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ניתןאםספקאך,2[האמריקניתבספרותשהוזכרבמקרהמדובראמנם.לאדם20
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שלבהבנתהנעוצהחייםבעליכלפיהרכושניתהתפיסהעלשהביקורתייתכן
זכותבהכרחמקנהאיננההבעלותאולם.באובייקטשליטהכנושאתהבעלותזכות

השימושעללפחותאו,אחרתאוזוכדרךבעלותעלהגבלותוקיימות,מוחלטת
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.27זוממסגרתהחיים
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מגדיריםאיןאםגם.[7סעיף]הקנייןדיניבמסגרתאליהםההתייחסותלבין,כחפץ

ישכיסבורני.הקניין28דיניבתחוםנישארעדיין,"מיטלטלין"החייםבעליאת

ביקשהוהאישההטיפולכדיתוךמתהכלב,לווטרינרהכלבאתלקחההאישה,קורסובעניין20
אך,החיהעםהמתיםארוןאתקיבלההאישה.קבורהטקסעריכתלצורךהגופהאתלקבל
הווטרינרהניחהקבורהארוןבתוךכימצאההמחמדמחייתפרדהלצורךאותופתחהכאשר
יורקניושלהמשפטובית,נפשעוגמתבגץפיצוייםדרשההאישה.כלבהאתולאמתהתול
nuss:כלליתראווטרינרייםרופאיםשללאחריותבאשר.התביעהאתקיבל "Valuation.8

.Ch;479(2004)Leyola University ofChicago Law

,

Joutnal35"Veterinary Malpracticeמן

,the Care of Companion Anim~lsתוGreen "Future Of Veterinary Malpractice Liability

163(2004)Animal Law10"The Comment.
American,:למשלראו21 Au.

lines

defenseו, Of

~

oyd [GluckmanחדSquires - Lee.0

1"
Appropriately Valuing Companion Animals:[(19940.5.א.י)180.,844וקקט151.5

1059,(1995).Rev.1,]70אץ"Torts.
American,844וsupp.151(1994):למשלראו22 Airlines1~

Gluckman

הוויכוחלמעשה

מידתשלבסוגיהאלא,בינייםכקטגורייתאוכרכושמחמדחייתשלהגדרתהבסוגייתאינו
.בחיהפגיעהשלבמקרה(רגשיערך,השוקערך)הפיצויים

.היסטוריאואומנותיערךבעלימבניםלתקןאולשנותרשאיםאינםבעלים,למשל,כך23
21,42(ושיתוףבעלות:בכרך,ז"תשנ,ראשונהמהדורה)קנייןדיניויסמן'יראו

.ואילך
.2סעיף,1994-ד"תשנ,חייםבעליצערחוק24
.P.D.קרJases(14:אצלזהכענייןפסיקהראו25 Frasch

.

Animal]4Waisman, B .A . Wagnan.5.5
Materials,6ת042.,2002)721-719 (Durham""ם. .23הערהלעיל,ויסמןראו26

מהםלהסירמבלים~חבעליעלהגנהכללילקבועניתןלאכיהטועניםלאלהבניגודזאת27
the:ראו.הבעלותתוויתאת Fight for Animal1מ

~

Wlciund, "Abrogating:

Property

Statusת
569(1997)1]Yale107,"~ffightS

אינןחיותלפיו(1990משנתתיקון)הגרמני'ב'ג'לב.א90בסעיףלמצואניתןלכךדוגמה28
בסופו,החיהעליחולוסעיףאותולפי,זאתעם.מיוחדתלהגנהזכאיותוהן,)sache(חפץבגדר
.מעשימערךיותרסמליערךזושלהוראה,מכאן.לבעלותהקשורותההוראות,דברשל
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קניינובגדרשהםהעובדהלבין,דומםכאלחייםלבעליהתייחסותביןלהבחין
המגניםדיניםשלכפולהמערכתלמעשהיוצרותהבעלותעלההגבלות.האדםשל
היחסים.רכוששלמיוחדסרגכאלאליהםלהתייחסומאפשרים,החייםבעליעל

שלהקניינייםמהיחסיםשוניםלהיותצריכיםהחייםבעלילביןהאדםביןהקנייניים
,לחיהאדםביןהיחסשלהמבטמנקודתבבעלותמתבונניםכאשר.דומםעםהאדם
אלא,אדנותמקנהשהיארקלאאשר,חברתיתכתופעההבעלותאתלאפייןיש

.הזולת29כלפיבאחריותוכרוכה,חובותמטילהשהיא

החייםבעליזכויותעל.2
לעסוקהמשפטביתאתמביאיםחייםלבעליהקנייניליחסבאשרההרהורים
בעליאתמרחיקיםשאנוככל,אכן.זכויותכנושאיבהםלהכירישהאם,בשאלה
.זכויותעלהשיחלמסגרתאותםמקרביםאנו,קנייןדינישלהתחוםמןהחיים

אינוהדיןפסקולדעתי,מורכבת"חייםבעליזכויות"עללדברניתןאםהשאלה
.משמעיחדמענהלהנותן

:חייםבעליעלבהגנההכרוךהמוסריהפןאתמדגישהמשפטבית

חובות,האדםבני,עלינוהמטיליםחוקיםלאותםדעתנושניתןראוי"
כבניעלינוהמוטלתהמוסריתהחובהמול[30...]הייםבעליכלפימוסריים

לא,וכואבותאסורותבשיטותאותןלצודלא,בחיותלהתעלללאאדם
ינהגושלאהחייםבעלישלזכותםקיימת,'וכולצורךשלאלהםלהכאיב

.(.ל.פ-שליההדגשות)31"כךבהם
](.;30200617וחברהחיות"לתירתהחייםכעליזכות"סלטון'א:ראו . Mbhe

,"Bargerlichen Recht1שGesetz ZUT Verbessung der Rechtsstellung der Tieres85ט"

Staundigers . Kommentar zum;2240-2238(1990)43

~

Neue Juristische Wochenschri

Manchener,"890.Holch, "sec.];556(1995,1.ץ)Bargerlisches Gesetzb~ch, Berlin

'die Tiere4תט...'"Nahrass.1;715-712(1993,1.ץ)ed . , Menchen.3,Kommentar

288,283(2004)Animal Law10".Constitutional Protection for Germany' s Animals

ABGB'-לא285סעיףראו:השוויצריובמשפטהאוסטריבמשפטמוצאיםאנודומהפתרון

.השוויצריהאזרחילקודקס1(א)641וסעיף
29certain set of rights and also duties, and without8label, connoting8just15"Ownership

,16more

,

we cannot identify those rights and duties" . Sunstein, supra note1018knowing

.81ק.399
חייםבעליצערחוק-חייםבעליהגנתבענייןחוקיםמספרהמשפטביתמזכירכאן30

חייםכעליתקנות,1955-ו"תשט,הכרחיותהגנתחוק,1995-ד"תשנ,(חייםבעליעלהגנה)
.1994-ד"תשנ,(רפואייםניסויים)חייםבעליצערחוק,1944-ד"תשנ(בהמותשחיטה)

איסורקובעהחוקכאשר,ראשית:נקודותשתילהבהירראויאוליכאן.הדיןלפסקב.6סעיף31
כלעלדיןפיעלבחובהגםאלא,מוסריתבחובהרקמדובראין,צידאיסוראוהתעללות
,החוקעלאףאלא,המוסרכלליעלעובררקלאחייםבבעלשמתעללמי.מכךהמשתמע

.משמעית-חדאיננהלזכותמוסריתחובהכיןהזיקהעצם,שנית.מפורשתענישהכךעלויש
מלווהאיננההמוסריתהחובהאולם,אחרמישהושלהחובהברעיוןשזורהזכותרעיון

.שניצדשלבזכותולהכירבהכרחמחייבאינומוסריתחובהוקיום,מוסריתבזכותבהכרח
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הקביעהכדין,החייםבעליכלפימוסריתחובהישלאדםכי,הקביעהאין,ברם

בהכרההכרוכהלבעייתיותערשוחטהשופט,אכן.זכויותישהחייםלבעליכי
:החייםבעליבזכויות

בחקיקהלאמקובלתאינהחייםלבעליוכויותבהענקתהמצדדתהאסכולה"
.32"(גדרחמתבפרשת,חשיןהשופט)בהלכהולא

האנתרופוצנטריתהגישהבעקבותהשוניםהדעותהוגיהלכומסורתיבאופן,אכן
בבעליראוולא,("קניינית"ההגישהשלאחרתצורהלמעשהשהיא)המקובלת

