק
,כוחובאאולממשלההמשפטיהיועץבאישוראובאמצעות,סעדפקידרשאי,לקטיןהנוגע
תובענהלהגיש,קרובידידידיעלאובעצמו,הקטיןרשאיוכן;זהחוקלפיתובענהלהגיש
."ממששלפגיעהלהיפגעזכותועלולהשבועניןבכלכאמור

עיוןביוםשניתנההרצאהעלמבוסס.האקדמיתהקריה,למשפטיםהפקולטהדיקן,למשפטיםפרופסור*
המסלול,למשפטיםהספרבביתשהתקיים"הישראליבדיןהמשפחהמוסדבהגדרתחדשותמגמות":בנושא

על,רייךאיילמר,הנושפטהעתכתבמערכתלחברתודתי.2000דצמבר,למינהלהמכללהשלהאקדמי
.(2001)12במפשפשהתפרסמהזהמאמרשלטקוצדתגרסה.לפרסוםהמאמרבעריכתהסיוע

רקלא,השניםבמרוצת,והשתרשה,88גד"פ,טשקה'נמשקה49/42א"בעלראשונהנקבעהזוהלכה1
בביתביניהםהליכיםבמסגרתהוריוידיעלהקטיןייצוגלגביאףאלא,הרבניהדיןבביתהליכיםלגבי

בין-בישראלהמשפחהדיניצבירוזן'א;449(1)לבד"פ,שר'נשר76/411א"ע:ראו,אזרחימשפט
.שםוהאסמכתאות,257(בכרך,ט"תשמ)בישראלמשפחהדינישיסמן'פ;58(ן"חש)לחולקודש

:(וינטרפרשת:להלן)1457,1464-1469סוד"פ,בארי'נוינטר60/1מ"ביד:למשלזהלענייןראו2
;275'בע,שם,שיפמן;(שלופרשת:להלן,67(2)לחד"פ,האזוריהרבניהדץבית'נשלו83/552צ"בג

,285(ח"תשל)ההעבריהששפטשנתון"הילדיםהחזקתבסוגייתההלכהכללישללמהותם"שוחטמן'א
טשמורת,ממוןיחסי,מותות:רעליםהוויםיחסי-מומשחהדיניגילתצ"ישלהשגותיוראוכן.311

.העבריהמשפטשיטתלעניין,507,511,513(א"תשס)וחינוך
.(משפתהלענייניהמשפטביתחוק:להלן)1995-ה"תשנ,משפחהלעניניהמשפטביתחוק3
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המחוקקבכך.5'עצמו4לקטיןאף,המשפטלבתיהגישהזכותעקרוןאתמרהיבזהסעיף

לקטיןשהעניקה,(1989)הילדזכויותבדברם"האולאמנתמעבראף,לכתהרחיקהישראלי
נציגבאמצעות,בעקיפיןאובמישרין,לוהנוגעמנהליאושיפוטיהליךבכללהישמעזכות"
ביתהוסמך,משפחהלענייניהמשפטביתלחוקקודםאףכי,לצייןישעוד,6"מתאיםגוףאו

זמניים,אמצעיםלנקוט",1962-ב"תשכ,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותבחוקהמשפט
,כוהובאאולממשלההמשפטיהיועץלבקשתוזאת,"קטיןשלענייניולשמירת,קבועיםאו
כאמור,זוהוראהאולם.7"בעצמואליופנה...הקטיןאם"או,מעונייןצדלבקשתאו

דרושהבהםלמקרים,כלומר,"שמירהלאמצעיכלליתסמכות"למוגבלת,לסעיףבכותרת
ביתלחוק(ד)3סעיףלפיהחדשההסמכות,זאתלעומת.הילדלהגנתחיצוניתהתערבות
[הקטיןשל]זכותועלולהשבועניןבכל"והלה,יותררחבההיאמשפחהלענייניהמשפט

,משפההלענייניהמשפטבתיידיעלבהרהבהנתפרשזהסעיף,"ממששלפגיעהלהיפגע
.קטינים8שלעצמאיותבקשותבעקבותוהחלטותדיןפסקישלשורהניתנווכבר

,אלמוני9'נפלונים93/2266א"בעביטוילידישבאהכפי,בפסיקההמחלוקתאתאזכיר
למול(הרובדעת)הילדטובת:הילדבענייניהשיפוטיהדעתלשיקולהראויהמבחןבעניין
דעת)הילדזכויותבדבר,שמגרהשופט,דאזהעליוןהמשפטביתנשיאשלההדשהגישתו

ביתלחוק(ד)3סעיףכי,מרורזאתעם,נפרד0יבמאמרידיעלנידוןזהנושא,(המיעוט
,הילדזכויותבגישתתומך,הנזכרהדיןפסקלאחרשנחקק,משפחהלענייניהמשפט

.(האזרחיהדיןסדרתקנות:להלן)1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות(ג)258הבתקנהיושם4
,האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)32תקנהעלגוברת,משפחהבענייניתובענותלענייןזומיוהדתהוראה

,"קטין"כולל"דיןפסול")"הקרובידידואואפוטרופסוידיעללדיןלתבוע"דיןפסולזכותאתהמגבילה
,האזרחיהדיןסדרלתקוות(א)32תקנהכינראה,כךעלנוסף.(האזרחיהדיןסדרלתקנות1סעיףראו
מסמכותחריגהמתוךהותקנהמהותיאופישנושאת,לקטיןהנוגעבכל

)

ultra vires(תוקףהסרתוהיא.
מהדורה)1-18'ס1962-ב"התשכ,והאפחשרופפותהמשפטיתהכשרותחוקאנגלרד'יזהלענייןראו

1962-ב"תשכ,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלהוק13סעיףראו,כןכמו.63-64(ה"תשנ,שנייה

גורעותאינן"המשפטיתהכשרותגילהוראותכי,(והאפוטרומסותהמשפטיתהכשרותחוק:להלן)
."כשרותגילפלונילענייןהקובעדיןמכל

שע'נבעשםאלומיניוםערפל95/733א"ע:ראו,יסודוכזכותבכללהמשפטלביתהגישהזכותעל5
מבהפרקליט"האזרחיוהדיוןוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק"לוין'ש;577(3)נאר"פ,מ"בעתעשיות לייצוגהזכות"גייפמן'י;(ח"תשנ)חוקתיתכזכות-לערכאותהגישהזכות"רבין'י;451(1995-1996,

.1205(2000)גלמשפחההטאפטביתבעידןבישראלהמשפחהדיני"משפחהבענייניבתובענות
ידיעלאושררהזואמנה.221,227(31)א"כ1989לנובמבר20,הילדזכויותבדברלאמנה2.12סעיף6

.91.11.2ביוםלתוקףונכנסה91.8.4ביוםישראל
.והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק68סעיף7
החלטה)146(2)98משפחהתקדין,(פורסםלא)אלמוני'נפלונית97/19120(ם-י)ש"תמלמשלראו8

שלעצמאיתבקשהלפי,ל"בחולסיורקטיןיציאתהיתרבענייןבריון,1998.6.3מיוםמימוןהשופטתשל
.(האבהתנגדותחרף,הקטין

.(פלוניםפרשת:להלן)221(1)מטד"פ,אלמוני'נפלונים93/2266א"ע9
the0,Fundamental.נ(ץ41!קirnationalן10 Right"
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ככל,הילד:זכותבעללכלהילדמעמדאתמשווההמשפטלביתהילדשלהגישהזכות
,אפוטרופסיו-הוריושלייצוגבאמצעותרקלא,זכויותיולמימושדיןבעלהוא,זכותבעל
משקפתהחדשההדיוניתהזכותקביעת,"קרובידידידיעלאובעצמואף",כאמור,אלא

,אלהזכויותעללהגנה.הילדיישלזכויותהן,לילדהנוגעותהמהותיותהזכויותכיתפיסה
,זהסעד,המשפטלביתישירהגישהואףלילדעצמאיייצוגשלדיונימסלולהמחוקקהתקין
1LkiמRemedium1העיקרוןפיעל,הילדשלמהותיתזכותלממשבא,סעדככל Jus("ילך

המהותיותהזכויותאתומעצבתמשפיעההדיוניתהזכות,כןעליתר.מ("הזכותאחרהסעד
,הילדשל

השופטתשלדיןבפסקלביטויבאה,החזקתולעניין,הילדבמעמדלהכרההחדשההמגמה
שאושר)גירושיןשבהפכםהילדהופקתלהסדרכבולאינוהקשיןלפיו,יה'פרוקצאילה
,י'(הרבניהדיןבביתדיןפסקשלתוקףוקיבל

שתביעתהטענהאתדההזילברגהשופט:וינטרפרשתהיאהנושאלבירורהמוצאנקודת
בלשונוהטענההגדרתראו)הוריוביןגירושיןבתביעתכרוכהלהיותיכולהאינהילדהחזקת

אביולתביעתסניףתשמש,ראובןהבןשלשתביעתו,מצינוהיכןכי":זילברגהשופטשל
המשפטעמדתאתלבררצורךראהלאזילברגהשופט,זאתעם.(י'"לאהזאמואויעקב

,דיון-דבריהםאלה"כיבנימוק,ילדיםהחזקתתביעתשלהפרוצסואליאופייהכלפיהעברי
,י'"ישראללדינינזקקאזרחיהמשפט-ביתאיןשבהם

המשפטמצדוהן,זהבתהוםהעבריהמשפטקליטתמצדהןנאמרתזוקביעהעלהביקורת
,משפחהלענייניהמשפטביתחוקבעקבות,בינתייםחלוכן.(והמהותיהפרוצסואלי)הישראלי
שיפורטכפי,החזקתולענייןלרבות,דיןכבעלהילדזכותהוכרהלפיהם,בדיןשינויים
.בהמשך

