
מבואא.

ישראלמדינתידיעלשאושררההיל,דזכויותבדרבהבינלאומיתהאמנה

לילדיבטיחוחברותיימדינותכי ) 1 ( 12בטעיףהיתר,בין ,קובעת ,-11991ב

ענייןבכלבחופשיותכזודעהלהביעהזכותאתמשלודעהלחוותהמטוגל

 ,בגרותו"ולמידתלגילובהתאס ,לדעותיוראוימשקלמתןתוך ,לוהנוגע

הזדמנותלילדתינתןזו"למטרהכי ,) 2 ( 12בטעיף ,האמנהמוטיפהעוד

 ,בעקיפיןאובמישריןלוהנוגעמינהליאושיפוטיהליךבכללהישמע

שבדיןהדיןלטדריהמתאימהבצורה ,מתאיסגוףאונציגבאמצעות

 ,"הלאומי

והמשפטהילדבתחוסיטודעקרונותלבחינתהוועדהבמטגרת

משנהועדתפעלהרוטלוי,טביונההשופטתבראשותבחקיקה,ויישומס

הגישהאשרבדו"חמורג,תמרעו"דבראשותומשפחתוהילדבנושא

להכרה ,הישראליבהקשר ,מעמיקבאופןהמשנהועדתהתייחטה , 2בנושא

עמדתסאתלהביעולזכותסילדיסשלההשתתפותעקרוןשלבחשיבותו

להס,הנוגעיסבענייניס

בבתיילדיסבהשתתפותעוטקהמשנהועדתדו"חשלהשניחלקו

עלהנשענתומנומקתמפורטתחוקהצעתוכוללמשפחהלענייניהמשפט

פיו:שעלהרציונל

הילדבכבודהכרהורבאשונהרבאשהמבטא ,ההשתתפותעקרוןיי

הילדבתפיטתלשינויביותרהעמוקהביטויאתאולימהווה ,כאדס

היל,דבנפרדותהכרהמבטאהעיקרוןהאמנה,איתהשהביאהוזכויותיו

בילדהרואהמתפיטהמעברלאקטיבי,מפטיביהילדלראייתמעבר

ובשוניבייחודיותוהכרה ,כטובייקטבוהמכירהלתפיטה ,אובייקט

המיוחדיס,ולתכונותיולמאפייניו ,לרקעובהתאסוילדילדכלשל

קבלתתהליךבמרכזהילדאתמעמידהההשתתפותבזכותההכרה

 ,הילדשלראותולנקודתמרכזימקוסלהעניקומבקשתבעניינוההחלטות

 , 3 "בוהעוטקותבהחלטותולטובתולרצונותיו

ומגדרשיסנללימודיובתונניתבוכמוע"שלמשפטיסבפקולטהמרצה ,סילמשפטזוקטור

חיהיולפרופשמיררונוילפרופתוזהאטירתאניתל-אביב,אונירבטיטת , NCJWעס

להשתתףשהטכימוסירואיינמולממנהחלקהואזהשמאמרהעבוזהייתהנחעלריישט

מחקרלקרנותהישראליתלאגודהקולטוו,לקרןתוזתי ,המאמרבבטיטהעומזבמחקר

כמו ,המחקרביצועאתשאפשרההנזיבהתמיכתסעלתל-אביב,רבטיטתניולאווחינון

מרכוטע"שהמלגה ,וטיקיצורבקהליליאןע"שמהמלגההתמינהקבלתעלמוזהאני ,נו

 The William p, and Marie R, Lo\verstein Doctoral Fellowship; The Lordזיו,
and Lady Sieff Doctoral Fello\vship Fund; The NCJW DeRoy Testamentary 