פילוסופייםזרמיםקיימיםכיוםכילצייןחשובאך.3גזכויותבעלייצוריםהחיים
,מלומדיםשנילצייןישזהבהקשר.בחברההמיוחדבמעמדןלהכירהמציעים

מתוך,דוגלאשר,סינגרפיטר:החייםבעלילמעןבולטבאופןנאבקיםאשר
,רגןותום,35החייםבעלישלבאינטרסיםבהתחשבות,34שיוויוניתתועלתניתגישה

לצייןיש.36"הזכויותתורת"לכנותשניתןבמהביותרהבולטתלדמותהנחשב

תוההאךלחברולהגיעמנסהפלוניאותו,חולהחברלבקרמוסריתחובהיששלפלוניייתכז
יוכלשעליהכלשהילזכותלטעוןיוכלהשנישהצדמבליזומוסריתבחובהעמדאם,בדרכו
כילהוכיחפלוניועלחוקיתהיאהחובהכאשרהמצבשונה.החובההפרתבגיןפיצוייםלדרוש
Kelch[:ראו.חובתומילויאתממנומנעואשרנסיבותהיואכן "The Role of

I

the Rationa.ז
Envtl.(1עו1999)1 Af ,. Rev1).27ע"Theory

,

of

AIusalrights

818and the Emotive.
.הדיןלפסקד6'ס32
,דקרטרנההצרפתיהפילוסוףאצללמצואניתןחייםבעלישללמעמדםבאשרקיצוניתנישה33

automates)(למכונותאותםוהשווה,זכויותכבעליהחייםבעלישלמעמדםאתשללאשר

Descartes,1991)124.רגשחסרות

Discours

~ de

,
" M~thode earis.

הגישהעלביקורתראו.ן

McCarthy-בזו When Elephants Weep: The Emotional Lives of

Animal

Masson.3ינ5.

30(1995,Yorkביטא).רחמיםלגלותהצורךאתבחשבוןמביאהאשר,יותרמאוזנתעמדה
,ההיהכלפיהאדםשלבמובתוהכיראשר,(1ח8א)קנטאצלביטוימקבלת,הייםבעליכלפי
Kant.1:ראו.בלבדאמצעיהנההחיהואילו,עצמהבפנימטרהתמידהנוהאדםעבורואך

239(1963..Infield

I

trans.],1ז0ץEthics (New0ת

~

Lecbres.ז.:אצלזוגישהעלביקורתראו
12(2001,Regan

.DI

efending,~ Animal

.

:

RightsI

'

(

Chicago.השוו:Ash

'

"Intenlatlonal .Animals.ן

208,195(2005)Animal Law11"Speciesism

,

and Exclusionary

~

Human Dignity:11(15אע.
Action,1992);וSinger"11ג;37'בע,18הערהלעיל,סינגר34 (Marylandא!Singer

.

Ethics:ע
,Palmer.]!נCallicott.8.7,11,א.ץ)EnvironmentaI Phi

~

osophy"A1nimals are Equa

109(1999,08408])Legge Law Relating !" Animals.01Brooman.5;75(2005..eds

.ואילך172(2002)חייםובעלירגשות,אתיקהלוי'ונלוי'זגםראו
.זהבסבללהתחשבלסרבמוסריתהצדקהכלתיתכןלא-החייםלבעלסבלנגרםאם"35

שווהמשקללסבלוייוחסכידורשהשוויונות-עקרון,החייםבעלשלטיבויהיהאשריהיה
לעיל,סינגר."כזובקירוב-השוואהשמתאפשרתככל,אחריצורכלשללסבלוהמיוחסלזה

.41'בע,34הערה
Regan:ראו36 Animal Rights:2004);ד,Regan The Oase for Animal Rights (Berkeley.ז

91(2003,lYuman Wrongs (Maryland.בזכויותהכרהעלסאלטהנריריבך1889ברננתכבד
[:ראו.החייםבעלי . Letoulneau '"Towards Animal Liberation? The New anU-Cruelty

(2003).Rev.1.Alb40"the Stats of Animals08Canada and their Impact18P~visions

Clark(א.York,1997)16:גםראו.1043,1041

.

Animals and their

,

Moral Standing.5.
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אתלשפרעשויהחייםכעלישלהקנייניהמעמדביטולכיהטועניםאלהאתגם
.37מעמדם
במישור.במחלוקתשנויפילוסופיזרםנשארההחייםבעלישלהזכויותתורת
במקומותולאבאמריקהלא,בפסיקהאובחקיקהממשיביטוילהאיןהטהור
לאדםאולם,זכויותבעליכאלחייםלבעלילהתייחסאיןכיסבוריםרבים.אחרים

צמחוני,עצמוסינגרפיטר.החוקמכוחעליומוטלותאשר38כלפיהםחובותיש
לתורתלהזדקקמבליכמעטזאתעושה,חייםבעלישלניצוללכלהמתנגדמובהק
עלהקובעהמבחןאיננו,שיהיהככלחשוב,הפילוסופישהוויכוחייתכן.הזכויות

שהעמדהמכאן.חיים39בעליכלפיהראוייםההתנהגותכלליאתלסרטטמנת
,זכויותבעלייצוריםחייםבבעלילראותלאפשרותבאשרהמשפטביתשלהמסויגת

לבעליישכאילוהטענהאתשוללהמשפטבית.מיוהדתבעיהלעוררחייבתאינה
נקיטתומתוך,אולם,(האדםלבניבנוגעלטעוןשניתןכפי)טבעיותזכויותהחיים
בית.זכות40נותןהחוקבהםבמקריםלהכירמוכןהוא,"פוזיטיביסטית"עמדה

:קובעהמשפט

החייםלבעלימוענקותוהןאדםבבנימקורןמכווןאניאליהןהזכויות"
(.ל.פשליההדגשה)(ד.6סעיף)"עצמםהאדםבנישלרצונםמשום

האדםאךזכויותאיןחייםלבעליכי,באמירהשישנההסתירהאתלפתורישכיצד
האדםעלמטילאו,לחיהמסוימתהגנהמעניקהמחוקקאם?זכויותלהםמעניק

,41לחיהזכותהענקתמשוםבכךיש,מסוימתבדרךהחייםבעליכלפילנהוגחובה
הזכויותאת"לקבל"ממנהמונעהחיהאצלתודעהשהיעדרשיאמרוישכיאם

ביתבהחלטתביטוימקבלתשהיאכפי,הזוהקונסטרוקציהכל.להמעניקשהאדם
מזויותררחבהמסגרתדורשאשר,מורכבבענייןמדוברכמהעדמדגישה,המשפט
.משפחתיבסכסוךדברשלבסופוהעוסק,הדיןפסקלהעניקשיכול
להכירנכונות-אי,ראשית.פשוטאינוהחייםבעליזכויותבענייןהשיחכל,אכן

ed"1,Francione.,1995)6:ראו37 Animals, Property and the Law (Philadelphia.[).
38176(1986,.04"1,Raz The Morality of

Freedom

(Oxford.7.שלרגימותיוביןמשדדהרז
.179'ע,שם,רז.שברשותואמנותלחפצירוחששהואהרגשלביןההיהכלפיהאדם

39Animal]10the Case1תReganש0זsophisticated theory here like of8need01401ח"

the same reason which[...]68417]treat aluma0)very bad1511convince me that10Rights

treating,ח1 human beings]10considerations0תו[עdeduce that there are10compels us

0deduceש[ע that there are10certain way, also compels us8תוgiven circumstances
Dorner, "What.5."the safne circumstances, " analogous ways1תtreat10considerations

429,427(1996)The Joutnal ",'

Valae

Inguily30"

right

.815.
.763,774(ד"תשנ)דוממשלמשפט"תניניםלצערבאיסורהטעם"זאב-כן'אהשוו40
Hohfeld:שלהקלאסיתעבודתואתראו,לחובהיכותביןהיחסבעניין41 Fandamental.,ל

35(1996,Legtsl Conceptions (New Haven.המשפטייםהיחסיםאתלבססהקווניעלביקורת
.ת40ת0,טח19972):למשלראו,וזכותחובהשלמונחיםעל

"
HtTis Legal Philosophies.נ
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בלתילפגיעהאוהתאכזרותעלהסכמהפירושואין,זכויותכבעליחייםכבעלי
Legal~-כהמוכרתזובגישההמצדדים.בהםמוצדקת Welfarismלרווחתדואגים

סעדיהאתמכלכלתזוגישה,למעשה.43זכויותלנושאילהפכםמבלי42החייםבעלי
"מיותרת"פגיעהלמנועהצורךלביןהאדםשלהאינטרסיםביןאיזוןמציאתידיעל