היפעמד.2
~

בפניוששלאלאדםחבץואיןבפניושלשלאדםשזכין-העבריבמשפט

.שבחוקהבגירותמגילוקודםשונהההלכהלפיהגדלותגילכיולצייןלהקדיםיש,ראשית
שניםב"יעד"קטנה"ו,אחדויוםשניםג"יעדהואההלכהלפי"קטן"כילומרצריךאין

לא)אלמונית'נפלוני96/23860(א"ת)ש"תמגייפמןהשופטשלדינופסק:למשל,זהבענייןראו11
אלמוני'נפלוני90/65190(א"ת)ש"תמ;הדיןלפסק11-12בפסקאות19(2)97משפחהתקדין,(פורסם

.(במערכתשמורעותק,99.10.31מיוםשוחטהשופטשלהחלטה),(פורסםלא)
12118(1939,.ed"10תסנמ0,י])Broom Broom

'

s Legal Marims.שםוהאסמכתאותמ.
שמורעותק,אנגלמןפרשת:להלן,99.9.7מיוםהחלטה),(פורסםלא)אנגלמן'נאנגלמן99/1016ע"בר13

ביתשלהחלטהבכךאישרה,מחוזימשפטבביתערעורכערכאתבשבתה,יה'פרוקצהשופטת.(במערכת
השופטשלהחלטה),(פורסםלא)אלמוני'נפלוני98/1081'הס-בירושליםמשפחהלענייניהמשפט

.(במערכתשמורעותק,1999.1.4מיוםמרכוספיליפ
.1464'בע,2הערהלעיל,וינטרפרשתראו14
.1469'בע,שם15
-שתיםבת"בוגרת"לבין,אחדויוםשנהעשרה-שתיםבת,"נערה"ביןמסוימותהבתנותישהבתלגבי16

הבחנהלפרטיכאןלהיכנסצריךואין,א,ב,אישותהלכות,ם"רמב:זהלענייןראו.אחדויוםוחציעשרה
.זו
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,כןאם,המונחים.עשרה-שמונהגילעדהוא(ונקבהזכר)"קטין"שבחוקבעוד,אהדרויום
,י'"בגיר"ו"קטין"-החוקומצד"גדול"ו"קטן"הםההלכהמצד

גםחלוהעיקרון,!8"בפניושלאלאדםתביןואין,"בפניושלאלאדםזכין"ההלכהלפי
ייעשוענייניושכל,כמובן,זכאיגדול:לגדולקטןביןרבההבהנהשישאלא,קטןלגבי
ברשאינוקטןואילו,"בפניושלאלאדםתביןאין"ו,לדיןאותומזמיניםכןועל,בפניו
.לחובתולפעולאפשר-איאך,לזכותולפעולאפשר,דעה

הםשכן,ולטובתולזכותומוגבלתהקטןעבורההוריםפעולתההלכהפיעלכי,יצוין
שלאאדםלזכותרשאיןשהכולכשם,"בפניושלאלאדםזכין"מדיןהקטןאתלזכותרשאים
הבין"הםבכךכיהקטןלתובתלפעולמוסמכיםאינםהאפוטרופוסאוההורים,אולם;בפניו
:י"רשבדברימצוילכךקולעביטוי,הלכתיתוקףכזולפעולהואין,"בפניושלאלאדם

."(בפניהםשלאכמוהוקטניםבעניינידיון)"דמובפניוכשלאדקטנים"
עומדת,הקטןכשליחיפועליםלקטןהאפוטרופוסאוההוריםאםאפילו,מזאתיתרה
,76(לקלקלולאלתקןשלחתיך)"לעיוותיולאשדרתיךלתקוני"הטענהכלפיהםאף,לקטן
שהקטןככל,כןעליתר,הלכתיתוקףחסרותהןהקטןלחובתהפעולותזהמצדשאףבאופן
היאזאתחלקיתכשרות,דעתואתלשמועוישבענייניוחלקיתכשרותלויש,להבנהמגיע

.(ת"[וחריפותוחורפיהלפיוהדהדכל")אינדיבידואלית
"זכין"לעניין,ממונותבדינייסודו"בפניושלאלאדםתביןאין"ו"ובין"שלהעיקרון

.בפניושלאלחייבואיןומאידךלכךהסכמתוצריךואיןברכושלזכותרוצהשאדםהיאחזקה
כלל,זאתעם.קטןמנכסינפרעיםאין,כלומר,מ"קטןלנכסינזקקיןאין",לדוגמא,לפיכך

בכלחלזהעיקרון,ובפוסקים23בתלמודבהדרגהצומצם,בקטןהנושיםעלהמכביד,זה

גיורבענייניחלהעיקרון,לדוגמא,כך.וממונאתאיסוראביןהבחנהללא,ההלכהתחומי
לאדםוזכין,לוהואדזכותדיןביתדעתעלאותומטביליןקטןגר:הונארבאמר":קטנים
.25"בפניושלא

.והאפוטרופסותהטשפטיתהכשיותלהוק3סעיף17
;א,יאכתובות;א,מבקידושין;א,יבמציעאבבא,בבליתלמוד18

ערכיי
.א,כב

הואדקטןדכיון")בפניואפילוקטןנגדעדותמקבליםאיןכי,יודגש."אלא"ה"ד,א,מבקידושין,י"רש19

ובתנאיתובעקטן,כגון,חריגיםמקריםלהוציא,(יט,כת,מ"חו,ע"שו:"דמיבפניוכשלאבפניו
.302(ה"תשמ)ושריןסדרשוהטמן'א;ט,קי,מ"חו,ע"שו:זהלענייןראו.אפוטרופוסלושנתמנה

שיהיוולאהתביעהלדחותאלאעדותםהועילהשלאכיוון...ולתבועלחזוריוכלוהיתומיםוכשיגדלו"
,ט"מהרית"שועלבהתבססוזאת,169שולייםהערת296'בע,שם,שוחטתן:"לגמרינאמנים[העדים]
.טק"ס,כח,מ"חו,ע"שו,החושןקצות;לב,מ"חו,ב"ח

.א,פה,כתובות,בבליתלמוד;א,מא,בכורות,בבליתלמוד;ב,מבקידושין,בבליתלמוד20
,א,נט,גיטין,בבליתלמוד21
"בהןאוכלתריביתכןאםאלא[למוכרם]יתומיןלנכסינזקקיןאין":א,כב,ערכין,בבליתלמוד22

האפוטרופסיןשאין":פירשו"אלא"ה"ד,שם,ובתוספות.(מנכריהלוואהלענייןאמוריםוהדברים)

,"כשיגדילויתבעוםלאדשמאעליהםלאחריםשישחובותבתביעת...יתומיםבנכסילחוברשאין
.שםואסמכתאות81'בע,19הערהלעיל,שוחטמן23
.דיןבעלבפנישלאעדותמקבליםשאיןלכללהטעמיםאחדהוא"בפניושלאלאדםחביןאין"שהעיקרון24

לענייןראו.תקפה(אשהזנות)איסוראבעניינידיןבעללטובתשניתנהשעדות,לדוגמא,נפסקלפיכך
.298'בע,19הערהלקלל,שוחטמן;מה,ב"ח,רביעידורת"שו:זה
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שניםהמשבתהאתשיזוןכדיעמוופסקההאשהאתהנושא":המשנהאתאצייןלענייננו

חייב-שניםהמשבתהאתשיזוןכדיעימוופסקהלאחרנשאת,שניםחמשלזונהחייב-
למקוםמזונותיהלהמוליךאלא,אזונה,אצלילכשתבואהראשוןיאמרלא.שניםהמשלזונה
מנישואיןאשתובתבמזונותלשאתשהתחייבאדם-26"[שםשאמהמקום]אמהשהיא

מפני,עומדתבעינההתחייבותו,לאחרנישאהוהאישהמאשתוהתגרשאפילו,קודמים
שהאםראשוניםהסיקו-החובבעלתהיאשהבת-זהמטעם.חובכבעלת-הבת-שהיא
האםואם";"בפניושלאלאדםהביןאין"כי,זומהתחייבותהאישאתלפטוררשאיתאינה

.27"בתהלהפסיד,,.להשומעיןאין...מלזונהאותופוטרת
הילדמעמדלעניין,הפוסקיםבספרותלרובהלכותמצויות,הילדהחזקתבענייניגםוכך
,"דיןבעלישניביןליריבותנושא"אינהילדיםהחזקתכיהדעהעללחלוקיש.דיןכבעל
בעלוהואהילדשלזכותהואהילדהחזקתעניין,שהוכחנוכפי.1"ממוניענייןאינה"באשר
לאדםהביןאין"הכללתחולת,ממוניענייןזהשאיןפיעלאףקיימתהיריבות-בעניינודין

המקורותעיקריאתאפרט,תוכיח,להלןכמפורט,ילדיםהחזקתבענייניאף,"בפניושלא
.בנושא
לואתן,אצליהואאם":שניםששמעלילדלעניין,לטעוןהאברשאיכיפוסקם"הרמב
הזכותבעלהואהילדכיברורזומהלכה.29"כלוםלונותןאיני,אמואצלהואואם,מזונות

האבתובתלביןהילדהחזקתמקוםביןהקשראך,'0("כלוםלונותןאיני"או"לואתן")
להימצאשלאהילדטובתאםכלומר,החזקתומקוםבדברהילדלטובתכפוף,במזונותיו

היאהמניעהאם":הרבניתהפסיקהכלשון,מחובתוהאבאתלפטורכדיבכךאין,אביואצל
ברור,האבאצללא,אחרבמקוםלהיותצריךהואהילדשלטובתקובעד"שביה,ד"ביהמצד
.יי"לפרנסוחיובעליאין,אצלילהיותלקולישומעאיןאםלטעוןיכולהאבשאין

ר"פד,א"תשנ/33תיק;375,377אר"פד,ו"תשט/912תיק:ראובנוסף.א,יאכתובות,בבליתלמוד25
אוסיף.303-309(ג"תשנ)אהמשפט"גיורבענייניומהותסמכות"קורינאלדי'מבהרחבה;196,196טז
דזכייתוכיון":ומתרצים,"נכריקטןכןשאיןמהזכיןדיןלוישישראלקטן":תוספותקושייתאתכאן

בזהזהכרוכיםוהזכייההמורכלומר.("קטן"ה"ד,ב,מחכתובות,תוספות)"שאניכאחדבאיןוידו
.אחתובעונהבעתכישראלוזוכהמתגיירוהקטן

,א,יב,כתושת,משנה26
עלמחוקקחלקתגםוראו;ג,קיד,ע"אה,ע"שו;קיד,ע"אה,טור27

~

'
yff'שם.