Foundation; and The Henri Glasberg Scholarship Fund , קונרזלקרןתוזות

התמיכהעלבירושליסהערביתיטהרבטניבאוהאזסלזכויותמינרבהולמרכזאזנאואר

 ,זוזעיוההיזמהעלמורגתמרר"ולזזהבמאמרהממוקזת

ילדכלשלייזכותועלמכריזהח"בדוהכלולההחוקלתיקוןההצעה

בכלבחופשיותולהישמע ,הנדוןבענייןועמדותיודעותיורגשותיו,להביע

משפחהלענייניהמשפטבביתהנדון ,זהחוקשלפיהמשפחהמענייניעניין

 ,לכשריולגילו,המותאמתהשתתפותבזכותדוגלתההצעה , 4לו"והנוגע

 ,הילדשלמותאמת"יישמיעהדרכימגווןומפרטתהילדשלולצרכיולרצונו

ילדכיחזקהכוללתההצעהנציג,ובאמצעותבכתב ,ישירבאופןלרבות

אסלמעטהשופט,ידיעלאמצעיבלתיבאופןיישמעשניסתשעלושמלאו

המצדיקותאחרותנטיבותשישנןאואחרתבדרךלהישמעמעונייןהילד

לרגשותיולתתהמשפחהבענייניהמכריעהגורסעל , 5הכללמןטטייה

ההצעהבנוטף, , 6ולכשריולגילובהתאס "ראוימשקלייהילדשלולדעותיו

ההליךבמהלךמבוגרשלליוויולקבלמידעלקבלהילדבזכותמכירה

 , 7השיפוטי

 ,שיפוטיבהליךהמלווהלילדיס,הנוגעמשפחתילענייןמובהקתדוגמה

הגירושיןהליךבמטגרתקטיניסשלהראייהוהטדריהמשמורתקביעתהיא

 ,והאפוטרופטותהמשפטיתהכשרותלחוק 24לטעיףבהתאסהוריהס,של

עצמסלביןבינסלהטכיסבנפרדהחייסהוריסרשאיס ,-81962תשכ"ב

ועלהקטיןהחזקתטוגייתעל ,הקטיןעלהאפוטרופטותחלוקתאופןעל

רשאיסהס ,היינובמגע,עמולבואבקטיןמחזיקשאינוההורהזכות

הראייה,והטדריהפיזיתהמשמורת ,המשפטיתהמשמורתבדברלהטכיס

ביתשלאומשפחהלענייניהמשפטביתשלאישורמחייבתכזוהטכמה

 ,קובעוהאפוטרופטותהמשפטיתהכשרותלחוק 25טעיףהרבני,הדין

הטריבונלהמחלוקתאתיכריעההוריסביןהטכמהבהיעדרכי ,כמתבקש

 oהראייהוהטדריהמשמורתבענייןמטכימיסשההוריסביןכ,ךהמוטמך,

(אושררה )-1989בלחתימה(נפתחה 227עי , 1038מטי , 31"אכ ,הילזותיזכובזרבהאמנה

 ,)"האמנהייאוילז"הזכויותבזרבהאמנהיי(להלן: )-1991בלתוקףונכנטה

המשנהועזתזוח ,בחקיקהויישומסוהמשפטלזיהבתחוסיטוזעקרונותתנלבחיהוועזה

 ,)"המשנהועזתח"זויי(להלן: )"ג(תשטמורגיתעו"זרבאשות ,ומשפחתוהילזבנושא

מורג,תיז"עו ,המשנהועזתיו"רשלהקזמהזרבי , 81יבע ,שם

-בנושאפרקהוטפתיזיעלמשפחהנילענייהמשפטבתיחוקלתיקוןלהצעה 1יט 4

 89יבע , 2הערהלעיל ,המשנהועזתח"זוראו ,להסוגעיסנהבהליכיסילזיסהשתתפות

 ,)"החוקלתיקוןההצעה:יי(להלן

מותאמת"עהיישמייזרכמגווןלקביעתלהצזקותשס,שם, ,החוקלתיקוןלהצעה 3יט

יבע ,שםראושניס, 9להסשמלאוסילזישלהישירההשמיעהחזקתבמשמעותולזיוו

105-98 , 

 , 89יבע , 2הערהלעיל ,החוקלתיקוןלהצעה 4יט

 , 90יבע ,שם ,החוקלתיקוןלהצעה-10ו 5יט

המשפטיתהכשרותחוקיי :(להלן-1962תשכ"ב ,פוטרופטותאוההמשפטיתהכשרותחוק

 ,)"והאפוטרופטות

63 



ומינהוהמכווההאקדמיהמטוזו ,יסנפועיצזבהטפרביתתומידת Iאזרמיה :וזסיצ

בפועל ...ילזיםומעצימההמכילהה Pלרטור'בכיגוז

המשמורתהטזרישלעיצובםמהליךמוזריםילזים

הוריהםעםשלהםוהראייה

המתארקווישרטוטשלהמשפחתיבתהליךהמדינהנוכחתשלאו,וביו

מתארקווי .) Post Divorce Family (גירושיושלאחרהמשפחהשל

שהילדיםוהלילייםהיומייםהזמופרקילגביההכרעהאתכולליםאלה

ההחלטותקבלתאופולגביההכרעהאתמהוריהם,אחדכלבביתישהו

מקוםדוגמתבהוענייולילדיםשישנוספותוהכרעותבילדיםהקשורות

האישייםהחפציםחלוקתואופוההוריםבתיביוהמרחקההורים,מגורי

הילדיםחייאתמעצבאלההכרעותמכלול . 9ההוריםבתיביוהילדיםשל

בינםהפעילותתוכניעל ,חייהםמרכזעלומשפיעהוריהםגירושילאחר

 . lסעמםיחסיהםועלהוריהםלביו

בחוקבמפורשדנההמשנהועדתידיעלשנוסחההחוקלתיקווההצעה

לחוק. 25לסעיף 24סעיףביוומבחינהוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרות

זכותכיבודהואהכלל 25סעיףמכוחשבהם ,אדוורסרייםלהליכיםבניגוד

אישורבהליכי ,מיוחדותבנסיבותאלאממנולסטותואיולהישמעהילד

לשמועאםדעתשיקוללשופטתכיהואהכלל 24סעיףפיעלהסכמים

לוודאעליה ,הילדאתלשמועשלאבוחרתהשופטתאםלאו.אםהילדאת

ההחלטותקבלתבתהליךהילדאתלשתףחובתםאתמילאושההורים

חוקבהצעתמעוגנתזוחובה . llהילדטובתלשיקוליבכפוףהמשפחתי

העוסקתהצעה ,ומשפחתוהילדבנושאהמשנהועדתשניסחהנוספת

אחריותםבמסגרתכיהקובעסעיףכוללתזוהצעההורית.באחריות

דעותיו ,רגשותיואתלהביעהילדשלזכותואתלכבדהוריםעל ,כהורים

משקלולעמדותיולדעותיו ,הילדלרגשותולתתלו,הנוגעבענייוועמדותיו

 . l2ולכשריולגילובהתאםראוי

ועדתוהמלצותהילדזכויותבדברהבינלאומיתהאמנהכאמור,

חלקלקחתילדיםשלבזכותםהכירוומשפחתוהילדבנושאהמשנה

הוריהםשלבחובתםגםכמולהםהנוגעיםלענייניםהקשורותבהכרעות

הפערעללהצביעמבקשזהמאמרזו.זכותלכבדהמשפטמערכתושל

גירושיובהליכיהרווחותוהפרקטיקותהעמדותלביוזוהכרהשביו

לרטוריקהבניגודכיאראה,מקיףאמפירימחקרממצאיבעזרת .בישראל

זכויותכמושאיבילדיםהכרהלשקףהאמורהילדיםוהמעצימההמכילה

עיצובםמהליךמודריםילדיםבפועל ,להשתתפותזכותוכבעליאוטונומיים

נדיריםבמקריםלמעט ,הוריהםעםשלהםוהראייההמשמורתהסדרישל

ידיעלהומתבצעתההדרהההורים.ביוזובסוגיהקשהמחלוקתשל

 .גירושיובהליכיחלקשלוקחיםהמקצועאנשיידיעלוהוההורים

ר Pהמחמערךב.
השדהאתלמפותביקשכאוהמוצגיםהממצאיםלקוחיםשממנוהמחקר

lהמשפטי אתולחשוף ,בגירושיווראייהמשמורתהסדרימעוצביםשבו 3

שדהאלה.הסדריםבבסיסהעומדותאבהותועלאימהותעלהתפיסות

באזוריהודיםשלגירושיהםעלהחולשהמשפטילשדהנתחםהמחקר

 . l4המרכז

בארכיביהודיםהוריםשלגירושיותיקי 360נבחנוהמחקרבמסגרת

משפטיהליךהתנהלשבהםהמקרים-189בבתל-אביב.הרבניהדיובית

מארכיבוהנתוניםהושלמו ,גוברמתמשפחהלענייניהמשפטבביתגם

עדבגטוהסתיימו 1998-1996בשניםנפתחוהתיקיםזה.טריבונלשל

במהלך ,בנוסףסטטיסטית.ונותחוקודדוהתיקיםנתוני . 1999שנתלסוף

 ,גרושיםהוריםעםעומקראיונות-40כקוימו 2003-2001השנים

ארגוניםשלונציגיםפסיכולוגים ,סעדפקידות ,דיועורכי ,דיינים ,שופטים

שלהמשפטיתההסדרהבשאלתהעוסקיםוחוץ-ממשלתייםממשלתיים
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עםיחדועובדו,תומללוהוקלטו,הראיונותבגירושין.הורים-ילדיםיחסי

המעוגנתהתאוריהעקרונותפיעלהמחקר,שלהכמותיהחלקממצאי

שלשיתופםלשאלתהקשוריםהמחקרממצאייוצגוזהבמאמר . ISבשדה

הליךבמסגרתוהראייההמשמורתהסדרישלעיצובםבתהליךילדים

 . 16הוריהםשלהגירושין

ו IIד Iם Iממצאב.

וטוויקה . 1

לאהישראליהמשפטידיעלעצמאייםזכויותכמושאיבילדיםההכרה

חות IIדופורסמובטרםעודהילד.זכויותבדברהאמנהבאשרורהתמצתה

שבהםמצביםשייתכנובכךהישראליהמשפטהכיררוטלוי,ועדת

נשיאמדמישעולהכפיהיל,דזכויותמפניתיסוגההוריתהאוטונומיה

שמגר:(דאז)העליוןהמשפטבית

מוגבליםהםאיןכיההוריםשלהאוטונומיהשלפירושה"אין

הגבלהללאעיניהםכראותלפעוללהםמתירההיאאיןבהחלטותיהם.

הורים-יחסיבמסגרת .ומטובתוהילדמצורכיהתעלמותתוךובשרירות

ילדיהם.אתולחנךלגדלהטבעיתהזכותלהוריםנתונהאכןילדים

הילדכפיפותאךמולידהזוזכותהפנים-משפחתייםהיחסיםבמסגרת

ההוריםזכותכיהיאהמשמעות ] ... [נחיתותולאכפיפותודוק,להוריו;