בסגנון)החיהשלאינהרנטיערךשלפונקציהאינההחיהטובת.החייםבבעלי
הפסיקה.חיונייםאנושייםצרכיםלביןהחיהצורכיביןאיזוןאלא,44(רגןתום

זאת.חייםבעליעלהמגניםשלחמתםועלאפםעל,זולגישהשותפההישראלית

חייםלבעליכילקבועמסרביםהללוהקשייםלנוכחאשר,דעותהוגיישנם:ועוד
מסייעתהאינטרסיםתורת.45אינטרסיםלהםישכי,לומרמוכניםאולם,זכויות

יותרקל.הזכותקיוםעללהקשותיכולהשלכאורה,האכיפהסוגייתעללהתגבר
,הטועניםישאולם.הזכותלאכיפתלהזדקקמבלי,החיהשלאינטרסעללדבר

עללהיעשותהזכויותאכיפתעלאםגם,החייםבעליבזכויותלהכיראפשרכי
לענייןהבעיהאתלהפוךיכולבזכויותבמקוםבאינטרסיםהשימוש.46האדםידי

שלאבזכותההכרהמשוםבכךאיןהאס,לסבולשלאאינטרסישלחיהאם.סמנטי
אוזכויות,מוסרשלשאלהאיננוחייםבעלעלההגנהכללכיהטועניםיש?לסבול

לשאלהבנוגעעמדהלנקוטמבלי.רגשותשלרקאלא,חייםבעלישלאינטרסים

החייםבעלילרווחתלהתייחסמקובל,לחקלאותהמשמשותבחיותמדוברכאשר,למשל,כך42
נעשההחייםבעלירווחתכמונחהשימוש.התאכזרותמניעתמאשריותרכוללנייםבמושגים

,מסוימיםכלליםעלהמליץאשר,(1965)באנגליהBrambellח"דופרסוםלאחרשכיח
Radford:ראו.בנושאהאירופיתלחקיקהבסיסשישמשו

Animal

Walfare Law !" Bnlain.וי
264(2001,Oxford(.

Francione:ראו43 "Animals, P~opertf and Legal Welfarism: Unnecessary Suffering and the.ם
739,721(1993).Rev.1Rutgers46"Treatment of

.

Animals'01/9232ץ"בג:ראך.'א"סתה1ה

.212,230(נע6ר"פ,מ"הי'נחיםבעלילהגנתארגוניםשלהישראליתההתאחדות'נח'
במקרהלפתרוןנדרשהואכאשר,הזהבמישורקשייםמתעורריםרגןתוםאצלגם,זאתובכל44

על.ליםמהםאחדלהשליךצורךויש,לסערהנקלעווכלבאנשיםארבעהשבה,זירהשל

רגןגס,ואכן,הגיונינראהאינוזהפתרון.הגרלהלבצעעלינוהיה,רגןשלהתאוריהפי
תפיסתואתלכאורההשוללת,זוקביעהמצדיקהואכיצד.הכלבאתלזרוקישכי,מסכים
במיעוטוהרעשלהעיקרוןלפימתבקשהפתרון,לדעתו?החיהשלהאינהרנטילערךבאשר

010worse(.האדםשלחייוביןהטמונותהאפשרויותביןלבחורישאםכי,סבוררגן,אכן
היאזותפיסהכילטעוןאפשראולם.יותרגדולפוטנציאלישלאדם,הכלבשלחייולבין
,העתידיהפוטנציאללגביההערכהאתכאןלקבלהנאלץ,שרגןמשום,אנטרופוצנטריתגם

שלהאינטרסשהוא,לשערשניתןמהפיעלולא,אנושיותמידהאמותפיעלזאתמבצע
,81,36Reganע.ן30:ראו.הכלב supra note.

Frey:ראו,החיותשל"אינטרסים"ללהתייחסותבאשר45 Interests and Ri

~

hts: The Case.%

142,79(1980against Animals (Oxfordt.גםראו:Others (OxfordlשFeinberg Harm.7
Cruelty Provisions-

LEtourneauם4" Toward Animal Liberation? The New.];70(1984

1047,1041(2003).Rev.1401!ו"Animals01the Status08Canada and their Impactתן.
,העובדהמןמתעלמת,באכיפתהלבחוריכולשבעליהבעובדההזכותלקיוםהתנאיהעמדת46

בכוחותלערכאותלפנותיכוליםאינם('וכושכליתמוגבלים,תינוקותכגון)רביםאדםבניכי
.זכויותיהםאתמהםשוללהדבראיןאך,עצמם
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פלוניבענייןדווקאכיסבוראני,47מוסריאורגשיענייןהואחייםבעליצעראם
הגברביןרגשותסערתשלתוצאההואשםהמתחשהרי,הרגשיההיבטבולט

לפתורהצורךעלמבוססיםוהחתולההכלבהטובתשלהשיקוליםשם.לאישה
.החייםבבעלילרעהושימושמיותרתהתדיינותולמנוערגשיתבעיה

עםשוחטהשופטשלהדיןפסקמשתלבכיצדולתהותלהעמיקהיהאפשר
שלשחשיבותוסבוראינניאולם.החייםבעלילזכויותבאשרהשונותהתפיסות

"וכות"המונחשלהמורכבתהמשמעותאודותעלפילוסופיבדיוןנעוצההדיןפסק
עלהמתבסספתרוןאחרבחיפושדווקאהיאחשיבותו.חייםבעליעלוהחלתה
מתייחסיםאנשיםשלגדולמספרכי-עורריןעליהאיןשלדעתי-העוברה
המשפטלביתמביאיםשהצדדיםהוויכוח.48משפחהבניכאלשלהםהמחמדלחיות
הואאלא,זכויותבעלכיצוראופרטיכרכושהחיהאתלהגדירהקושימןרקלאנובע

לקבלמנסהמהםאחדשכל,צדדיםשניביןמנוגדיםאינטרסיםביןמתחשלתוצאה
ממסגרתהוויכוחאתלהוציאדרךלמצואניסההמשפטבית.לרשותוהחיהאת

לצורך.החייםבעלישלהאינטרסיםלמסגרתאותוולהכניסהצדדיםשלהאינטרסים
."החיהטובת"פיעללפסוקהחליטזה

,"החיהטובת"שלמשמעותהמהילבדוקיש,תקדימידיןבפסקשמדוברמאחר
השאלהמתבקשתבמיוחד.זוקביעהבשללהתעוררשיכולותלשאלותעריםולהיות
הצורךדימוכרמבחןלבין"החיהטובת"מבחןביןההבדלומהוהדמיוןמהו
."הילדטובת"-משפחהלענייניהדיןבבתי

החיהטובתמבחן.ב

מבוא.1
האזרחיהקודקסכןכמו.49הברית-בארצותהיטבמוכרהחיהטובתבמבחןהשימוש

השופט,מחמדלחייתבנוגעסכסוךשלבמקרהפיהשעלהוראהכוללהשווייצרי
ביותרהטובבפתרוןבהתחשבמהצדדיםלמיהחייםבעלעלבעלותלהעניקרשאי
המשפטביתנדרששבההראשונההפעםזוידיעתילמיטבאולם.החיים50לבעל

,רגשיהינוחייםבבעליהתעללותלאסורהנימוקכיהמחברטועןשם,לעיל40הערהראו47
חייםבעלימעמד"וולפסון'יאצלזולעמדהתגובהראו.ואילך774'עמ,שם.מוסריולא

.551,551-564(ס"תש)הוממשלמשפט"ובמשפטבמוסר
Hamel1Bueckner,האמריקניהדיןפסקאתמצטטהמשפטביתשבופלונילעניין16'ס48

(1994)378,368.24sw886.
NYS695,Lachmann1Raymond:יורקניושלהעליוןהמשפטביתשלהחלטה,למשלראו49

(1999)308.24.
תmilieu0:השוויצריהאזרחילקודקס1(א)651סעיף50

~

"Lorsqu' ils ' agitd

'
animaux qui vivent

juge attribue10,881תpatrimonial ou de,68טטsont pas gardis dansא0תdomestique

vertuחס des critires appliquEs0ת,partie qui181propriite exclusive180480cas de00

'

animaV

''1meilleure solution pour18matiire de protection des animaux, reprisente.ראך:

14281,11Roy, supra note.
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כיברי.מרענןחידושמהווההמשפטביתשהחלטתמכאן.זהלעיקרוןבישראל
טובת,כידוע."הילדטובת"עללחשובנוטיםאנו"החיהטובת"אומריםכשאנו
ההזדקקות.51ילדיםבעניינימשפטיתלהכרעההנרגעבכלעל-לעקרוןנחשבתהילד