.שם,2הערהלעיל,שוהטמן28
.ז,פב,ע"אה,ע"שוגםוראו;יז,כא,אישותהלכות,ם"רמב29
.309,316(כגטד"פ,עיתןמשכיל'נאיתןשתכיל68/425א"בעקיסטרהשופטי-דםאתזהלענייןראו80
כדמ"פ,קפלן'נרת60/1696'המקיסטרהשופטדבריגםראו.55,61-62אר"פד,ב"תשי/2496תיק81

,2הערהלברל,מלתשלבספרוהביקורתאתזהבענייןלצייןראוי.שםוהאסמכתאות,329,340-341
:טעמיםמשניבמקומהאינהזוביקורת.ההלכהבספרותתימוכיןזהלחידושאיןכיהסובר,511'בע

כמפורט,הללובענייניםכמבחןהילדטובתעקרוןאת,ברורבאופן,ת"השובספרותמצינו,ראשית
ואסמכתאות,על-כעקרוןהילדטובתאתמדגישהאכןהרבניתוהפסיקה,דינמיתהיאההלכה,שנית.בהמשך
.הרבנייםהדיןבפסקילרובמצויותלכך
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בהסכמתשנמסרוקטנותבנותלענייןבתשובהוזאת,הקטןרצוןיסודאתמדגישטנ5"המבי
שהןאומרותוהבנות"אחרתאישההאבנשא,מכןשלאחר,האבלמשמורתהגרושההאם

להחזיקבאביהןכוחשאיןדפשיטא":והשיב,"אמןלביתלחזורורוצותאביהןבביתמצטערות

עםארץדרךשתלמוד,הבתלתיקון,..אמהאצלהבתשאמרומהכי,,,כרחןבעלבהן
,י3"אמה

אפילו")לאםהאבביןההסכמהאףעלוזאתאמןלביתחוזרותהבנותכיפסקס"המבי

,'ההורים4ביןההסכםעלגוברהבנותרצון,כלומר,("לאבלתתןהאםנתרצית
וקרוביהישראללארץהקטנותבנותיהאתלהוציאשרצתהאלמנהלענייןפסק"ש"הרשב
רוצותואםפיהםאתישאלו,עשרהאחתלכללובאוגדולותהיוהבנותאם":כימעכבים
.6י"כרצונןes1~,אמןאחרלילך

אפילוקטנותכלומר,עשרה-אחתבנותהיו,ש"הרשבבושדןבעניין,הבנותכי,יודגש
.בדעתלגדולותבכךוכוונתו,"גדולות"אותןמכנהש"הרשבכןפיעלואף,ההלכהמבחינת
בר)הבנהבעלהואכאשר,כמובן,הואהילדברצוןלהתחשבותהתנאי,אחרותבמילים

.(דעת
,אולם,מולדתהלעיר,היונקתבתהעם,לצאתשרצתהאלמנהלענייןנשאל5'ם"המהרשד

שלמטעמיםהתנגד,לכתכאפוטרופוסהמנוחבצוואתשמונה,האבמצד,הכתשלהדוד
וזאת,מהעירהבתיציאתאתלעכב,הבתטובתעקרוןלאור,פסקם"המהרשד.הבתטובת
אצלהבתבדבורםל"שחזזכותכלכי[הדברכלל]דמלתאכללא":הבאהכללקביעתתוך
.8י"דברוהבןבזכותבבןוכן,.,האםבזכותולאדברובזכותה...לעולםהאם

האםאך,העירבאותהאמהאצלכשהיארק,"לעולםהאםאצלהבת"כימסיקם"המהרשד
לאדםתביןאין"ש,האבממשפחת,למעשה,לנתקהובכךאחרתלעירלהוציאהרשאיתאינה
."בפניושלא

לעירהאםתלךאםואפילו,לעולםהאםאצלשהבתפוסק"לבבןי"מהר,זאתלעומת

.16-ההמאה,י"א,מטאינייוסףבןמשהרם32
.1,פב,ע"אה,ע"השועלהיטבבאיגםראו.סב,ב"ח,ס"מבית"שו33
ומתוך;ז"קט,ש"רשבת"שו;נג,פדואהמ"מהרת"שו:גםראו,הילדיםבהחזקתכשיקולהילדרצוןעל34

ילדיהםלמשמורתההוריםזכותשלבטיבהמחודשעיון"שאקית"א:לדוגמא,נצייןהמשפטיתהספרות

עלדגשתוךקטיניםמשמורתבדיניאפיונים"שאקית"א;59,79(ג"תשמ)טמשפשעיוני"הקטינים
משמורתובקביעתהילדשיתוףרונן'י;5,32(ד"תשמ)ימושפטעיוני"הילדטובתעקרוןיישום

רצוןביןקשרשישסובר,407(ג"תשנ,רביעיתמהדורה,משפרהדינישרשבסקי'ב;25-40(ז"תשנ)

יהיהכילהניחקשהכילרצונובניגודהאםאוהאבאצללהיותאותוכופיןאין":הילדטובתלביןהילד
."לטובתוזה

.15-ההמאה,אפריקהצפון,דוראןשמעוןבןשלמה'ר35
קטך,ש"הרשבת"שו36
.16-ההמאה,סלוניקי,מדינהדימשהבןשמואלרבי37
.שם,א"ח,ז"הרדבת"שוגםזהבענייןראו.קכג,ע"אה,ם"מהרשדת"שו38
.16-ההמאה,קושטא,(ל"מהריב)לבבןיוסףרבי39
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.49"האבמכוחיותרלאאבלהאבכוהלהםשיש,אמרויתומיםשלאביהםדיןבית":אחרת
,42"ואתדאחדכלשלהנידוןלפיהכל"כיואומרהמחלוקתאתמיישבהלוי41מרדכיהרב
.(הילדטובתעקרון)הילדלתקנתדיןביתראות,היינו
כפי,בדורנוההלכהלהתפתחותונעבורההלכההשתלשלותשלנוסףלפירוטמקוםאין
העבריהמשפטשלהפרוצסואליתהעמדה,גולדשמידט43אליעזרהרבבשיטתלביטוישבאה
זכותאתאלא,הילדשלפרוצסואליתזכותרקלא,ומבטאתנובעתילדיםהחזקתבנושא
כי;הואמהותיעניןהדיןבעלהואמיהשאלה":כלשונו,בהלכההמהותיהדיןלפיהילד

,מזומהותיתיותרשאלהלךואין,הואמיכלפיוהחיוב;הואמיהזכותבעל:הואעיקרה
.44"לדיןיגשאשר'דבריםבעל'הואמי:התוצאהאתקובעוהחיובהזכותעצםוקביעת
הדיןבעל":ומזונותיוהילדהחזקתלענייןדיןבעליההוריםאיןכימוסיףגולדשמידטהרב
ומדבריםהדין-ביתלפניאותוהמייצבםאפוטרופסיןאלאאינםוהוריועצמוהילדתמידהוא

להםישאםשמסופקניאלא,דיןבעליכללאינם[ההורים]שהםבלבדזהרקלא.בשמו
השיקולזהו.,,הילדיםטובתשלהשיקולילדיםובהחזקת,..בדברהנוגעיםהצדדיםאפילו
ייחשבלאמהםאחדשלאוההוריםשלעניןהואאשראחרשיקולוכל,לאותוזה,היחיד
,45"הילדטובתשלשהוא-כלשיקולנגדבהכרעהנימאכמלואישפיעולא

בדברההלכות":כלשונו,הוריםחובותרקאלאהוריםזכויותאיןכיהוא,לשיטתוהיסוד

'חפץ'הבתאוהבןאין.הילדיםבטובתהלכותאלאההוריםבטובתהלכותאינןילדיםהחזקת

...אחדשיקולרק,..כאןישנםחובותרק,לאםאולאבזכויותכאןאין,אםאואבלזכויות
כאלוזכויות,ואםאבזכויותאבל,תהיהאופןובאיזהתהיהמיאצלהילדשלטובתו,והוא
.46"כללקיימותלא

בהלכההאבומעמדבכללהעבריבמשפטהילדזכויותלצדההוריםזכויותשלזוסוגיה
מעמדוומכאן,מהותיותזכויותשלילדבקביעהדי,לענייננו.נפרדתבירורטעונה,בפרט
לאדםהביןאין"שהכללמכותגםמוכחת,גולדשמידטהרבשלשיטתו,דיןכבעלהנפרד
ההוריםביןהסכמיםלעניין,נוספתדוגמא,הקטןזכויותעלבבירורהמצביע,"בפניושלא

מכוח,הילדאתמחייבאינוההסכם-בילדלפגועכדיכזהבהסכםשישככל,הילדבענייני
ל"הנשבכלליםמאחר":שרשבסקיר"דוכלשון,"בפניושלאלאדםתביןאין"העיקרון

בזכותלפגועההוריםבידיאין,ההוריםבזכותולאבזכותםהואהמדוברהילדיםהחזקתבדבר

.נו,א,א"ח,ל"מהריבת"שו40
.17-ההמאה,מצרים,הלוימרדכי'ר41
לש,ע"אה,נועםדרכית"שו42
.ב"תשנבשנתנפטר;בדורנוהפוסקיםמחשוביואחדלערעוריםהגדולהרבניהדיןבביתדיןביתאב43