ידיעלמוגבלתוהיאיחסית,היאההוריםשלזכותםמוחלטת.זכותאינה

באיםוצרכיוזכויותיוהיל,דשלוהאינטרסיםישוטובתו.הילדזכויות

למלאבבואםפיועללפעולההוריםשעלהילד',טובתב'עקרוןביטוילידי

רגליהן-שלהן,עליעמדוהילדשזכויותישזכויותיהם;ולממשחובותיהם

פתרוןבעתבחשבוןלקחתשישכשיקולרקלאבמערכתיופיעוהילד

כנגדלאזןישזכויותיושאתלסכסו,ךמלאכצדאלאההורים,ביןסכסוך

 . 17I1לסכסוךהאחריםהצדדיםזכויות

במסגרת , l8נוספיםדיןמפסקיגםכמושלעיל,מהציטוטשעולהכפי

להשתתףזכותםגםהוכרהעצמאייםזכויותכמושאיבילדיםההכרה

לענייניהם.הנוגעיםבהליכים

המכירההתפיסהגירושיןהסדריהמעצבבשדההוטמעהלכאורה,

להיותילדיםשלהעצמאיתזכותםהוכרהובמסגרתהילדים,בזכויות

כךהוריהם.עםשלהםוהראייההמשמורתהסדרישלבעיצובםמעורבים

 . 19ברמת_גןמשפחהלענייניהמשפטמביתנירהשופטתעםמהריאיוןעולה

חלקזההיום IIמשמורתם:בקביעתילדיםשיתוףלגביאומרתנירהשופטת

מרכזידמלגביעצמושלילדחושבתאני ] ... [תשמע.שדעתוהילדמזכויות

דעתו".אתלהשמיעלולתתצריךבחייוכךכל

בהתייחסהגירושין,בהליכיהמתמחהנפתלי,הדיןעורכתשלדבריהגם

המאפשר , zס-1995ה IIהתשנמשפחה,לעניניהמשפטביתלחוק )ד( 3לסעיף

ממש",שלפגיעהלהיפגעזכותועלולהשבוענייןבכל IIתביעהלהגישלקטין

הילדזכותאתהפנימובשדההמקצועאנשיכיהרושםאתלחזקיכולים

לו:הנוגעיםמשפטייםבהליכיםלהשתתפות

II הילד.לזכויותהילדמטובתהמשקלאתלהעבירנטייההיוםיש

עצמאיבאופןתביעהלהגישיכולהיוםילדהילד,שלזכותומכוח ] ... [

פעםמשפחה.לעניינימשפטביתבחוקבחוק.קבועזההמשפט.בבית

אחדהיה ,המשפטלביתהילדשלטובתומההשאלהאתמביאשהיהמי

זהיםההוריםשלהאינטרסיםתמידשלאלמסקנההגיעוהיוםמההורים.

כיהילדשלהאינטרסיםעלבהכרחמגניםלאוהםהילד.שללאינטרסים

שלהאינטרסיםאתנוגדיםפעמיםהרבהשהםשלהם,האינטרסיםעלאם

המשפטלביתלפנותזכותוהיוםאזזה,אתומרגישנמצאילדאםאזהילד.

מהיקבעהמשפטשביתולבקשלזה,קוראיםקרובידידידיעלבעצמו

 . IIהענייןבנסיבותלקרותצריך

ואנשיההוריםשללקולותיהםוהקשבההגירושיןבתיקיעיוןזאת,עם

 ,המקריםשלהמכריעברובהן,אלההתבטאויותכימלמדיםהמקצוע

 ,הזווהמעצימההמכילהלרטוריקהבניגודככלל,לא.ותורטוריקהבגדר

 oמדיריםכאחד,מקצועואנשיהוריםגירושין,בהליכיהמעורביםהמבוגרים

כמזונותיהםהחיובעלובהכרעההוריהםביוהרכושחלוקתבאופוגםענייולילזים

הנוגעיםמשפטייםבהליכיםילזיםשלהעצמאיבמעמזםהכירההפסיקהאמנםובגובהם.

411בעייאלמשל ,למזונותיהם זכותםנזונהטרםאולם , l) 449לב(פייז ,שרנ'שר 76/

ממווסייייחכלכר-פריגתא'ראוהוריהם,ביוהרכושחלוקתאופועלבהכרעותלהשתתף

משכנותיי,ומעשהתיאוריה-ילזיםזכויותייכנספורסם)(לאילזייזכויותבראיזוגבניביו

 ,וראייהמשמורתבהסזרירקהתמקזכאוהמובאשהמחקרהגם . 2005נובמדכשאננים,

הכרוכותההחלטותמשארגםילזיםהזרתעללהצביעכזילהלושיובאובממצאיויש

ענייו,בהולהםושישבגירושיו

ייפגשאוהשבועבמהלךבביתוילזיואתיליולא-משמורואבאםההכרעה ,המחשהלשם 10

אבותלאביהם.הילזיםביוהאינטראקציותטיבעלמשפיעה ,צהרייםאחרלמפגשיעמם

 ,בקניונים ,במסעזותהילזיםעםלבלותמרביםצהרייםאחרלמפגשיילזיהםעםשנפגשים

במהלךהאבבביתלינהשלבמקריםלילזיהםאמתביוהאינטראקציותואילווכזומה,

שלהחדכתייםהחייםעלשיחותוכוללותיותרומשמעותיותיומיומיותמגוונות,השבוע

 ,החינוכילמוסזוהבאהלישווהשכבה ,רחצה ,האכלה ,בלימוזיםועזרהחינוך ,הילזים

 D. Hacker "Motherhood, Fatherhood and Lalv: Child Custody andראו,
409 ) 2005 ( . Visitation in Israel" 14 S. & LS , 

והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק 25ילס 24יסביוההבחנהלענייוההסדכזדכיראו 11

 . 110-105יבע , 2הערהלעיל ,הנהמשועזתייחבזו

 . 33יבע ,שם ,המשנהועזתייחזו 12

 P. Bourdieu "The Force ofLalv: TOlvards a Sociology ofראו,כשזההמשפטעל 13
814 ) 1987 ( . the luridical Field" 38 Hastings L.l . 

 ;בישראלביותרהגזולהגירושיוהליכימספרבעלמהיותונבעההמרכזבאזורהבחירה 14

ומהיותומגוונים;סוציו-אקונומייםמרקעיםאוכלוסיותהמרכזהטרוגניאזורמהיותו

היהוזיתבאוכלוסייהההתמקזותמשפחה,לעניינימשפטבתיהוקמושמהראשווהאזור

המערכתשביומהפיצולוכובישראלביותרהגזולההאוכלוסייהקמצתמהיותהנבעה

אחרות.זתיותעזותעלהחולשותהמשפטמערכותלביויהוזיםעלהחולשתהמשפטית

15 A. Strauss & 1. Corbin Basics of Qualitative Research: Techniques and 
) 1998 ,. Procedllres jor Developing Grounded Theory (London, 2nd ed . 