יכולה(הילדטובתמעקרוןהשראתואתכמובןשואבאשר)החיהטובתלמבחן
מדובר,החייםבעליטובתשלהמבטמנקודתאחדמצד.מעורביםברגשותלהתקבל
נושאאםבמיוחד)הטועזיטעןשנימצד.בצורכיהםובהתחשבותמעמדםבחיזוק
היחסביןההבדליםאתלטשטשעלולהההשוואהכי(ללבוקרובהילדיםזכויות
.חייםלבעליהיחסלביןלילדיםלהעניקשעלינו
ייווצרושממילאמכאן.מוגדרתובלחירחב,גמישמבחןהנוהילדטובתמבחן
ובוודאי,שונהצורכיהםמכלולאשר,חייםבעליעלזהמבחןבהחלתקשיים

הגובלותלמסקנותלהגיעעלוליםאנו,כןלאשאם.ילדיםשלמזהיותרמצומצם

צריךהחיהטובתבעקרוןהשימושכי,סבוראינניעצמיאני,זאתעם.באבסורד

שלולכלבלהתייחסיכולאדם.בחברהמעמדםולחזקילדיםעללהגןבצורךלפגוע

ואין,לילדהכלבהופךבכךכי,בהמשךשאצייןכפי,אומרזהאיןאולם,ילדכאל
החיהטובתעקרוןכילהביןחשובלדעתי.כלבכאללילדלהתייחסשישאומרזה
הממלאיםלתכניםזהיםאינםאשר,הנכוניםבתכניםלמלאשישמסגרתבגדרהנו
."הילדטובת"הנקראתהמסגרתאת

החיהטובתעקרוןשבהםמישוריםכמהלצייןחשובאלוהבהרותנוכח

:חייםבעלישלמשותפתהחזקהשלהבעיהאתלפתורמנתעלבמיוחד,משמעותי

לביןהחיהבטובתהתחשבותביןההבדליםהםומה,זהעיקרוןלהגדירישכיצד
.הילדבטובתהתחשבות

?הילדטובתלביןהחיהטובתביןמה.2

שעליהההנחה.53ילדיםשללזהמצבםאתמשוויםחייםבעליעלבהגנההדוגלים

שלעצמאיייצוג-הילדלזכותהילדמטובת"קפלן'י:היתרבין,ראו,הילדטובתלעניין51
,ראשונהמהדורה)ילדיםאימונןדינימימון'נ;623,631(א"תשס)לאמשפטים"קטינים
כרך,ט"תשמ,ראשונהמהדורה)בישראלהמשפחהדינישיפמן'פ;ואילך237(ד"תשנ

27(ז"תשנ,ראשונהמהדורה)משמרותובקביעתהילדשיתוףרונןיאיר;ואילך287(ב

Children's0)Feminist;ואילך Approach8:fof the Next Generation5)ען1א"Minow.4נ
Parent -State: the Absence-14א]"Bilsky.];24-1(1986)1ןHarv. Women

'

s9"Rights

Education" Children 's Rights and Traditionalשthe couftsl Approach18Of Community

159-134,1998,Aldershot(.045,Douglas, ]. Sebba.0)Values.
,221(1)מטר"פ,אלמוני'נפלונים93/2266א"עבענייןכהן-שטרסברגהשופטתדבריראו52

חלק,(רוטלויח"דו)והמשפטהילדבתחוםיסודעקרונותלבחינתהוועדהח"דוגםראו.268
.ואילך133'עמ,2003,ירושלים,כללי

"מיעוטקבוצות"שללאלההחיותשלהמשפטימצבןביןדומיםקוויםלמצואמקובל53
People0)Pierre::ראו.נשיםאועבדיםכגון,אחרות '"The Transition fiom Property.)5.(1

י1.

~

Hastings Women9"~Humau Animals-08אthe Recognition of Rights for0)the Road

255(1998)1.
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שלהמוחלטתשליטתםתחתילדיםנמצאושבעברכפיממשכיהיאמתבססיםהם
לרצוןקשרללא,זכויותלילדיםישפיהשעל,אחרתתפיסהשולטתכיום,הוריהם
שלזהלביןילדיםשלמעמדםביןהשונימןמתעלמתההשוואה,זאתעם.ההורים

כייטעןמישהואם!לאהחיהואילו,54אדםבןהואילדשהרי,בחברהחייםבעלי
ביןמפלהכלומר,)Speciecism-המקוריבמונחאו)"סוגניתעמדה"מאמץאני
אוסיף,55שוניםלמיניםשייכיםהםכיהעובדהבסיסעלחייםלבעליאדםבני

בנילביןביניהםמוחלטתהשוואהמחייבתאינהחייםבעליעלההגנהכיואטען
אחדבקנהבהכרחעולהאינההחיהשלשאנתרופומורפיזציהבלבדזולא.האדם

הנעוצותעמדותמנקיטתלהיזהרשישאלא,לחיהאדםבין"הטבעית"ההבחנהעם
להביאעלולותהןדברשלשבסופומשוםדווקא,56חייםהבעלישלבפרסוניפיקציה

.מבחינתן57שליליותלתוצאות
למשל,סכנותלאותןחשופיםוהילדהחיהמסוימיםבמובניםכי,אמנםנכון
השופטהתייחסלכך.בהםהמתעללאדםמפנילהתגונןיכוליםהםשאיןזהבמובן
:גדרחמתבענייןחשין

תזעזעבילדהתעללות.הגנה-וחסרתמים,כילדהואהאדםלידחיים-בעל"
אין.תמימההינה-כילדכמוה-החיה.בחיההתעללותהיאוכןאותנו
מצווההאדם[...]עימולהתמורדכיצדיודעתהיאואיןברועמכירההיא

.58"החלשעללהגןהמוסריהציווימןכחלקהחיהעללהגןאיפוא
זהדיןפסקכילזכורישאך,גדרחמתענייןעלמתבססשוחטהשופט,אכן
סכסוךעלנסובהדיוןכאןואילו,מסחרימופעבמסגרתחייםבבעליבפגיעהעסק

מצבכאןאין.בולפגועכוונהאוהחייםבעלעלאיוםשוםאיןשבומשפחתי
הטובלמקוםבאשרהצדדיםביןבתחרותפהמדובר:להפךאלא,התעללותשל

.החיהעבורביותר
אלא,דברלכלילדיםכאלשלהםהמחמדלחיותמתייחסיםרביםאנשים
,לחיהאדםביןהיחסיםתחוםאלהילדטובתמבחןאתלהביאמנסיםשכאשר

זוכההילדטובתעקרוןראשית.המצביםשניביןהבדליםקיימיםכילהדגישיש

אכןהעבדיםשלמצבםהדיוןלצורךכיאף,עבדיםאונשיםעללומרכמובןניתןדומהדבר54
כלשהובשלבילדיםלהיותחדליםשילדיםהטעםמןולו,ילדיםשלמזהיותרבעייתיהיה
.נצחיתהעבדותואילו,חייהםשל

דורנר'ש.לאומיתשייכותאוגזעבסיסעלאדםבניביןמפלהשגזענותמידהבאותהבדיוק55
."סוגנות"העבריבביטוימשתמשסינגרשללספרובתרגומו

:ראו.להורגולהוציאןלהאשימן,חיותנגדפלילייםמשפטיםלנהלמקובלהיההבינייםבימי56

Francione,;551,559(2000)וממשלמשפט"ובמשפטבמוסרחייםבעלימעמד"וולפסון'י
37supra,אק.93 note.

repoussef1Sohm-Bourgeois':ראו57 "La personification de l ' animal : une tentation.)ע
37-33,.chr,1990,~Recuesl Dalloz

.859'בע,2הערהלעיל,גדרחמתעבין58
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כך.שוניםחקיקהבדברימפורשותמופיעהיליטובתמבחל.חוקיתלגושפנקה
25-ו15סעיף;1951-א"תשי,האישהזכויותשיווילחוק(ב)3סעיף,למשל

אימוץלחוק(ב)1סעיף;1962-ב"התשכ,ואפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק
לבעיותפרט.הילד59זכויותבדברהבינלאומיתובאמנה;1981-א"התשמ,ילדים

גםישנם,חקיקתיתלהכרהכהעדזכתהלאהחיהטובתכיולעובדההפורמליות

.מהותייםהבדלים

הקשרהתהוות(א)