.(ד"תשנ)במושפטזמובספרלאורהוצאוגולדשמידטהרבשלכתביועיקר
.1486'בע,2הערהלעיל,וינטרפרשת44
.1485'בע,שם45
.145,157אר"פד,ד"תשי/226תיק46
המקראובמשפטהקדוםהמורחבמשפטווילחםהוריםפלישמן'יראובנושאההלכהתולדותעל47 .(ז"תשנ)בהתהוותןבפרשנותמהפכותהלברטל'מ;(ט"תשנ,
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ואיןהסכמתובלי,(הילדשל)אחרשלבזכותבזהפוגעיםהםכידיניהםהסכמיםי"על"הנ
,48"בפניושלאלאדםתבין

זכות'שלמונחאףידועלאהעבריהמשפטתפיסתלפי":קיסטרהשופטכותבבזהכיוצא
מדוברלאכיבהלכהפורשוהדבר,'האםאצלאוהאבאצל'הבןכינאמררק,בילדיחזקה

.49"טובתוזוהיכישנראהמהלפיפלוניהורהאצללהימצאילדבזכויותאלאהוריםבזכויות
איןכיגולדשמידטהרבשיטתעלהרבניתבפסיקהביקורתנמתחהכייצוין,זאתעם
להימצאהילדיםשטובתבמקרים,האבזכויותלענייןכותבוולדינברגהרב,הוריםזכויות
זהובתוך,בילדיוהיסודיותזכויותיועיקריאתמהאבכךידי-עלשללולא":אמםאצל

אברחמילהםלהעניקבכדיגםאםכי..,לחנכםבכדירקולא,.,לבינםבינוהקשרשמירת
אצלכשהילדיםגםלהתקייםצריךהילדיםעםהאבקשר,לאביהםבניםאהבתמהםולקבל
,50"זהלענייןשוויםובתובןהאם

גם,דומםחפץההוריםאיןכינראה":גולדשמידטהרבדבריכנגדקאפחהרבכתבוכן

אתלחבקנפשילסיפוקטבעיתזכותלאםגם,רגשותלהםוגם,ונפשמגוףמורכביםההורים
מצטיין,כראויומתפתחגדלולדםלראותרגשי-הנפשיסיפוקםלהשיגזכותלהורים.ולדה

.""בהתאםבלימודיו
הןאך,הילדלטובת,כמובן,הןמשמורן-הלאההורהשלהביקורזכויות,קאפחהרבלדעת
,ההוריהנפשיהצורךאתלמלאגםבאות
כללאינם"ההורים)גולדשמידטהרבשלהגדרותיועללביקורתמקוםיש,הענווהכלעם

קשהוכן("בדברהנוגעיםהצדדיםשלהמעמדאפילולהםישאםמסופקניאלאדיןבעלי
מדיןההוריםזכויותאתלצייןראויכןכמו,52"כללקיימותלאואםאבזכויות"כיניסוחו
,ואםאבכיבוד

ההורהחובותביןמתאםחוסרבדבר,גולדשמידטהרבשיטתעלהביקורתאתליישבניתן
,הילדשהחזקתבכך,בביקורואוהילדבהחזקתוהכרוךלהוריםההיוניהנפשיהסיפוקלבין

,קניינית-משפטיתבמשמעותהוריםזכויותבגדראינם,ההוריםשלהנפשיהצורךלרבות
."בהמשךשיפורטכפי,חובתםלמלאזכותאלא

,ההלכהלפי.בישראלהרבנייםהדיןבבתיהעבריהמשפטיישוםלענייןאחרונהוהערה

לתשובתגםלהפנותוראוישם,שם,ס"המבית"לשומפנה.405'בע,34הערהלעיל,שרשבסקי48
העולההעיקרוןאך,הוריםביןבהסכםעוסקתאינהזואחרונהתשובה.38הערהלעיל,ם"המהרשד
/100ערעור;353,358גר"פדט"תשי/170ערעור:גםראו.לקטןלחובמוסמכתהאםאיןכימהתשובה

.3,9זר"פדז"תשכ
ד"פ,ם"הי'נפלוני77/488א"ע:ראובנוסף.85,100(1)כוד"ת,אלמונית'נפלוני71/391צ"בג49

העבריבמשפטבילדיהםהוריםזכויות"קיסטר'י;298,301בר"פד,ו"תשט/3301תיק;421,430(3)לב

.124-139(ח"תשל,יגהמדרשיהניב"העולםאומותובמשפטי
.17,23יגר"פד,ב"תשמ/240ערעור50
.(נגרפרשת:להלן)365,412(לחהד"פ,נגר'נבגר81/1מ"ביד51
.471'בע,2הערהלעיל,גילתשלביקורתואתגםראו52
.66-73שולייםהערותלידלהלןראו53
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לכלדיןבעלהואהילד,ההלכהמצדלפחות,ולפיכךלמצוותבהגיעוגדולהואהילד,כמובן
גםמתייחסים,אצלםהמקובלהנוהגלפי,הרבנייםהדיןבתי,למעשה,אולם,וענייןדבר

המשפטיתהכשרותשבחוקהכשרותגילבמובןכקטינים,ההלכהמבהינתהגדוליםלילדים
ליתןהראוימןתורהדיןלפי,שכןהרבנייםהדיןבבתיהנעשהאתלבקריש.והאפוטרופסות

ההזקתדיני,ההלכהלפי,כןעליתר.רגילותדיוניותזכויות,בגיראינושעדייןאף,לגדול
הרבנייםהדיןבתיאבותאתלשאולשלחתי.פשוטיםוהדברים,כללבגדולשייכיםאינםילד
ואני,בפיהםתשובהואין,בירושליםואף,שאנןוהרבעמארהרב,שייניןהרב-אביב-בתל
-גדול-זקןלבעלאפוטרופוס)מוקמינןלאלדייקניאפוטרופוס"הידועלכללגםמפנה
אודעתועלשלאגדולילדלייצג,ההלכהמבהינת,דהואמאןרשאיהאם,5'"(ממניםלא
,גדולילדבהחזקתהדיוןלעצםאלאלאפוטרופסותנוגעתאינההשאלה?כורחובעל

,זוסיטואציההרבנייםהדיןבתיעלכופיםהמדינהחוקיכיהיאהמקובלתהתשובה
,(עשרה-שתיםגילמעלובתעשרה-שלושגילמעלבן)גדולילדהחזקתבדברלדוןשעליהם

אתהקובע,האישהזכויותשיוויחוק,אכן,ההלכהמצדנפקותחסרשהדברפיעלאף
לדוןאותםלחייבכדיבכךאיןאך,הרבניים5יהדיןבתיאתמחייב,ההוריםאפוטרופסות

מבחינה.בעצמווהופעהתביעהזכותלפחותגדוללילד,פניםכלועלגדולילדבהחזקת
,מצוותגילמעלילדיםלגבילפחות,הדיןבעלהואהילדכיהתפיסהלקידוםמקוםיש,זאת
,הרבנייםהדיןבבתי

(1995)משפחהלענייניהמשפטביתחוקעדההזקתולענייודיןכבעלשלד.5

אינההילדכתביעתהילדהחזקתזכותכיהטענהאתדחה,וינסרבפרשת,זילברגהשופט
יהיוהרבנים"כיופסק,הוריו56ידיעלהמוגשתגירושיןבתביעתכרוכהלהיותיכולה

,מזונותיהםבדברוגם,הזוגבניילדישלההזקתםבדברגםהגטמתןבעתלהכריעמוסמכים

הסיקעוד.י5"גופוהילדאתגםאלאהמתגרשיםהזוגבניאתרקלאתחייבזוהכרעהוכי
,~החזקתולענייןנפרדדיןבעלאינוהילדהישראליהפרוצסואליבמשפטכי,זילברגהשופט

אומצהוינטרלפרשתשקדמהבפסיקהכילהעירישכךעל,לכךאסמכתאצייןלאהואאך
בןילדלהחזקתרבנידיןפסקלפועללהוציאאיןכינפסק,לדוגמא,העבריהמשפטעמדת

.א,לט,מציעאבבא,בבליתלמוד54
ביחס.(האישהזכויותשיוויחוק:להלן)1951-א"תשי,האישהזכויותשיווילחוק7-ו3סעיפיםראו55

,הקובע,זהחוקהאםבפסיקההכרעהעדייןאין,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק15לסעיף
אתמחייב,"ושיפוטדיניםשמירת"שכותרתו,ואפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק79סעיףכלשון

עלגורס,421(ה"תשל,המשפטים"רבנידיןבביתהילדטובת"במאמרושיפמן'פ.הרבנייםהדיןבתי
אותושלהמטריאליותההוראותלפילנהוגהדיןבתיאתלחייברצהלא"המחוקקכי,ל"הנ79סעיףיסוד
,לערעוריןהגדולהרבניהדץ-בית'נשנצר72/128צ"בבגעולהאחרבכיווןדעה,זאתלעומת."חוק
.403(2)כוד"פ

,1464'בע,2הערהלעיל,וינטרפרשת56

.1466'בע,שם57
.1469'בע,שם58
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בדרךכיאמרהמשפטביתאמנם.הדין59לפסקלצייתהילדסירובבשל,האבבידיוהציעשר
בשל,הענייןבנסיבותאך,המשפטביתשלהחלטתועלעדיפהאינההילדשלבחירתוכלל

יסודולכךהנימוק,הרבניהדיןפסקאתהילדעללכוףאין,הבןשלהעיקשתהתנגדותו
,.,עצמוהבןמכותרקבנםשלהחזקתוישראלבדיני":חשיןהשופטכלשון,ההלכהבעמדת
שנתקיימובדיוניםצדהיהלא,הילד,הוא,ההוריםשלזכותםולאזוהיאהקטיןשלזכותו
-שליההדגשה)60"הזרועבכוחנגדולביצועניתןאינוכךמשוםד"ופסההרבניהדין-בבית