 Iאכהות I'אמהות',הקרזיראוממצאיובמכלולוויולזהמחקרמערךשלמלאהלהצגה 16

(עבוזהכגירושיןוראייהמשמורתהסדריהמעצכהשדהשלסוציולוגיניתוחומשפט:

בקרובלהתפרסםמתעתזתהעמזה .) 2003 ,תל-אביבאונידכסיטת ,זוקטורתוארלקבלת

מגזרים,סזרתהמאוח,דהקיבוץבהוצאתבספר

2266/9עייא 17 237מט(זייפ ,אלמונינןפלונים 3 ,221 (I . 

 241701שייתמ ; 601 ) 17 ( 04פזאור ,פורסם)(טרםאלמוניתנ'פלוני 6802/04ייאבשלמשל 18
107060א)יי(תתמייש ; 175 ) 10 ( 04פזאור ,פורסם)(טרםפלוניתנ'פלוני 04 ק' Iכ 99/

352עייא ;) 2 ( 2001משפחהתקזיופורסם),(לא . L.Kנןקטין-  ,צוקרמן Iנצוקרמן 80/

 . 689 ) 4לז(זייפ

המפורשתהסכמתםאתנתנוהםשבהםבמקריםלמעט ,בזוייםהמרואייניםשמות 19

 .זהותםלחשיפת

ילעניינהמשפטביתוקייח(להלו,-1995הייתשנמשפחה,לעניניהמשפטביתחוק 20

משפחהיי).
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 ,הוריהסעסשלהסוהראייההמשמורתהטדרישלעיצובסמהליךילדיס

ההוריס,ביןזובטוגיהקשהמחלוקתשלהנדיריסבמקריסלמעט

הסזריאתמעצביםההוריםכאשרשגםמסתבר

איכםהילזים Iגישורבהליךהגירושי,שלאחרהמשפחה

צזואיכםההחלטותבלת Pלתהליךכשותפיםכתפסים

הגישורלהליך

הוריהםיזיעלילזיםהזרת . 2

מתייעציסאינסעצמסההוריסכיעולההגרושיסההוריסעסמהראיונות

המשמורתהטדרישללתוכניהסבאשרהגירושיןהליךבמהלךילדיהסעס

לשאלתיבמענהאומיזמתו-תיארלאמההוריסאחדאףוהראייה,

הסעמדותימהן ,עקיףאוישירבאופןנשאלו,ילדיושבהטיטואציה-

לדוגמה:הגירושין,הליךבמהלךהראייהאוהמשמורתלהטדריבאשר

 ..ש,אושבגירושיסההטדריסלגביאתןהתייעצתסאתסד:

לא,ג:

למה? :ד

זה,בשבילקטנותהיוגסהןאתן,להתייעץהצורךאתחשתילאאניג:

שצריך,חשבתילאגסאבל

צריךשכןגילאיזשהוישאומרתזאתגיל?שלענייןשזהחושבאתהד:

ההוריסביןענייןלהיותצריךמקרהבכלשזהאוהילדיס,עסלהתייעץ

 ..כ,הילדיסלפניאותוולהציג

אותו,להציגשצריךחושבאניג:

למה?ד:

ילדיס in more cases than mostמקריס,שביותרחושבאניכיג:

עליהסלהעמיטדווקאלאוכיוון,להסשניתןורוציסומצפיסצריכיס

בוגרתהיא ..גס,טוגיהשזאתחושבאניתשובות,לטפקהצורךאת

הורית,טוגיההיאמדי,

הגירושין)בעת-9ו 11לבנותואבגרוש(גיל,

יהיושהילדיסלעשותצריךהילדיס,אתנערבאסגרועיותריהיהזהו:

מנותקיס,

מנותקיס?היוהסד:

הליך,לשוסשותפיסהיולאהס ,בהסהשתמשנולאהיוסעד ,כןו:

למה?ד:

להסנותןזה ,ההוריסביןלמריבותשותפיסלהיותצריכיסלאהסו:

מפריעיס,שהסהרגשה

רוציס?הסמהיודעתשאתמרגישהאתד:

יהיוואבאשאמארוציסרוציס,הסמהיודעיסלאבעצמסהס ,לאו:

לאמא,אבאביןהבחירהאתלידיהסלתתנכוןלאזהביחד,

הגירושין)בעת 6ובן 8לבתואסגרושה ,(ורה

שהיאאיזההייתההמשותפת,המשמורתלגביאותסשאלתסד:

 ..ש,אובתהליךהתייעצות

לא,לחלוטיןלא,לא,ר:

11לבניואסגרושה ,(רינה הגירושין)בעת-9ו , 13,

אתמחזקיסשונותבמדינותילדיסעסשבוצעומחקרייסראיונות

בהליךהכרוכותבהחלטותילדיהסאתמשתפיסאינסהוריסכיהרושס

כילילדיהסמטפריסאינסרביסהוריסכימצאואלהמחקריסהגירושין,

אחדעזיבתעסהוריהסגירושיעללומדיסוהילדיס ,להתגרשעומדיסהס

ילדיסכן,כמוהמשפחה,ביתאת-האבהמקריסבמרבית-ההוריס

באשרלקבלרוציסשהיומידעעמסחולקיסאינסהוריהסכימדווחיס

 , 2lהגירושיןבעקבותהמשפחהבחייהצפוייסלשינוייס

עלשהשפיעההיחידההקטינהזה,במחקרהגרושיסילדימבין

שעברה 17בתנערההייתהלעיצובובטמוךשלההמשמורתהטדר

היאפיושעלהוריהביןשהושגבכתבלהטכסבניגודאביהלחזקת

שלוכוחהעצמאותה ,גילהאמס,בחזקתתהיינה-15הבתואחותה

ולדווחבחירתהעסלהשליסלהוריהגרמויומהטדראתלעצבהבת

לאישור,הכתובההטכסהגשתעסהשינויעלפהבעלהמשפטלבית

ככלכיללמודניתןאחריסשלילדיהסעלמרואייניסשלמטיפוריסגס

במחיצתשהותסמקוסבקביעתכוחסגוברכךיותרגדוליסשהילדיס

בהשתתפותמדובראיןלרוב ,זאתעסותוכנה,השהותמשך ,הוריהס

ביכולתאלאהגירושין,בהליךוהראייההמשמורתהטדריבקביעת

באופןאביהסובביתאמסבביתולשהות IIברגלייסלהצביע"הילדיס

שלכוחסאכן,ההוריס,ידיעלשגובשבהטכסשנקבעמזהשונה

הוריהסשקובעיסוראייהמשמורתהטדרילהפריחטיתבוגריסילדיס

ילדיסבשיתוףהתומכיסאלהמשתמשיסשבהסהנימוקיסאחדהוא

 , 22אלההטדריסבעיצובמבוגריס

 ,יחטיתבוגריסילדיסשללרצונותיהסרקשמתייחטיסהעובדה

רקילדיהסלעמדותלהתייחטמוכניסההוריסשמרביתוהעובדה

הילדיסמרביתאתמותירהפיהס,אתלהמרותמטוגליסאלהכאשר

להטדרתהקשורותהמשפחתיותההחלטותקבלתלתהליךמחוץ

לאחרהילדיסשלחייהסולנטיבותלילדיהסההוריסשביןהיחטיס

 , 23אחרותבמדינותשנעשולמחקריסבדומההנוכחי,המחקר ,הגירושין

 646מביןיחטית,צעיריסמתגרשיס,שהוריהסהילדיסמרביתכימצא

27 ,הגירושיןבתיקיצויןשגילסהילדיס היו 19% , 5מגילצעיריסהיו %

מגילמבוגריסהיו 16%ורק , 14-8בגילאיסהיו 38% , 7 5-בגילאיס

וזכאיסהיכוליסילדיסכאל 8מגילהמבוגריסלילדיסגסהתייחטות , 15

אינסהסאסגס-הגירושיןלאחרחייהסאורחלגבירצונותלהביע

מכלילההייתה-הוריהסלקביעותבניגודלהתנהגהדרושהכוחבעלי

בנושאהמשפחתיותההחלטותקבלתבתהליךהילדיסממחציתלמעלה

הכרוכותוהנטיבותילדיהסעסההוריסשלוהראייההמשמורתהטדרי

שליחטיתהצעירלגילסבקשרהממצאיסמקרה,בכלאלה,בהטדריס

ועדתשלמאמציהחשיבותאתממחישיסהוריהסגירושיבעתהילדיס

בהתאמה ,ילדיסלשמיעתדרכיסמגווןלפתח ,במבואשצוינוהמשנה,
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ילדיםשלההשתתפותיכולתאתהממקסמותדרכיםלרבותהילד,לגיל

יחסית.צעירים

גישורמהליכיילזיםהזרת . 3

ביןגירושיןהליכיכיהטענהרווחתאחרות,במדינותגםכמובישראל,

ניטרלישלישי,צדשבובהליךקריגישור,באמצעותלהסדרהראוייםהורים

בשניםבהתאם, . 24הסכםלגבשלצדדיםמסייעהכרעהסמכותונעדר

הגישורפרקטיקתאתלהטמיעמבוטליםלאמאמציםנעשיםהאחרונות

 . 2Sבפרטקטיניםלילדיםהוריםשלובגירושיןבכלל,גירושיןבהליכי

שלאחרהמשפחההסדריאתמעצביםההוריםכאשרגםכימסתמ

קבלתלתהליךכשותפיםנתפסיםאינםהילדיםגישור,בהליךגירושין

טיפולית,מגשרתגליקמן,רחלהגישור.להליךצדואינםההחלטות

מדוע:מסבירה

הםההוריםבגישור?שלךהקליינטמיגישוריות.שאלותגםכאןישרג:

[הילדים]שלישיצדוישבסכסוךהצדדיםהםוההוריםהקליינט

שלו.האינטרסיםעללשמורצריךאזלונוגעשההסכם ] ... [צריךשהוא

האינטרסים ] ... [שם.מיוצגלהיותחייבלאהואלהיות,חייבלאזה

לאאולראותלאהיאהשאלהשהאינטרסים,לדאוגוצריךשםשלהם

שלהםשהאינטרסיםלדאוגאיךהיאהשאלההילדים].[אתלראות

נכון.מיוצגיםיהיו

לדאוג?איךאזד:

ילדיםשלצרכיםעלשלימהידעקצתלתרוםיכולהאניכולקודםאזרג:

אותהלהפרשאפשרמורה.למסגרתילדשלצורךלמשלכמובכלל,

להאמין,אפשראומרתזאת ] ... [מאמינהאנילהיות.צריכההיאאבל

לייצגיכוליםשהוריםלהאמיןאפשרמאמינה,אנילהגידרוצהלאאני

הצרכים.אתמביניםשהםהוריםשלהם.הילדיםשלהאינטרסיםאת

יופי.איזהאזדמ,אותוחושביםהםאם

לדוגמה, . 26אחרותבמדינותגםקייםגישורמהליכיילדיםשלהיעדרם

שבאוניברסיטתמשפחהללימודיהמרכזבראשכיוםהעומדתווקר,ג'נט

גישורבהליכישהשתתפומשפחות 1,392שכללמקיףמחקרערכהניוקסל,

יכלהלאהיאהראייה.אוהמשמורתלהסדריבקשרדעותחילוקיעקב

בהליכיחלקלקחוילדיםמאודשמעטמכיווןחוויותיהם,עלילדיםלשאול

 . 27הגישור

גישורמהליכיילדיםלהדרתגליקמןרחלהמגשרתשלנימוקיה

 ) Garwood (גרוודפיונהשלבמחקרהמגשריםשלבדמיהםגםנמצאו
נרתעיםמגשריםכימלמדגרוודשלמחקרהבסקוטלנד.גישורהליכיעל
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קשהמחלוקתבמקריילזיסשמיעת . 6

הילדיםלעמדתתדירבאופןמתייחטיםשבהםהיחידיםהמקריםכאמור,

שבהםהמקריםהםהוריהם,עםשלהםוהראייההמשמורתהטדריעל

להתפשרמצליחיםאינםאלה,הטדריםעלביניהםחלוקיםההורים

מקריםכילצייןחשובשיפוטי.טריבונללהכרעתהמחלוקתאתומביאים

2.2רקהנוכחיבמחקרביותר.נדיריםמקריםהםאלה הגירושיןמתיקי %

הראייה.הטדריאוהמשמורתלגביהמכריעמהותידיןבפטקהטתיימו

הטכםהמשפטי,ההליךשלאחראוזהבשלב ,הוגשהתיקיםשארבכל

שיעורכילהניחשישהגםהמשפטי.הטריבונללאישורההוריםבידישגובש

המתודולוגיתהמגבלהבשלזה,במחקרשנמצאמזהיותרגבוההדיןפטקי

מישראלמחקריםממצאישנים,שלושבתוךשהטתיימותיקיםבחינתשל

אחוזיםעלהעומדביותרנמוךשיעורטפקללאהואכימלמדיםל"ומחו

ההוריםהטכמתכיההנחהנעדרתאלה,נדיריםבמקרים . sבודדיםן

ובמקומה ,הילדיםעמדתבירוראתומייתרת "הילדטובתייאתמגלמת

עלהיושבלרשותלהעמידשישמידעהיאהילדעמדתכיההנחהמאומצת

עמדתלרוב, .ראייהוהטדרימשמורתלענייןלהכריעבבואוהמשפטכט

פקידתהמקריםבמרביתטיפולי,גורםבעזרתלהתמראמורההילדים

דעתחוותלהגישהשיפוטיהטריבונלידיעלהמתבקשתדיןלטדריטעד

הבין-משפחתיים.היחטיםלעניין

ילזיםשבהםרים pהמכימלמזיםר Pהמחממצאי

גירושי,בהליכיהשיפוטיהטריבוכלכותליבי,כשמעים

ביותרמעטים

רווחת , S3אחריםבמקומותמשפטייםבשדותגםכמוהמחקר,בשדה

הנחוציםהכישוריםבעליהםהטיפולייםהמקצועותאנשיכיהעמדה

מחקריםכילצייןחשובזהבהקשררצונותיהם.ולמיפויילדיםעםלמפגש

בהכרעותילדיםשיתוףהמעודדיםחקיקהשינויילאחרבאנגליהשנערכו

טעדפקידותבידיהילדיםשלשמיעתםהפקדתכימלמדיםמשמורת,

הטריבונללידיעתיובאואכןהילדיםשלרצונותיהםכילכךערובהאינה

 ,המקריםבכלהילדיםעםמפגשעלהקפידולאהטעדפקידותהשיפוטי,

בודדיםבמקריםרקההורים,בנוכחותנערכוהמפגשיםרביםבמקרים

רביםובתטקיריםהילדיםשלרצונותיהםעללעמודניטיוןבתטקירצוין

הטעדפקידותבתטקיריעיון . S4הילדיםלרצוןהתייחטותכלהייתהלא

-26מבמחציתכימלמדכאןהמדווחבמחקרשנכללובתיקיםשנמצאו

הטדריאוהמשמורתבשאלתשעטקותטקיריםהוגשושבהםהתיקים

תצפיותכולל(לאהילדיםלביןהטעדפקידתביןמפגשהתקייםהראייה

התקייםהמפגשאםצויןתמידלאלילדיהם).ההוריםביןבאינטראקציות

השלושה-עשרמביןמקריםבשבעהבלעדיהם.אומההוריםמיבנוכחות

בשלושהרקארבע.מגילצעיריםהיוהילדיםכזהמפגשנערךלאשבהם

רצונותיהםעלדיווחוהןהילדיםעםהטעדפקידותנפגשושבהםמהמקרים

עלדווחנוטפיםמקריםבשלושההראייה.אוהמשמורתהטדריבעניין

ובשאר ,מההוריםאחדכלעםקשריהםאתתופטיםהילדיםשבוהאופן

הילדים.שלהמבטנקודתאתמזכירהאינההטעדפקידתהמקריםשבעת

בישראלגם ,האנגלייםלממצאיםבדומהכיללמודניתןאלהמממצאים

ראייהאומשמורתהטדרילקביעתבהליךטעדפקידתשלמעורבות

הטריבונלבפניויוצגויתבררוהילדיםשלרצונותיהםכימבטיחהאינה

 . ssהשיפוטי

שלעמדותיהםאתלבררישכיהמשפטיבשדההרווחתהתפיטה

 ,נוטפתרווחתתפיטהעםאחדבקנהעולהאינהמחלוקתבמקרירקילדים

כאשרדווקאשלפיה ,לויהדיןעורכתוביניהםהמרואייניםמדברישעלתה

עלשמקשהבאופןומוטתיםמושפעיםהילדיםביניהםמטוכטכיםההורים

 ,"אמיתיים"הרצונותיהםבירור

שאמרה,זוהיאהטובההאםנכון?שלמה,משפטאתזוכרתאתיי

אותו.יגזרולא ,שלאובלבדלה,יהיהילד,אתתחתוךאלאו.קיי.