ענייןשהרי,הצורךדיברורהתשובהכללבדרךמקבלת"הילדמישל"השאלה

לעומת.משפטביתצושלתוצאהאימוץשלבמקרהאו,ביולוגיענייןהואההורות

נקבע,"אימוץ"לכךקוראיםאםגם,לאדםהחייםבעלביןהמשפטיהקשר,זאת
אםהשאלהדווקאהתעוררהפלוניבענייןכילשכוחאין.הבעלותעקרונותפיעל

העובדהעצםכיטענההאישה.לאואם,משותפתבבעלותחייםבבעלימדובר

מעמדמעניקהאינה,ביחדגרוכאשרהזוגבנישלביתםאלנאספוחייםשבעלי
טיפלה,להםדאגהאשרהיאהאישהשהרי,משותףרכושבהםלראותואין,לתובע
הטיפולהוצאותכלאתמכספהשילמהאשרוהיא,לווטרינרלקיחתםלרבות,בהם

בעליעםהביתאתעזבהשהנתבעתלאחרגםפסקולאשכמובןהוצאות,וההזנה
והכספיםהמאמציםמירבאתשהשקיעהואאחדשצדהעובדהעצםאולם.החיים
היהאםלפיכך.הבעלותלענייןמכריענתוןלשמשכדידיבהאין,בחיהבטיפול
,לתובע-הצדדיםמןלאחדרקבוודאותשייכתהכלבהכיהמשפטלביתברור
להזדקקצורךהיהלאהסתםומן,החלוקהשאלתמתעוררתהייתהלא,למשל
שלכלשהופרטיברכושמדוברהיהאילולמשלגםכך."החיהטובת"למבחן
ביןהיחסיםלמערכתקשרללא,(הנישואיםלפניאותושרכש)הזוגמבניאחד
,מותניתבמתנהמדוברכילהוכיחהיהשניתןאףנניח.השניהצדלביןהחיה

כילטעוןניתןפירודשלבמקרההרי.ביחדלחיותימשיכושהצדדיםהיהוהתנאי
.המתנהלנותןוחוזרתמתבטלתהמתנה

,משותפתבעלותשלבמקרהחשובהחיהעלהבעלותבענייןהחיהטובתמבחן
:ועודזאת.לגורלהבאשרהשווהלעמקלהגיעיכוליםאינםהצדדיםאםבמיוחר

מסרביםהצדדיםשנישבובמקרהגםמשמעותתהיההחיהשלטובתבטוחאינני
במקרהולכן,החיהאתלקחתמישהועללכפותניתןלאשהרי.החיהאתלקבל
באשרהמחלוקתאתלפתוריכוליםהצדדים.אחרמסוגפתרוןלמצואישכזה

הענקתהאומכירתה,למשל,שלישילצדהעברתהבאמצעותהחיהלהחזקת
להביאעלוליםזהמסוגומעשים,ילדיםשלבמקרהאפשריאינוזהפתרון.במתנה

התרת,זאתעם.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק365סעיףלפיפליליתלהרשעה

the:ראו59 Rights of

I

the ~Cildחס

,

Convention1989.ראו:Masson

.

~

Principles

1Cretney.5נ.

584(1997,.ed*6,00401])

Family

Law:,0.
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הילדמסירתבמסגרתלהיעשותיכולההילדלביןהביולוגייםההוריםביןהקשר
הוצאתלצורךהרווחהגורמישלהתערבותםאתהמחייביםבמקריסאו,60לאימוץ
.הקטיןעלהמאיימותהסכנותאוההוריםהתנהגותעקבהמשפחהממסגרתהילד
רשאיותבהמתעלליםחיהשלהבעליםכאשרגםכילומרניתן,ההשוואהלצורך

מכל.אחר61לאדםאותהולהעבירהבעליםשלמרשותםאותהלהוציאהרשויות
.פלוניבענייןשהתעוררההבעיהזולא,מקום

ההתפתחותיההיבט(ב)

הילדהופךמסויםבשלב.זמנית62תקופההנההילדותתקופתכי,לשכוחאין
חובותשלהיחסיםמערכתנעלמתעשרה-שמונהלגילמגיעשהואולאחר,למבוגר

מצבהנובבעליהםכתלוייםמצבםאשר,חייםבעליבענייןהדברכךלא.וזכויות63

.יישארהזוגמבנימיאצללהחלטהבאשרמשמעותיהקטיןגיל:ועודזאת.קבוע
.האםבידילהשאירושישהיאהחזקה,ששגילעדקטיןאובתינוקמדוברכאשר

.נשאלתאיננהוהשאלה,חייםבעליבענייןרלוונטיאינוזהקריטריון

הצרכיםהיקף(ג)
ויש,חייםבעלישלמהמקרהשונהלילדהורהביןחובות-הזכויותמערכתגם

לעומתהחיהטובתשלבמקרהבחשבוןלהביאשישהשיקוליםבהיקףהבדל
:שאקי'פרופשכתבכפי.הילדטובתבענייןהשיקולים

מגוריםתנאישלמתערובתמורכביםאלוומשתניםשונים[הילדשל]צרכים"
טיפול,הולמתוחברתיתתרבותית,חינוכיתאווירה,סביריםכלכלהתנאי,נאותים
נפשיתויכולתנכונות,בילדלטיפולההורהשלונפשיתגופניתכשירות,ונכוןמסור

,ואמוןביטחון,רגש,חום,אהבה,קרבהתחושתלילדלהעניקההורהשלומעשית
.64"וסביבתוהוריוידי-עלרצוישהואההרגשהאת-לכלומעל

כך.חייםלבעלירלוונטייםאינםממילאהללומהשיקוליםחלקלפחותכימובן
להתעורריכולאינו,ילדיםהחזקתבסוגייתמרכזינושאשהוא,החינוךענייןלמשל
אינםדתשיקוליאועתידיחייםאורח,חברתייםקשריםגם.חייםבעלישלבעניינם

כילדשמדוברהעובדהלאמור,מיןהבדלי.החיהטובתקביעתלצורךמשמעותיים

אםגם,במתנהחייםבעלהענקתאוממכירהשונהשלוובפרוצדורהבמהותואשרצעד60
."לאימוץחייםבעלילתת"בביטוימשתמשים

.1994,(חייםבעליעלהגנה)בעליצערלחוק8-10'סראו61
חיותמרביתשלההייםמתוחלתיותרארוכההילדותביולוגיתשמבחינההעובדהחרף62

.המחמד
גיללאחרגםלהימשךההורותחובותיכולות,מזונותבענייניכמו,מסוימיםבמקרים63

.עשרה-שמונה
המשפטקריית"חינוךלצורכיילדיםשלגופניתענישהבענייןהחדשההמגמה"קפלן'יראו64

.447,459,(ג"תשס)ג
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,65הילדעלהחזקהתינתןהזוגמבנילמיההחלטהעלמשפיעיםהםאף,בילדהאו
הנההילדטובתרבותפעמים.חייםבבעלימדוברכאשרמשמעותכללכךאיןאך

אתהמשפטביתהעדפתושל,ההוריםשלאקונומיים-סוציותנאיםשלפונקציה
בעלישלבמקרהחשיבותנטולשהנושיקול-אחר66אוזהצדשלהחייםאורח
.בתכליתשוניםהמזונותצרכיגם.חיים

החיהביןהאפקטיביהקשרכגון,אחריםעקרונותפיעלנמדדתההיהטובת

או,החייםלבעללהקדישיכולמהםאחדשכלוהמשאביםהזמן,67האדםלבין
להיותיכולההחיהטובתלפעמים.68החיהשללרשותההעומדהפיזיהמקום
הראוימןאשרמבוגרחייםבבעלמדוברכאשרלמשל,הבריאותיבמצבהקשורה
.חדש69מגוריםלמקוםלטלטלושלא

החיהוהעדפותהילדהעדפות(ד)

-מסויםמגילהחללפחות-נהוג,קטיניםשלהחזקתםלסוגייתבאשר
עלהקטיןשלבהעדפותיולהתחשבניתן.הקטיןשלדעתואתבחשבוןלהביא

האבבחזקתיישאראםלקבועמנתעל,'וכואישיותנסיבות,בגרותו,גילופי
המשפטביתשמקבלמההחלטותגדולחלקכי,היאהמפורסמותמן.70האםאו
עובדיםשלדעתםחוותעלמתבססות"הילדטובת"בענייןהרבניהדיןביתאו

כןעליתר.הקטיןהעדפותאתבודקיםהיתרביןאשר,פסיכולוגיםאוסוציאליים
אלא,הילדרווחתשלבמונחיםרקלהשתמששלאמגמהמתגבשתהאחרונותבשנים