השופטשלבפסיקהאפילוביטוילידיבאה,המהותיהדיןמבחינת,זועמדה,כןעליתר
אלא"אובייקט"אינוהילדכי-הישראליבמשפטהמודרניתהתפיסהאדריכל-זילברג

מודרניתובתפיסה-המודרניתהתפיסהלדרגתהמחוקקמשהתרומם":כלשונו"סובייקט"
והחזקהשמירהשל'אובייקט'אינוהילדכי-ועידניםעידןזהישראלחכמינוקטיםזו

בשיטה,'דין-בעל'גופוהוא'סובייקט'עצמוהואאלא,ההוריםאחדשללטובתואולהנאתו
יתכןולא,שהואנסיבותצירוףבשוםשלוהאינטרסיםמןלהתעלםיתכןלאהרי,זוחיונית

,ן6"שלוהאםאוהאבזהויהא,אחרמישהושל'זכות'מפניאותםנדההכי

השופטידיעלהושמו"זוהיוניתבשאלהדין-בעלגופוהוא"בהיגד"דיןבעל"המילים
ולא)עסקינןהילדשלבזכותורקלאלומרמקוםישישראלבדיניאולם;במרכאותזילברג
.(מרכאותללא)הדיןבעלהואהואהילדכיאףאלא,(ההוריםשלבזכותם
ההזקתבענייןהרבניהדיןביתשלהנמשכתסמכותואתנימקזילברגהשופט,כןעליתר
,הילדמזונותבענייןהפסוקהמההלכהוחומרקלתוך,(גירושיןבתביעתכרוךכנושא)הילד
המתגרשיםההוריםידי-עלולאגופםהילדיםידי-עלנדרשיםהםאפילוהילדיםמזונות"ואמר

.62"הילדההזקתענייןוכמהכמהאתתועלהגירושיןבתביעתהכרוךלענייןנחשבים
מזונותנתבעיםעודכלכינפסק,מכןלאחרובפרטוינטרפרשתלפניעוד,כאמור,אך
השיפוטלחוק3סעיףבמובן,גירושיןבתביעתהכרוךענייןאינםהם,הואבשמוהילד

באמצעות)מהדשלפתוחהרשאי,הילדאתמחייבתאינההרבניהדיןביתשפסיקתכך,הרבני
,הפוךוהומרלקלמקוםיש,לפיכך.משפטבביתמזונותיובנושאהדיוןאת(מהוריואחד
המחזיקההורהשלהאינטרסשבהם,הילדמזונותבנושאאם:זילברגהשופטכדברישלא
לתבועיכולהילדלמזונותהוצאותהמוציאהורה)בזהזהכרוכיםהילדשלוהאינטרסבילד

אתלתבוע,מהוריואחדידיעלמיוצגכשהוא,בעצמויכולהילד,(השבתםאתבעצמו
דיןכבעלהילדאתלראותמקוםשישוכמהכמהאחתעל,התייבי6ההורהמןמזונותיו

נדחתהבזהכיוצא.(דרעיפרשת:להלן)1938טר"פ,לפועלההוצאהראשיושב'נדרסי55/86צ"בג59
בתישיפוטלחוק9סעיףלפיבדברנוגעצדאינושהילדהטענה,1367טד"פ,בר'נבר55/39צ"בבג
,מוסמכיםההוריםזאתעם.(הרבניהשיפוטחוק:להלן)1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין

.והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק15סעיףלאורוהבענייןאףהילראתלייצג,כמובן
.1943'בע,שם,דרסיפרשת60
.241,251טד"פ,מ"הי'נשטיינר54/209'המ61
.1465'בע,2הערהלעיל,וינשרפרשת62
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,הפרקעלעומדיםוטובתוהילדזכותורקאךשם,החזקתולעניין

אף(ההורהתביעתלביןהילדתביעתבין)ילדיםבמזונותהקיימתההבחנהאתליישםראוי
יש,אחרותבמילים,הילדשלעצמאיתלזכותנושאשהיא,הילדבהחזקתשאתוביתר

גירושיןלתביעתבכרוךההוריםביןהסכםאושהתדיינותהפסוקהההלכהתחומיאתלהרחיב

.בכךהכרוךוכלהילדההזקתלנושאאף,הילדאתמחייביםאינם,הילדמזונותבענייני
כמפורט,ההוריםידיעלהילדהחזקתסמכותשלהמשפטיגדרהאתלברריש,זאתעם
כוללתההוריםאפוטרופסות":לשונווזו,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק15בסעיף

-ולמשלחלעבודההכשרתו,לימודיו,הינוכולרבות,הקטיןלצרכילדאוגוהזכותהחובהאת
ולקבועבקטיןלהחזיקהרשותלהוצמודה;ופיתוחםניהולם,נכסיושמירתוכן,ועבודתויך

,"לייצגווהסמכות,מגוריומקוםאת

עם.הילדמעמדבדברהתפיסהמן,לכאורה,מתעלמת,הקטיןההזקתבעניין,זוהוראה
משלביםהמשפטיתוהספרותהפסיקה,אולם,הילד64טובתלעקרוןכפוףההסדר,כמובן,זאת
ניתוהתוך,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק15בסעיףבהסדרהילדמעמדאת

,צורכםכלנתבררוטרםוהדברים,שונותגישותקיימות,זוהוראהשלהמשפטיהבסיס
.הגישותאתבקצרהואפרט

אתמבטא("בקטיןלהחזיקהרשות")"רשות"המונחכיהמשהאתנצייןובראשונהבראש
ביןלהבהיןיש,לפיכך,ולזכותוהילדלטובתלהפעילעליהםאותה,ההוריםשלסמכותם
כלפימעמדםלבין,הילדמשמורתשלסמכויותלהםהמעניק,חוץכלפיההוריםמעמד
זכויותקיימותתוץכלפירק":שרשבסקיר"דכדברי.חובהאלאשאינו,הילדכלפי,פנים

שיוכלומנת-עלילדיהם-כלפילא-בנידוןההוריםשלסמכויותנכוןיותר,מסוימות
,ההוריםזכויותעללדבראין,הילדכלפיכלומר,פניםכלפיאך.,,ל"הנחובתםאחרילמלא
מוטלותההוריםשעלבעודהוריהםכלפיהילדיםלזכויותמקוםרקכאןיש:הואנהפוךאלא
.6'"זהבנידוןהזבותרק

בדבריביטוילידיבאה,"העבריהמשפטמקורותעל,בעיקרה,המבוססת,שנייהגישה
אופןבכלחזקהזכותלאבשאיןפיעלאףכיכותבקיסטרהשופט.ואלוןקיסטרהשופטים

,61"ילדוכלפיחובותיולמלא[ההורה]שיוכלכדי,אצלויהיהשבנולדרושהורהיכול"

להבדילוזאת,לדיינית-משפטיתבמשמעותזכותבגדראינה,בניםגידולשלזו"מצווה"
potestas18(הרומיהמשפטשל,בתכליתהשונהמהעמדה

~
השופטגםכותבכךעל,ש(8ק

.171(כגתד"פ,שרטש'נשרטת69/120ע"ביששנקבעהההלכהלאור63
זכויותשיווילחוק(ב)3סעיףוכן,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק25-ו17,24סעיפיםגםראו64

.האשה
.401'בע,34הערהלעיל,שרשבסקי65
,העבריהמשפטעל,זולגישה,מבוססיםזהבנושאוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקעקרונות66

ם"תש,המשפטיסודותלחוק1סעיף)"ישראלמורשת"לעקרונותלפנותישלקונהשלובמקרים

-1980).
.שם,49הערהלעגלו"תשט/3301תיקראובנוסף.128'בע,49הערהלעיל,קיסטר67
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קיומהאך,ואמנותתורהוללמדו,בנואתלחנךהאבעלמצווה":(הילדחינוךלעניין)אלון
משפטיתבמשמעותזכותשלבמובן-הוריתזכותעםכלוםולאלואיןזומצווהשל

למלאהזכותהיאהאפוטרופסותענייניובכלבלימוד,בחינוךלהוריםשישהזכות,,.קניינית
.69"הובתם
אלא"חרות"אינה"בקטיןלהחזיקהרשות"כי-76"ההופלדייני"במינוח-אומריםויש

המשפטיתהכשרותלחוקרישא15סעיףכלשון,(דווקאזהבסדר)"זכות-חובה"היאאף
,זורהובהלמלאזכותבתוכההנושאתחובההיאזו,אחרותבמילים.והאפוטרופסותה

הוריםזכויותאכןהןההוריםסמכויותכימדגישה,פורתחייםהשופטשל,שלישיתגישה
:לשונווזו,מלאלציטוטדבריווראויים"בלבדהילדיםכלפיהחובההדגשתללא"ממש

זכותמהווההיאשכן,השובהקונסטיטוציוניתזכותהואההוריםזכות"
אין.מבשרםבשרשהואילד,לילדהוריםביןהטבעילקשרביטוי,טבעית

חובותיושקיוםבכךמתבטאתזוזכות.בילדיהםקנייןמעיןאוקנייןזכותזוהי
ללאממשזכותאףבהיש,אולם.,.זולתוולאההורהיעשה,ילדוכלפי

.'י"בלבדהילדיםכלפיהחובההדגשת
הטבעיתהזכותבדבר,לעילשהובאו,קאפהיוסףהרבדבריבציטוטמסייםפורתהשופט

.ילדיהםעםבקשרנפשילסיפוקההוריםשל
ביןהתנגשותגוררתאינה(פורתחייםהשופטשל)זואחרונהשיטהכילהבהירמקוםיש
טובתלעקרוןכפופותההוריםזכויות,הדעותלכלשכן,הילדזכויותלביןההוריםזכויות
,הילד

ואין,ההזקתומקוםלענייןהילדמזכויותגורעותאינן,לעילכמתוארההוריםסמכויות
נחותהחזקתולענייןהילדשמעמדוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותמחוקלהסיקמקום

אמנתאתבתוקיעגןהישראליהמחוקקכיראויאכן,זאתעם,מזונותיולענייןהילדממעמד
,הילדזכויות

Leage([תס4מ3,0'6:למשלראו,זהבתחוםהרומיהמשפטהתפתחותעל68 Romnn Privafe taw.,י.?
(1961

,

.iedראו,הרומילמשפטהעבריהמשפטביןההשוואהועל:Cohen Jewish and Roman.8

(1966,York-,ו0א)Comparative Sfudyג,taw;ואילך132'בע,49הערהלעיל,קיסטר.
כרך,ח"תשמ,שלישיתמהדורה)העבריהפשפשאלון'מ:גםראו.393'בע,51הערהלעיל,נגרפרשת69

הערהלעיל,"הקטיניםילדיהםלמשמורתההוריםזכותשלבטיבהמחודשעיון"שאקי;1397-1398(ד
לעיל,"הילדטובתעקרוןיישוםעלדגשתוךקטיניםמשמורתבדיניאפיונים"שאקי;83,118'בע,34

32י'בע,34הערה

[Judicia~י70 Reasoning" Lloyd1מHohfeld "Funda~nental Legal Conceptions as~

Applied

ו,.א.
Jurisprudence0;Jntrodaction([מ60מ0,וי065.,1985)541.

הערהלעיל,"הקטיניםילדיהםלמשמורתההוריםזכותשלבטיבהמחודשעיון"שאקי:זהלענייןראו71
.113-115'בע,34הערהלפיל,רונן;83-90'בע,34

שהפנה237'בע,9הערהלעיל,פלוניםבפרשת(אזכתוארו)שמגרהנשיאדבריאתזהלענייןראו72

S(01ץ.י1(Ch.7)42-41:שללדעתו .J .Stoljar .International .

~

Encyclopaedia

ofComparative Ltaw

המונחיםסדראך,"חובהבחובההנושאתזכותהיותהבשל'מועברתזכות'ילדוכלפיהורהשלזכותו"כי
.461,467-468(1)לחד"פ,פלונית'נמ"ה83/577א"עגםעיינו.דווקא'זכותהובה'הואשבחוק
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,ההוריםשלפרוצסואליתזכותהיאילדהחזקתכי,זילברגהשופטשלתפיסתו,למעשה

הילדמזכותלהקישניסיוןדחההעליוןהמשפטבית,בפסיקהנשתרשה,גירושיןבהליכי
'נענתבי80/116א"בעוזאת,הדיןיציבותמטעמיהחזקתולענייןהילדלזכותלמזונותיו
.העובדותעיקריאתכאןנפרט,פורסמהלאזושהלכהמאחר,ענתביי
והבתהאישהואילו,והבתהאישהמזונותאתגםכרךשבה,גירושיןתביעתהגישהבעל
,להעבירהחליטבזקהשופט,המהוזיהמשפטבביתהבתוהחזקתלמזונותתביעההמשו
בערעורהעליוןהמשפטביתואילו,הרבניהדיןלביתהתביעותכלאת,סמכותמחוסר
,הגירושיןלתביעתבכרוך,הרבניהדיןבביתהבתהחזקת:הדיוןפיצולעלוהחליטהתערב
,המחוזיהמשפטבביתהבתומזונות

אתלדרגנדרשתיאילו":ואמרההדיוןפיצולעלחלקהמיעוטבדעתעתו-בןהשופטת

רמתאתאךהמזונות,ההחזקהלזכותדווקאעליונותמעניקהאניהייתי,הללוהזכויותשתי
באיזו,התחנךמיידי-על,הילדיוחזקהיכןהקובעתהההלטהזהלעומת,,,קובעיםהםההיים
גורלואתלקבועועשויה,היאהילדשלבנפשוזוהחלטה-מאחיויופרדהאם,יגדלאוירה
יזכהואפילו,המזונותלעניין,איפוא,יושוהההחזקהשענייןהואדיןלאהאם.החייםלכל

מתביעתבנפרדשתידוןלהטוב,זכותולמימושהילדשלשתביעהאנוסבוריםאם?לעדיפות
ענייןגםאלאמזונותיוענייןרקשלאהמסקנהמתבקשתוהומרמקל-זונגדזהההורים
,""במשמעהחזקתו

מזונותבנושאכמו,הילדיםהחזקתבנושאגםלפיהקונסטרוקציהאימצהעתו-בןהשופטת
,ההזקתולענייןהילדשלהעצמאיתזכותואחדמצד,כפולהתביעהזכותקיימת,הילדים
להתדייןלהוריםעילה"שהיא,וחינוכוהילדגידולמצוותאתלקייםההוריםזכותשניומצד

עתו-בןהשופטת.76"הגירושיןתביעתאגב,מצווהאותהלקיוםשלהםזכותםעלביניהם
שלותקנתם,,,עדיפההילדשלזכותו":כי,הכפולהההתדיינותקושייתעלוהשיבההוסיפה

הבחינותמכלהילדטובתתישמרביניהם[בהתדיינונתכישיקפידובכךהיאההורים
בנפרדהילדיתבעאפילו,פיהעלתתהפךלאקערהששוםלהניחסבירואז,האפשריות

.""אחרמשפטבבית
נושאבאותוכפולההתדיינותהמאפשרמצברצוילאכי,מודהעתו-בןהשופטתאכן

זכויותשמירתהואהעיקריםעיקרכי,במיעוטוהרע,לדעתה,זהואך,משפטבתיבשני
לענייןהרבניהדיןביתסמכותאתלשלולאפשר,גירושיןשלבמקרהאףוממילאהילד

עצםכילהוסיףישכךעל,המשפטבביתהילדהחזקתתביעתהקדמתידיעלהילדהחזקת
.בהחזקהכרוכיםהמזונותשכן,מלאכותיהואלהחזקתוהילדמזונותביןהפיצול
,'המשמורת8אתהמורחקמןלמעשהשולל(מדור)מזונותמדיןהרחקהצו:ועודזאת
לעניינימשפטביתבסמכותהילדמזונותענייןכי,הסמכויותבהתנגשות,משנפסק,לפיכך

.הדיןלפסק7'בע,(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)פלומת'נפלוש(א"ת)99/1125מ"ע73
פרשת:להלן),(במערכתשמורעותק,80.8.5מיוםההלטה),(פורסםלא)נכתבי'נולנתבי80/116א"ע74

.(בנתבי
.18'בע,שם75
.51הערהלעיל,נגרבפרשתלתביעההבסיסאתהיוותהזועילה.21'בע,שם76
.שם,שם,ענתביפרשת77
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,המשמורתענייןאתאףזהמשפטביתבידילהשאיריש,משפחה
כתב,עתו-בןהשופטתדעתכנגד,הרובלדעתשהצטרף(דאזכתוארו)ברקאהרןהשופט

משקלכבדיענייניםנימוקיםאין":ההלכהיציבותמטעמיוינטרמהלכתלסטותאיןכי
שמעצםנרהבבתהום'ומבוכהמהומה'המכניסדבר.,,[וינסרבפרשתמההלכה]סטיהמצדיקים

לפיה,הנוהגתמההלכהנסטהכיהואהדיןמןלא.,,ויציבותמשפטיבטחוןדורשוטיבוטבעו
הםאםוביןהםבשמםתובעיםההוריםאםביןהגירושיןבתביעתהיאכרוכהילדיםהחזקת
לענייןהילדשלעצמאיתלתביעההדרך,בשעתו,נחסמהבכך.79"ילדיהםבשםתובעים
,מזונותיובעניין(מהוריואהדבאמצעות)בפניוהפתוחהלדרךבניגוד,החזקתו

הילדזכותביןשההבחנהמשוםלאנתקבלה"וינטרבפרשתההלכהכיהוסיףברקהשופט
הכרהותוךזוהבחנהיסודעלדווקאאלא,המשפטביתמעינינעלמההוריוזכותלבין

הילדשלזכותוובראשונהבראשהיאהההזקהכיבעובדה
~
tyt1aouדןזילברגהשופטאכן

ישהישראליהמשפטלפיכי,סבראופןבכלאך,הילדשלהיאהההזקהזכותכיבטענה
היהשאילובעוד,לגירושיןבכרוךהילדהחזקתבענייןפרוצסואליתתביעהזכותלהורים
הילדשלונפרדתעצמאיתפרוצסואליתזכותהיאהילדהחזקתכי,ההלכהשלגישהנוקט
גםמה,בגירושיןלכריכהנשואהיהלאזהשענייןהרי,(גולדשמידטהרבכשיטת)דווקא
הדעהאתלהוסיףישושפרבפרשתההלכהכלפילביקורת,גירושיןלהליכיצדאינושהילד

הזכות,בהלכהוכאמור,"הנקלטהמשפטפיעלנעשיתהקלסיפיקאציה,דיןקליטתבעתכי
לייצוגמקוםשישבאופןהישראליבמשפטשנקלט,מהותידיןהיאהחזקתולענייןהילדשל

לחוק(ד)3בסעיףתיקונםעלבאוהדבריםפניםכלעל,החזקתובענייןאףהילדשלעצמאי
,משפחהלענייניהמשפטבית

הילדזכותבין]האבחנה"כיהואהילדלהחזקתהילדמזונותביןלהבחנהאחרנימוק
להבחיןניתןלאלגביהאשר,הילדהחזקתלגבילחלוטיןמשמעותמחוסרת[ההוריםלזכות
:כפולהלכךהתשובה,'נ"מטבעאותושלצדיהשניהםאלה:ההוריםלזכותהילדזכותבין

פועליםההוריםשלגביה,הילדשלזכות,לעילכאמור,הםהילדההזקתענייני,ראשית
גםמבוססתהילדשלהנפרדתהזכותבדברהפסוקהההלכההתפתחות,שנית.כאפוטרופסיו