לתפיסה"הקטיןטובת"מתפיסתמהמעברכחלק.לוהמגיעותבזכויותגםלהתחשב
לזהותהילדשלבזכותולהכירויותריותרכיוםמקובל,71"הקטיןזכויות"של

במקרהכיברור.המשפטבביתעצמאיייצוגלקטיןלספקאו,מוגדרת72תרבותית

בןשלבמקרההאבואתילדהשלבמקרההאםאתהמעדיףהעבריהמשפטשלהכללבעניין65
עבריהמשפטשנתון"הילדיםהחזקתבסוגייתההלכהכללישללמהותם"שוחטתן'אראו

.285(הכרך,ח"תשל,עורךאלון'מ,ראשונהמהדורה)
.הילדשלטובתואתדתיבחינוךלראותנוטההרבניהדיןביתלמשלכך66
היהכאשרעצובההייתההכלבהכיוהבחיןהתובעאצללביקורהכלבהאתלקחהמומחה67

ושמחה,התובעביתאתעזבהכאשראדישותגילתההיאזאתלעומת.האישהאתלעזובעליה
.הנתבעתחיקאלכשחזרהמאוד

.הכלבהאתבולהחזיקיותרמתאיםמקוםהיהלאישה,שלנובמקרהכך68
.50להערההנלווההטקסטלעילראו69
,14Huss,ש(ק.228:ראו70 supra note.
יסודעקרונותלבחינתהוועדהח"דו;239'בע,51הערהלעיל,שיפמן;שם,קפלןראך71

בפסיקה.ואילך22'עמ,2003,ירושלים,כלליחלק,(רוטלויח"דו)והמשפטהילדבתחום
הנשיאדבריאתראוזהבהקשר."הילדזכויות"ו"הילדטובת"ביןהיחסשאלתהתעוררה

,221(1)מטר"פ,פלוני'נקטין,פלוני93/2266א"עבעניין,כהן-שטרסברגוהשופטתשמגר
בעליזכויותשלהרעיוןלעילשצויןכפיכיאם,זאתרואיםאנוחייםבעליבענייןגם.251
.במחלוקתשנויחיים

.935(ג"תשס)כומשפטעיוני"להשתייכותכזכותלזהותהילדזכות"רונן'יראו72
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ביתאולם."לאזרחותזכות"עלאו,"לזהותזכות"עללדברטעםאיןחייםבעלישל
הראוימןואף,חייםבעלישלהעדפותיהןאתבחשבוןלהביאיכולבהחלטהמשפט
.המשפט73בביתחייםבעלישללייצוגםדרכיםלשקולניתןלמשל.זאתשיעשה
החיהטובתשלהבדיקהאתלהביאמציעהייתילאלעילשציינתיכפיזאתובכל

אתהמפענח"מייצגגורם"כמעיןמומחהבמינוידישהרי,רחוקיםכהלמחוזות
במומחההמשפטביתהסתפק,סוציאליעובדבמקום,פלוניבעניין.החיההעדפות

.74חייםבעליבהתנהגות
שהחיההרגשיהקשרלדעתיאולם,מפורשותנאמראינוהדברהדיןבפסק
כללבדרךהנוזהקשרכילשכוחואין,טובתהבקביעתמרכזיהנומפתחת

בעלכך,החייםלבעליותררבהואהבהלבתשומתמעניקשהאדםככל:צדדי-דו
נקשרתהחיהגם,החייםלבעליותרקשורשהאדםככל.יותראליוקשורהחיים
החיהכנגדאלימותבאמצעימשתמשהצדדיםאחדכאשרכימאליומובן.אליו75

.אותה76להשאירישמיברשותלבדוקצורךאין,בהמתעללאו

אחריםואינטרסיםהחיהטובתמבחן(ה)

להבחיןעלינושוב.הכרעהלצורךבלעדיקריטריוןלשמשצריכהאיננההחיהטובת
מכריעמשקלהילדטובתלמבחןלהעניקישכיהסבוריםיש.לילדיםחייםבעליבין

,אחריםאינטרסיםמולנסוגההילדטובתכיהסכוריםיש,זאתלעומת.ביותר77

אולם.78'וכוההוריםשלצרכים,אחריםילדיםשלאינטרסים,המשפחהשלוםכגון
בעליעלמשותפתחזקהשלבעיהלפתורמנתעלהחיהטובתבעקרוןנכיראםגם

שמןאףוייתכן,אחריםלשיקוליםתמידכפופהתהאכזהלעיקרוןההזדקקות,חיים

חייתשבומקרהטלו.החיהטובתשלהקריטריוןאתליישםשלאלעתיםהראוי
כאן-(במופעהמשתתףתוכיכגון)הזוגמבניאחדלפרנסתמשמשתהמחמד

Ch":ראו73 . Stone "Should Trees have Standing: Towards Legal Rights for Natural Objects

271)8,53Pierre , supra note51;450(1972)Reu.1,במקריםמדובר,בפועל.45ן4ם
לערכאותופוניםמתערביםאנשיםאוגופיםואז,בסכנהנמצאיםחיותאוטבעאוצרותשבהם
.לאישהבעלביןסכסוךשלהמקרהזהלא.הגנתםלצורך

"החייםבעלירווחת"שללגישהברוחהיותרקרובהגישתיכילטעוןשניתןלכךעראני74
בדיוןשכמולכךמתנגדאינניעקרונית.זכויותכבעליהחייםבעלישללגישהבהכרחולא
לשיחרווחתםעלמהשיחחייםכעלישלבמעמדםהדיוןיעבור,בחברההילדיםמעמדעל
תוכןאיזהאלא,החייםלבעלייחסנואתמגדיריםאנוכיצדאינההבעיהלדעתי.זכויותעל

.זהליחסמעניקיםאנחנו
יותרקרובקשרהזוגמבניאחדיפתח,'וכועבודה,שונהחייםאורחשבשלייתכןבהחלט75

.דומהקשרעללשמוריוכל,החיהאתאוהבהואשאף,השנישהצדמבליוזאת,לחיה
Protective:ראו76

I

Orders : Curtailing the ReachתוGentry fflllcluding Companion Animals.ם
97(2001)Feminism4.11Yale13"~Of Domestic Violence

חלק,(רוטלויח"דו)והמשפטהילדבתחוםיסודעקרונותלבחינתהוועדהח"דולמשלראו77

.137,138'עמ,2003,ירושלים,כללי
.ואילך217'בע,51הערהלעיל,שיפמן78
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אתבצדלהניחהמשפטלביתלגרוםעשויהזוגמבניאחדשלהקיומיהצורך
,החייםבעליאתמאודשאוהביםילדיםישנםבמשפחהאםאו;החיה79טובת
:הילדיםעםאלהיושארוהסתםומן,החייםבעליטובתעלתגברזושאהבתםייתכן

וחתולהכלבההיובופלוניבעניין.החיהטובתעלתגברהילדיםטובתכזהבמקרה
החייםבעליאתלהשאירוהחליטהמומחהשלהדעתחוותאתהמשפטביתקיבל

רקאינההחיהטובתכימדגיששהואמשום,חשיבותכעלאכןהנוזהנתון.יהד80

לביןהחייםבעליביןהקשרשלגםאלא,האדםלביןהחיהביןהקשרשלפונקציה
להורהנמסרהילדיםמןאחדוכל,ילדיםשניבעלבזוגמדובראםאולם.81עצמם
תהיהילדשלכלכדיהחייםבעליביןהפרדהעליחליטהמשפטשביתייתכן,אחר
בעלישגםהגיוני,יחדיונשאריםהילדיםשניאם,זאתלעומת.אחתמחמדחיית
.כךעלשמקשותנסיבותקיימותכןאםאלא,82הילדיםעםביחדיישארוהחיים
המשפטביתשלהשיקוליםבמערכתהחיהטובתעקרוןאתנכונהלמקםכדי
יש,זוגבניאושותפיםביןחלוקתםעלאוחייםבעליהענקתעללהחליטבבואו

.זהעיקרוןשמאחוריהתכליתאחרלהתחקות

"החיהטובת"שלהעיקרוןתכלית.3
הסכסוךאתלפתורשיש,המשפטביתשלקביעתולדעתיכילהבהירהמקוםזה

ואינני,חשובהקביעההנה,החיהטובתעקרוןפיעלאיירין'וגשיינהבעניין
בעלישלהצרכיםאתבחשבוןלהביאהראוימןכיספקליאין.ממנהמסתייג
עם.הימצאותםלמקוםהקשורבסכסוךמדוברכאשרובוודאי,מקרהבכלהחיים

.החיהטובתעקרוןשלמורכבותואתלהביןיש,זאת
טובתשלהמבטמנקודתורקאךהבעיהאתבוחןהואכימצהירהמשפטבית
סיפה)האדםשלרגשותיולנושאהדעתאתנותןהואשאיןמצהירואפילו,החיה
Animal'-במדוברלכאורה.(17סעיףשל Centered View,כילטעוןברצוניאך

Humanשלהיאהגישהבפועל Centered View,בחשבוןמביאהמשפטביתשהרי
.הצדדיםמןאחדכלשלהאינטרסאת,דיוקליתראו,הזוגבנישלהאינטרסאת

ביותרהנאותהמסגרתאתלמואכדירקנחוץאינוהחיהטובתמבחןפלוניבעניין
בבעלילרעהשימוששימנעאובייקטיביקריטריוןלמצואכדיגםאלא,חייםלבעלי
.השניבצדלפגועכדיחיים

איןהללובמקרים.'וכוהתעללותמהוות,בהלפגיעהגורמותהחיהעםהפעולותכןאםאלא79
.גדרחמתבענייןשנקבעכפי,בפרנסההצורךעלגוברתהחיהטובתכיספק

.הכלבהעםלשחקנהגהוהחתולההשנייהלחברתאחתרגילותהיוהן80
ביןלהפרידניתןשלא,המשפטביתפסקשם,הברית-בארצותהתרחשוזהמסוגמקרים81

Companion0)Huss:ראו.החיות "Separation , Cllstody and Estate Planning ~ssues relating

"14Animals.אק.229 supra note.
82the0)be allocated41שthe family, companion animals2ןthere are children11~ [UJsually'

,14

ap

rent with primary custody. leaving the most of :the 'pack' intact" . Huss, supra note

.אק.229
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במכלוללהתחשבהצורךגםאלא,התעללותמניעתרקאינההחיהטובת
שקרוימהשלהביטויהנההחיהטובתזהבמובן.החייםבעלישלהצרכים

Legal Welfarism83.הישראליתהפסיקהעלחולשת"הראויההתכלית"תורת,
היהכך.האנושילאינטרסבהתאםהחייםבעלישלהאינטרסאתמכפיפהאשר
רופאיםאימוןובעניין,ירושלים86חתולי,ערד85חתוליבעניין,גדר84חמתבעניין

ללא,סבללולגרוםההצדקהאתשולליםאנו,באדםמדוברכאשר.כלבים87עם

הנוהקריטריון,חייםבבעלימדוברכאשר.לזולתלהביאשיוכללתועלתקשר
.מוצדקתההיהשלהסבלאזי,הסבלעלועולהגדולהיתרוןאם.תועלתנותם

:במפורשזאתואומרזהמקוסוטהלאשוחטהשופט

לשלולמותרשהרימוחלטתולאיחסיתזכותהיאחייםבעלישלזוזכות"
-לחייםהזכות-חיליצורהמוענקתביותרהבסיסיתהזכותאתמהם

ומיזעורצמצוםתוךבחוקהמותרתובדרךראויהלתכליתיעשהשזהובלבד
.(ג6סעיף)"להןשנגרםוהסבלהכאב

,וזאת,גופאההחלטהאתמשקפיםאינםאלודבריםזאתבכלכיהטועןיטען
לכלבהביותרהטובהמקוםאתבחשבוןהמשפטביתהביאפלונישבענייןמשום

לבעלילדאגהפרטלדעתיאולם.החייםבעלישניביןהקשראתואפילו,ולחתולה
או)הצדדיםשלהכלליהאינטרסאתשירתהההיהלטובתההזדקקות,החיים
.(הצדדיםשלכאינטרסהביןהמשפטשביתמהאתלפחות
הדיןבפסקביטוילידיבאשהואכפי,החיהטובתבעקרוןלראותנוטהאני

הוא,הגלוי,האחדהרובר:רבדיםמשניהמורכבעיקרון,שוחטהשופטשל
.ביותרלהםהמתאיםהמקוםמציאתידיעלהחייםבעלישלבאינטרסההתחשבות

שבהםהפיזייםהתנאיםאתבדקאשר,המומחהעםהסכיםהדיןפסקזהבהקשר
.90הכלבהלביןהחתולהביןשהתפתחהקשראתואפילוהחייםבעלימוחזקים

.42להערההנלווההטקסטלעילראו83
.לעיל2הערהראו84
.לעיל3הערהראו85
.לעיל4הערהראו86
.לעיל5הערהראו87
שלאכתנאי,חייםלבעלימסויםסבלגרימתמצדיקהאשר,היהדותגישתגםלמעשהזו88

דעתחוותגםראו.יזפרק'גחלקהנבוכיםמורהם"רמבראו.תועלתוללאלבטלהתיעשה
.873'בע,2הערהלעיל,גדרחמתבעניין,טירקלהשופטשל

Kantianism~שנקראמהזה89 for people - utilitarianism for animalsראו:Nozick.ן
,Anarchy,4151ס.,1974)39,35 State, and Utopia (New York310"1ם:גםראו

.

Pluhar The.ע
Guither

.

Animal.1995)58;א,

am

n Animals (Durham-"0ןן

.

ofHuman and5,ץ"171"ם""ש

he Case

for

7Regan;118-110.ש3720,אעקFrancione supra;15(1998.Illinois(
44וא"

8,36Animal(קק.174,89 Right~, supra note
לאמהםאחדוכלחייםבעלישניקיימיםaw1מצב,הפוךמצבלגבימהלבדוקומעניין90

טובההזדמנותלספקיוכלהזוגבניביןהפירוד?(וכלבחתוללמשל)השניעםלהסתדריכול
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הדעתשיקולאתלהרחיבבצורךקשור,מסוימתבמידההמוצנע,האחרהרובד
פתרוןלמציאתהאפשרככלרחבבסיסלולספקמנתעל,המשפטביתשל
מאשריותרטובמה.הקנייןדינישלהנוקשיםלכלליםמעבר,הזוגעבורהוגן
כילהבטיחבאזהמבחן?בלבדהחיהטובתפיעלמתקבלתההחלטהכילומר
לפילהחליטכדי,רחבדעתמשיקולליהנותיוכלהמשפטביתדברשלבסופו
שלהכלליתבמגמהמשתלבהחיהטובתמבחןמסוימתבמידה.הנסיבותמכלול
סטנדרטיםלפילהחליטכדילשופטדעתשיקולמעניקהאשר,הישראליתהשיטה
מאפשרהחיהטובתמבחן.91'וכוסביראדם,סבירצדק,לבתוםכגון,מסוימים

,הצדדיםלביןהחיהביןהקשרלרבות,הנסיבותמכלולאתלבדוקהמשפטלבית
כדיותוך,בזהזהלפגועכדיהחייםבבעליישתמשוהצדדיםשבומצבולמנוע

יכולהחיהשלטובתהבדיקתבאמצעותלמשלכך.עצמםהחייםבבעלייפגעוכך
רגשיקשרפיתחלאאשרהצדינסהפירודשלברגעשבומצבלמנועהמשפטבית
,לחץלהפעילעליוכדיהאחרהצדשלברגשותיולהשתמש,החייםבעלעםעמוק

הקשרכאשר.יותר92עמהשבילהולמייותרבהשהשקיעלמינקשרתהחיהשהרי

מרכיביםלבדוקחופשיהמשפטביתיהיה,שווההצדדיםשניביןהסובייקטיבי
.('וכולחיההמוקדשזמן,פיזימקום)אחרים
מבחןלפילפסוקהמשפטביתהחלטתעצםכיבחשבוןלהביאיש,זאתעם

וזאת,השניהצדכנגדבחיהלרעהשימוששלהשאלהאתפותראינו"החיהטובת"
החזקתסביבסבההמחלוקתכאשר.בהוצאותכרוכהלהיותיכולהשהקביעהמשום

סוציאלייםעובדיםאוסעדפקידיהישראליתהמשפטיתהמערכתממנה,ילדים
בתשלוםמחויביםהצדדיםואין,לילדביותרהטוביםהתנאיםלגבידעתםאתשיחוו
יכוללאהמשפטביתאםאו,הצדדיםביןהסכמהבהיעדר,זאתלעומת.מיוחד
.המומחהשלשכרובתשלוםכרוכההקביעהתהא,החיהטובתמהיבעצמולקבוע
אפילוניתן.93אמצעיםדליבצדדיםמדוברכאשרלבעייתילהפוךעלולזהמצב

,החיהשלטובתהבדיקתעלמתעקשהגירושיםבהליךאחדצדשבומצבעללחשוב
כדי.המומחהשלחלקובתשלוםלעמודיוכללאהשניהצדכייודעשהואמשום