שאינםחששקייםבאשר,גירושיןבהליכילתוכונקלעיםשההוריםהאינטרסיםניגודעל
בעניינישאתביתרחל,ענייניםניגודבדבר,זהחשש,הילדםענייניאתכראוימייצגים
סידורעלהבהוליםההוריםכייתקעלכפנומי":הזהירזילברגהשופט,לפיכך.הילדהחזקת

:להלן)(במערכתשמורעותק,78.7.4מיוםהחלטה)(פורסםלא)הסנפרנז'נהסנפרנז78/33א"עראו78
.להלןמובאתשתמציתו,(הפנפרנץפרשת

.24'בע,74הערהלעיל,ענתביפרשת79
.23'בע,שם80
.139(אכרך,א"תשס,רביעיתמהדורה)בישראלהחשניבריןשאוה'מהשוו81
.275'בע,1הערהלעיל,שיפמן82
.(עפרוןפרשת:להלן)373,379(כהרד"פ,עברת'נונברון70/404א"ע83
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ולאהילדשלבאינטרסיםכראוייתחשבומהםאחדשלתאוותיואורצונוסיפוקלשם,הגט

,84"?זובהלהתוךאותויקפחו

הם":הילדלביןבינםאינטרסיםניגודשלבמצבמצוייםהמתדייניםההוריםכינפסקואכן
הבטחתעלמספקתבמידהלהקפידלא-הדעתבהיסחאודעתמבליולו-עלולים

,ייחודואתומאבדהילדיםשלהגירושיןבתביעתנכרךהואכאשר,,,הילדשלהאינטרס
הילדשלבשמוגםפועליםשהםההוריםהצהרתכזהבמקרה..,לקיפוחממשיתסכנהקיימת
שאינםדבריםשניאחתובעונהבעתלעשותמנסיםההורים,מורידהואינהמעלהאינה

מאידך.יריביםצדדיםכשנימופיעיםהם,להםהנוגעיםבעניינים,גיסאמחד.מתיישבים
ומתיימריםעורםאתפתאוםהופכיםפלאבאורחהם,הילדלעניינישנוגעבמה,גיסא

שהסכםהיאזהמשפטביתשלמושרשתהלכה.,.אחתדעהכבעליובצוותאבשמולפעול
,85"הילדאתולאבלבדההוריםאתמחייבילדםלענייניבנוגעביניהםעושיםשהורים

,במזונותרקלאבפועלקייםגירושיןבהליכיהקטיןלביןההוריםביןזהאינטרסיםניגוד
.הילדהחזקתבעניינישאתביתרולעתיםאףאלא

משפחהלענייניהפשפטביתחוקלאחרהחזקתולענייןדיןכבעלהילד.4
שלנמשכתבסמכותדןמשפחהלענייניהמשפטבית,בפסיקהשינויחלענתביפרשתמאז
גםבהסתמך,הרבניהדיןביתסמכותאתלשלולוהחליט,גירושיןהסכםלאחררבנידיןבית
.86(משפחהלענייניהמשפטביתלהוק(ד)3סעיף)הילדשלהעצמאיתהתביעהזכותעל

לענייניהמשפטביתלהוק25לסעיףיה'פרוקצהשופטתהפנתהבערעור87,זאתלעומת
שלבהשלכהלהכריעצורךראתהולא-הדתיהדיןביתשלהסמכויותשמירת-משפחה
מכוחבענייןלדוןסמכותאזרחימשפטלביתקנויההכישבלאומאחר",הקטיןתביעתזכות

שלהמיעוטדעתכעמדתהםיה'פרוקצהשופטתשמציינתהעקרונות.%"כללייםעקרונות
פרשתאת,דינהבפסק,אזכרהלאיה'פרוקצהשופטת.ענתביבפרשתעתו-בןהשופטת

יה'פרוקצהשופטת.יה'פרוקצלשופטתידועהיהלאזהדיןפסקכילהסיקמקוםויש,ענתבי
שנחתמוגירושיןבהסכמיקשוריםאינםקטיניםכיהיאמושרשתהלכה":זובלשוןקובעת

הליכיםהתקיימושלאומקוםהסכמיםלאותםעצמאייםצדדיםהיושלאמקום,הוריהםבין
להסדריםכבוליםאינםהקטיניםאזכי,אלהתנאיםנתקיימולאאם.בעניינםישירים

,8'"הוריהםידי-עלבעניינםשנתקבלו

.1466'בע,2הערהלעיל,וינסרפרשת84
.379'בע,83הערהלעיל,עברוןפרשת85
.13הערהלעיל,98/1081'המ86
.13הערהלערל,אנגלמןפרשת87
.9'בע,שם88
.6'בע,שם89
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ישבהם,מזונותבענייניהפסוקהההלכהאתמחילהיה'פרוקצהשופטת,אחרותבמילים

אתלולברור,איפוא,עצמאיהקטין":ילדיםהחזקתעניינילגביגם,עצמאיתזכותלקטין
ביתלחוק(ד)3לסעיףלהיזקקצורךאיןכי,לשיטתה,אפוא,יוצא.90"הרצויההערכאה
איןכילהעיריש,זאתעם,עצמאיתזכותלקטיןישהכיבלאושכן,משפחהלענייניהמשפט
מזונותלגביכמושכן,הסמכויותשמירתסעיףבשל,דיןכבעלהקטיןמזכותלגרועמקום
להביאההוריםשלהקיימתלזכותמעבר,הילדשלונוספתנפרדתבזכותמדובר,הילד

הפרוצסואליתבפסקהתלויהאינההילדזכות,הילדההחזקתנושאאתהרבניהדיןביתלהכרעת
השייכתהמהותיתמהזכותנובעתהיאאלא,משפחהלעניינימשפטביתלחוק(ד)3שבסעיף
מאשריותררבנידיןלביתכפיפותלעניין,הילדהחזקתבנושאלהחמירמקוםאין,לקטין92

.החזקתועלגםלחולצריכותהילדמזונותבענייניהסמכותהלכותוכל,הילדבמזונות
הקיימת)להבחנהפתתהמשאירה,אנגלמןבפרשתאתרצדעללביקורתמקוםיש,כןכמו

יחייבהרבניהפסק,הרבניהדיןבביתובנפרדלגופונשקלכןהקטיןענייןשאם(במזונותגם
,כזוהפרדההרבניהדיןבביתליישםאפשריבלתיכמעטכי,להעירישכךעל,הילדאתגם
ההלכה:ועודזאת?המשמורתהסדראותויחייבכיצד,הגירושיןלהסדרצדאינוהקטיןאם

הוכחה,אזרחימשפטבביתהילדבמזונותמחדשעיוןלצורך,מחייבתאינהעברוןבפרשת

הקטיןבשםלפעוליכוליםהוריםאיןכי,כלליבאופן,קובעתזוהלכהאלא,קופחהילדכי
זכותםאתלשלולכדיאינטרסיםלניגודהחששבעצםדי.גירושיןבענייניעסוקיםהםכאשר
,הרבניהדיןבביתילדםאתלייצג

הנתוןאישימעמדשלענייןהיאשאפוטרופסותוקובעתמוסיפהיה'פרוקצהשופטת
הואהילדההזקתכיהפסוקהמההלכהומתעלמת,'הצדדים5בהסכמתמקבילהלסמכות

נקבעהילדמזונותלגבי,94"גירושיןשלבתביעהכרוךוטבעוטיבועצםלפיאשרעניין"
סמכותהדיןלביתמקנהגירושיןאגבהשיפוטכי,הרבניהשיפוטלחוק3בסעיףמפורשות
היאפסוקההלכה,"הזוגולילדילאישהמזונותלרבות",בגירושיןהכרוךענייןבכלייחודית

'נפלונית97/29840('חי)ש"בתמקינןהשופטתשלאגבאמרתראוזומגמהניצניעל.8'בע,שם90
כינראה.(פלוניתפרשת:להלן)הדיןלפסק9פסקה,2628(2)98שלוםתקרין,(פורסםלא)אלמוני
ראו.הילדעניינילכלהרחבהתהליךשלבעיצומההנה,עצמאידיןכבעלהילדלמעמדבאשר,זומגמה
פסקאות,11(4)99משפתהתקדין,(פורסםלא)פלוני'נ(קטין)פלוני(ם-י)99/22800ש"תמ:למשל

.הדיןלפסק14-15
.75הערהלערל,נכתביבפרשתעיתו-בןהשופטתדבריגםראו91
כזכותגם,החזקתולענייןנפרדדיןכבעלהילדמעמדאתהמבססתהדעהאתזהבהקשרלצייןראוי92

גייפמןהשופטשלאגבאמרותזהבענייןראו.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-מחוקהנגזרתפרטיקולרית
הערהלעיל,פלוניתבפרשתקינןהשופטתשלוכן,דינולפסק11פסקה,11הערהלעיל,פלוניבפרשת

.דינהלפסק8פסקה,90
.הרבניהשיפוטלחוק9סעיףעלבהסתמך93
וטבעוסיגועצםלפיאשר"כענייןנקבעהילדהחזקתשלהסיווג.1467'בע,2הערהלעיל,וינטרפרשת94

גולדיכן59/8א"בעלראשונהשנקבעהכלליהדיוניהמבתןבסיסעלוזאת,"גירושיןשלבתביעהכרוך
.1085,1091יגד"פ,גולדמן'נ
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הדברכךואם.למזונותיוהילדשלהעצמאיתזכותואתהגירושיןבתביעתלכרוךניתןלאכי
וכמהכמהאחתעל,מפורשותבהםדןהרבניהשיפוטלחוק3שסעיף,הילדמזונותלגבי
דיוןלחסוםניתןלא,הילדשלזכותהיאשהמשמורתבהנחה,כןכמו.הילדההזקתלגבי
שהילדגירושיןבתביעתהילדבשםההוריםוהסכמת,הילדבתביעתהמשמורתבשאלתנפרד
.כאמור,אינטרסיםניגודמהששמועילהאינה,בהצדאינו
אתלשנותמקוםיש,נפרדדיןכבעלהילדבזכותהמכיר,בתוקהשינויבעקבות,זאתעם