עלגםיישעןהמשפטשביתראוי,פיפיותלחרביהפוךלאהחיהטובתשעקרון
נובעתמומחהלמנותההתעקשותשבהםמקריםביןלהבחיןכדי,"הלבתום"עקרון

אתלעכבבניסיוןמדוברשבהםמקריםלבין,החייםלבעליאמיתיתומדאגהמאהבה
.ביניהםמהמאבקכחלקנוספותהוצאותהשניהצדעללהטילאוהדיון

האם.(מהםאחדשלטובתואתלפחותאו)טובתןאתלשרתשיכולמה,ביניהםלהפריד
?הצדדיםהסכמתללאגםאותןלחלקכדיהחיותטובתאתלכפותהמשפטביתכאןיכול

ייתכן,שלנובמקרהכמו,הצדדיםביןמחלוקתישאםאולם.שליליתהיאשהתשובהנראה
משמעותבעלגורםלשמשיכולה,ביחדמסתדרותאינןהחיותממילאכיהעובדהשעצם
.הצדדיםביןחלוקתןלצורך

.321(ז"תשמ)יזמשפטים"החדשההאזרחיתבחקיקהוסטנדרטיםכללים"מאוטנר'מראו91
.הנתבעתמןלהיפרדלכלבהיהיהקשה,המומחהח"דולפי92
.זולנקודהלביתשומתאתהפנתהאשר,מקאיםרבקהלשופטתתודתי93
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בסוגייתגםלדוןעלינו,החיהטובתמבחןנפקותאתלעומקלהביןכדי
הסכיםהמומחה,ואכן.החייםבעליאתלראותלפחותביקשהתובע.הביקורים
המשפטביתאך,(ילדיםשלבמקרהשקורהכפי)ביקוריםשלמשטרלאפשר
:הנחותשתיעלהמשפטביתהתבססכאן.זאתלאשרשלאהחליט

מתפרשיםוהם,החיהמבחינתמשמעותייםאינםכשלעצמםהביקורים:אהנחה
.הפרדהמאזשחלףהרבהזמןעקבחדשקשרכקשירתמבחינתה
מערכתלנוכח,הצדדיםביןהחיכוךאתלהנציחיכוליםהביקורים:בהנחה
קשרעללשמורהגברשלניסיונותיוולנוכח,ביניהםהשוררתהעכורההיחסים

לכללהגיעוהאישהשלטענתניסיונות,האישהעםדווקאאלא,הכלבהעםרקלא
.(המשפטבמהלךשטענהכפי)הטרדה

מזוויותבבעיהמהתבוננותנובעותההנחותשתיכאןגםכיהרואותעינינו
להנחהבאשר.החיהטובתלביןהביקוריםענייןביןלהבחיןחשוב.שונות

נחוץכמהעדהשאלהעלכלומר,החיהטובתעלהמשפטביתמסתכלהראשונה

,המשפטביתמבחינת.החייםלבעל(בביקוריםביטוילקבלשאמור)זהקשרותורם
ממכלולחלקמהווהאינה(בלעדיהשנשארמימצד)החיהאתלבקרהאפשרות
והקשרהביקוריםשאצלם,מילדיםלהבדיל.החיהטובתאתהמהוויםהגורמים

יכוליםמהברורלא,חייםבעלישלבמקרה,כשלעצמםחשוביםהשניההורהעם
חוותאתשקוראמי,ואכן.החיהלרווחתלתרוםלשבועאחתפלונישלביקוריו
המומתהשהציעהביקוריםשהסדרהרושםאתלקבליכול,המומחהשלהדעת
לשמוררוצהזאתובכל,בחיהלהחזיקזכהשלאמישלרגשותיואתלספקנועד
הספציפילמקרהקשרללא:קמעאמורכבשהנושאאלא.עמה94רגשיקשרעל
.מדיגורפתהנההחיהמבחינתחשוביםאינםשהביקוריםההנחה,דניםאנושבו
עםאך,יישארמיאצלבקביעהביטוימקבלתהחייםבעלשלשההעדפהנכון
הקשרמןנהניםאשר(מסוימיםכלביםכמו)חייםבעלישלשוניםסוגיםיש,זאת

לשלולשאיןומכאן,לשעברבעליםעםהקשרלרבות,אחריםאנשיםעםהחברתי
,לצאתשאוהבת,החיהלרווחתלהוסיףיכולביקוריםשלשמשטרהאפשרותאת

שעצםהמשפטביתהסיק,כאמור,שלנובמקרה.95'וכואחריםאנשיםעםלשחק
.הכלבהמבחינתרלבנטיאינוהשבועיהביקור

באשרהמשפטבביתשהתעוררוהספקותעומדיםהשנייהההנחהמאחורי
לולאפשרצורךאין,הדבריםפניהםכךאם.הכלבהכלפיהתובעלרגשות

אתנביןאם.השני96הצדעםהסכסוךהנצחתלצורךהחייםבבעלילהשתמש

הרי,הצדדיםביןמתמשךסכסוךלמנוע,היתרבין,שמטרתוכעיקרוןהחיהטובת

,זרבאדםמדובראםגםכינכון.תדיריםיותריהפכושהביקוריםככל,להתעצםשיכולקשר94
.(21'עמראו)מתחזקהיהזהקשר

.זהלהיבטלביתשומתאתהפנהאשר,טירקל'לפרופתודה95
ביןהעכורההיחסיםמערכתאת,לפרטיהלאלפחות,הכירלאהמומחהכילהניחסביר96

.הצדדים
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שובמדגישהזוהחלטהכילצייןראוי.זותכליתלסכללפעמיםיכוליםשהביקורים
מןלשלולניתןבהםהמקריםכזהבמצבשהרי,ילדיםשלמצבםביןההבדלאת
יחסיתבקלותשוללהמשפטביתשכאןבעוד,נדיריםהנםלביקוריםהזכותאתהאב
הכלבהעללא,מדייותרישפיעלאשהדברהנחהמתוך,ביקוריםשלהאפשרותאת
.התובעעלולא

,החייםבעלאתלבקררשאיאינואחדשצדהעובדהעצםהאם:ענייןובאותו
אינוהחייםשבעלחושדשהואנניח?גורלועלשליטהכלמאבדהואכיפירושו
שאיננואואותונטש,בשלמותופגעהחייםבבעלהמחזיקכיאוכראוימטופל
מחזיקאינואשרמהצדדיםמי,כזהחששמתעורראם-הצורךדיעליומשגיח
אין.אחרלגורםאותומסראומכרלאהשנישהצדלוודארשאיהחייםבבעל
לקבלרשאייהיההחייםבבעלמחזיקאיננואשרשהצדהאפשרותאתלפסול
שהמחזיקבמקרה.החיהשלבריאותהאחרמעקביםאווטרינרייםחות"דולידיו
המשפטביתהחלטתאתמפראו,למוסכםובניגודהחייםבעללטובתשלאפועל
בעלקבלתאתלדרושאףאפשרואם,נזיקיתתביעההגשתלשקולניתן,בעניין
.לחזקתוהחיים

?והחתולההכלבהשוותכמה.ג

למעשה.97ההייםבעלשלהכספיערכוסוגייתהואהדיןמפסקשנעדרנושא
עלהצדדיםלאחדהועברוהחיותאוהחיההאם:היאהאחת:שאלותבשתימדובר

מהצדמסויםפיצוילשלולכדיבכךישהאם:היאוהשנייה,החיהטובתעקרוןפי
,חיוביתזולשאלהשהתשובהנניחאם.החיהללאשנשארכךעל(קיזוזאו)האחר

לתובעלעזורהנתבעתהציעהההגנהבכתב?הללוהפיצוייםאתלאמודישכיצד

שוויאתלולשלםלחלופיןאו,שברשותהלאלודומותוכלבהחתולה"לאמץ"
כאןהכוונה.(33סעיף,הגנהכתב)העיוורתוהחתולהוהמעוקרתהמעורבתהכלבה
שלאמדועאולם.אפסילמעשהשהוא-השוקבערךמתמקדתהאישה:ברורה
?כספיביטויהרגשיהערךיקבל

יכוליםלוויהובןרגשיקשרשאבדןבכךמסוימתהכרהלהתגבשעשויהכאן
ובאבדןנפשבעגמתהכרה,המשפטביתשמצייןכפי.לפיצוייםעילהלהיחשב

מכירהאכןהאמריקנית98הפסיקה.לפיצוייםמוכרתמידהלשמשיכולההחיה

פגיעהבשללבעליםהמגיעיםבפיצוייםעסקהאשר,אמריקניתפסיקהמביאהמשפטבית97
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