.""גירושיןשלבתביעהכרוךוטבעוטיבועצם"לפיהילדיםההזקתדברכיהפסוקהההלכה
מצריך,ההוריםביןגירושיןהליכיבמסגרת,הילדהחזקתבענייןדיוןכי,לחדשמקוםיש

עניינילגביהפסוקהההלכהכדוגמת,המבוקשוהסעדהנושאפירוטתוך,דיוניתכריכה
זכותאתלחסוםיכולהלא,הרבניהדיןביתידיעלבהוהכרעה,זוכריכה.אחריםמשפחה
בביתהחוקתובענייןסעדיםמחדשלתבוע,הרבניהדיןבביתלדיוןצדהיהשלא,הילד

,משפחהלענייניהמשפט

הילדזכותביןההפרדהלאור,הסמכויותפיצולאתהחילהכברהפסיקהכי,יודגשעוד
מזונותענייןנכרךהסנפרנץבפרשת,לדוגמה.אחריםבענייניםגם,ההוריםזכותלבין

לאחר,ולהפרדהלמזונותהאישהתביעתונדחתה,הרבניהדיןבביתגירושיןבתביעתהאישה

,מדורמדיןהרחקהשלסעדכולל,למזונות,הילדבשם,נוספתתביעההגישההאישהמכן
אף,האבלהרחקתצו,הילדתביעתלפי,שניתןבכך,לכתהרחיקזהדיןפסק.וזכתה

,למעשה,המורחקמןשוללהרחקהצוכי,כאמור,לצייןיש.האםכלפיהייתהשהאלימות
.הילדהחזקתאתגם

הרבניהדיןבביתנדונההילדהחזקת.סמכותשלבשאלהגםכרוךהיההסעדמתן,לפיכך
בדברפסיקהלמעשהמשמעותולביתהאבכניסתאיסורוצו,הקודמתהגירושיןבתביעת
לאשהאלימות,הילדרשאיאםהשאלההתעוררה,כךעלנוסף.האםידיעלהילדהחזקת
אלהספקותהתירהעליוןהמשפטבית.מהדירהאביוהרחקתאתלתבוע,כלפיוהופנתה
כאןואין,הקמיןשלוהבטוחהשקטהמדורלהבטחתזמניסעדהואההרתקהסעדכיבאומרו

היהשבפנינוהמיוהדותבנסיבות":המשפטביתאומרוכך.הילדהחזקתבנושאהתערבות
[הצו]מתןואי,לקטיןבטוחמדורלהבטחתמוקדםתנאילאםובטוחשקטמדורבהבטחת

,96"ממדורוהקטיןשלסילוקו,למעשה,משמעו

החזקתבנושאגםהכרעהבכךישבעקיפיןאך,מדורבנושאהכרעהכאןישבמישרין,אכן
אך,הרבניהדיןבביתהאבשלהילדהחזקתתביעתסוכלהמהביתהאבבהרחקתשכן,הילד
,האבתביעתשלמוחלטסיכולבכךאין,קצרהלתקופהמוגבלתההרחקהאם

,אביונגדהילדידיעלמבוקשההרחקהשסעדבכךפגםמשפטביתראהלא,כןכמו

שלגרושועםשלםאינולבי":וכתבכךעלחלק,נפרדדיןבפסק,אשרהשופטזאתלעומת
להבטיחהבעלשלחובתו,.,השלושבןבנושלתביעתופיעלהמשפחתיתמהדירההאב

כימצאתיולא,האישהלגבירקהעבריהמשפטעלמבוססת...ובטוחשקטמדור,.,לאשתו

.שם,שם,וינשרפרשת95
.4'בע,78הערהלעיל,הסנפרנץפרשת96
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,9'"לילדומדורלהבטיחמנתעלהמשפחהביתאתשיעזובמאביולדרושרשאיקטיןילדגם

גםכי,בנימוקהרובלדעתאשרהשופטהצטרף,המקרהשלהמיוחדותבנסיבות,זאתעם
ממנולגרשכדיבכךיהיהלביתלחזורהאביורשהאםוכי,אמוכלפימהאלימותסבלהילד
,הילדשלמצבועללרעהישפיעזהודבר,האישהאת

שלענייןהואהחינוךכיהיאפסוקההלכה,הילדחינוךבענייןקייםנוסףסמכויותפיצול
פיזיתומשמורתרוחניתמשמורתשלוהפיצול,הילדהחזקתמענייןהנפרדאפוטרופסות

הגירושיןבתביעתהכרוךכענייןהחינוךנושאאתבפועללכרוךרשאישהורהלכךגורם
לביתתביעההקדיםאחרשהורהאוכןעשהלאאםאך,(הרבניהשיפוטלחוק3סעיףבגדר)

לענייניהמשפטלביתנתונההסמכותאזכי,(הגירושיןתביעתלפני)משפחהלעניינימשפט
משפטבביתהילדשלוהנפרדתהעצמאיתתביעתואתלחסוםאין,כןעליתר,משפהה97

,כןכמו,ההוריםביןגירושיןבתביעתלכןקודםנכרךהנושאאםאפילו,משפחהלענייני
שלבדרךגם,הילדחינוךלענייןמשפחהלענייניהמשפטביתסמכותאתלהקדיםניתן

הילדחינוךנושאשלמפורשתדיוניתבכריכהצורךללאבלבדהילדלהחזקתתביעההגשת
.98(הרבניהדיןבביתכמתחייבשלא,וזאת)

סיכום.5

חוקידיעלהוכרע,החזקתולענייןהזכותובעלהדיןבעלהנוהילדאםבשאלההפולמוס
יש,דיןכבעלהילדזכותתפיסתבעקבות,עתה,((ד)3סעיף)משפחהלענייניהמשפטבית

לבחינהבזכותולפחותאו,החזקתולענייןהילדשלהנפרדתהתביעהבזכותלהכירמקום
ביתתוק,לטובתושלא,אינטרסיםניגודתוך,פעלוכשההורים,ההזקתועניינישלמחודשת
כבעלהילדמעמדלגביהפרוצסואליתהתפיסהאת,אפוא,שינהמשפחהלענייניהמשפט

ידיעלנפרצהכברוינטרבפרשתשההלכהגםמה,שינויחל,החוקבעקבות,ולפיכך,דין
נפרדתפרוצסואליתזכותנתונהלילדכילמסקנהמקוםיש,כיום,לפיכך.אנגלמןפרשת
בכלדיןכבעלהילדלזכותמלאהנפקותליתןיש,מזאתיתרה,משמורתולענייןדיןכבעל

לזכותבנוסףהילדשלמזונותתביעתזכותבדברהפסוקהההלכהאתולהרחיב,ענייניי אתהרואה,ההדשההתפיסה,האפוטרופסותעניינישארעלגם,מהוריואחדשלהתביעה

בהינהמחייבת,ענייניובכלדיןבעלשהוא,הילדשלכזכויותלילדהנוגעותהזכויות
,במשפחהמשברשלבסיטואציותענייניובכלדיןכבעלהילדשלמעמדולגבימחודשת
,הקיימתהמציאותאתהמשפחהדינייצמצמובכך.ענייניםניגודלתששנקלעיםהוריושבהם
הילדטובתועקרונותההוריםביןבמאבקכנשקמשמשילדיםהחזקתנושאלפיה,לעתים
,למעשההלכה,יותררחבליישוםיזכוהילדוזכויות

.שם,שם97
פרשת;723(2)כבד"פ,ורפההאפוצץהרבניץ-81בית'נפלורסהיים68/181צ"בג:למשל,זהבענייןראו98

הערהלעיל,פלוניםפרשת;444,447(2)לטד"ת,שני'נשני84/680א"ע;77'בע,2הערהלעיל,שלו
טרםבתקופהכילצייןראוי,הדיוקלמען.57-58'בע,1הערהלעיל,צבירוזן;260-261'בע,9

.אזרחימשפטביתבידיהסמכותנתונההייתה,(95.8.7)לתוקפומשפההלענייניהמשפטביתחוקכניסת
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,לילדלהבטיחישאלא,הילדזכויותאףאוהילדטובתבעקרוןלהסתפקאיןכךעלנוסף
לתיקוןאפנה.לזכויותיוחהנוגעסכסוךבכלראויייצוג,ההלכהלעמדתבדומה,דיןכבעל
בהסכםשסודר('וכדמזונות,ההזקה)הילדיםענייןשכל"זילברגהשופטשהציעהחוק

כנציגהופיע...הסעדפקידאםבלתיהילדכלפיחוקיתוקףלויהאלא,הזוגשלהגירושין
בבתיכנוהגנקבעבעבראכן.י%"הסדרלאותוהסכמתוונתןהזוגשלהגירושיןבדיוןהילד
מקפידיםאיןאך,הגירושיןהסכםלתנאיביהםסעדפקידתסקירעללצוות,הרבנייםהדין
טרםסעדפקידתסקירמחייבאינומשפחהלענייניהמשפטביתאף,לעתים.כךעלעוד

לענייניהמשפטבביתוהןהרבניהדיןבביתהןלקבועהראוימן.גירושיןהסכםתנאיאישור
שבהסכםמשמורתהסדראישורלפניסעדפקידתסקירקבלתבדברמחייבנוהל,משפתה
רק,למעשה,כיום.הסיועביחידתלהיעזרניתןמשפחהלענייניהמשפטבבית,גירושין
,"פוזילובי'נפוזילוב96/878א=בע,לדוגמא,לקטיןעצמאיייצוגעלנפסקחריגיםבמקרים
מחזקתסטהמשפטובית,ילדיםלהחזקתבתביעהמיוצגיםהיולאוהילדיםהאםשבומקרה
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