כללבדרךכרוךהזההמאבקילדים,החזקתעלמאבקכשמתחילים

שיביעו ,הילדיםעללהשפיעבניטיונותההורים,שלהדדיתבוץבהשלכת

כנגדהילדיםאתלהטיתבניטיונותעליהם.שנאבקההורהעםלהיותרצון

אותם.ומרעיליםילדיםשלרכותנשמותלוקחיםכךידיעלהאחר.ההורה

אתמוצא ,זהאתלעשותרוצהשלאההגון,ההורהדווקאפעמיםהרבה

מניפולטיבישהוא ,אחרשמישהושעהילדיו,מלבמורחקפתאוםעצמו

 ."הילדיםאתלתמרןמצליחמחליאה,ממשבצורהלפעמיםוהוא,

התפיטותשתישביןהמתחאתפתרהשדהשבוהאופןלאחרונה,עד

 ,הטיפולייםהמקצועותאנשיכתפיעלהמשימההטלתידיעלהיההטותרות

הדיןעורכתשאומרתכפי ,הילדיםשל "ה"אמיתיותעמדותיהםאתלמר

שהואמהאםלדעתיכולותלאאנחנוילדים.לשמועכליםאיןלנו"בוטתן,

ילדיםשישמעמילכןמחשב.אוטוכריהלונתנושאתמולבגללזהאומר

 ."טיפוליגורםזה

בידימהןויותרהטע,דפקידותבידיכיהיאבשדההרווחתהעמדה

הטתהשלקשיםבמקריםגםהילדיםעמדותאתלחלץ ,הפטיכולוגים

המגישהוריתמטוגלותלאבחוןמכוןבעלמנור,ר"דשמתארכפיוניכור.

משמורת,בטכטוכידעתחוותשיפוטייםלטריבונלים

ביתאומריםהםאםשגםאולךלהגידיכוליםשלאילדיםייאצל

אואמאעםללכתרוצהאני ,ובצדק ,הזאתהאמירהאתיקבללאמשפט

יששלפטיכולוגחושבאני-כאלהדבריםאואבאעםללכתרוצהאני

הדמותמיוצגתאיךלראותלאמירה.מעברלראותאפשרותשהיאאיזה

תרומהשהיאאיזהלתתבעצםובזההילדשלהפנימיבעולםההורהשל

לפחותאני ] ... [המשמורת.שלהנושאלגבילהמלצהאולהחלטהנוטפת

מציבפשוטשזהטמויהאוגלויההטתהשלמקריםהרבהכךכלראיתי

בןילדשלאמירהלקבלמשפטביתבפניאפשריתבלתיכמעטמשימה

עשרהאחתאועשראפילואוהאלה,בגילאיםאוארבעאוששאוחמש

 ."לפעמים

יותרהחלוילדים"זכויותייבמושגמהשינויכחלק ,האחרונותבשנים

במקרימרצונםלהתרשםשיוכלומנתעלילדיםעםלהיפגששופטים
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ואיומוסדה,טרםזופרקטיקה ,קודםשצויןכפיההורים.ביומחלוקת

עםלהיפגשצריךמיהשאלההשופטים.בקרבאחידהמדיניותלגביה

כפיהטיפוליים,המקצועותלאנשיהשופטיםביומתחמעוררתהילדים

המשפטביתשלידהסיועיחידותממנהלותאחתשלמדמיהללמודשניתן

משפחה:לענייני

מיןהיוםיש .חרסינהבחנותלטייללפיליםלתתכמוזהמרגישהייאני

שהםזהאתמפרשיםשופטיםוהרבהלהישמע.צריכיםשילדיםכזודעה

הםמה .דיועורכיהםשופטיםעכשיוהשופטים.ידיעללהישמעצריכים

לאהיל,דבהתפתחותלאהרבהיודעיםלאדיו.עורכיהאלה?השופטים

ילד".עםשיחהלנהלאיךהמשמעות,מההילדים,עםלדמאיך

ילדיםלראייושהחליטהשופטתשלמקרהומתארתממשיכההיא

לאחר ,והחליטההאב,שלהסתהבשלאמםעםלהיפגשהמסרבים

 ,זאתהאם.עםממפגשולהימנעלהמשיךלהםלאפשר ,הילדיםעםהמפגש

לטובתשלאייהחלטהזוהייתההסיועיחידתמנהלתשלשלדעתהאף

הזהבדברסכנההמוןישיימסכמת:היאהמקרה,תיאורלאחר ."הילדים

כישלהם,המשפטיתהראייהאתמטהמאודזהילדים.רואיםששופטים

עליךמשפיעמבוגרילד.לראותלביומבוגרלראותביוגדולמאודהבדלזה

ילד".מאשראחרת

רוטלויסביונההשופטתהסיוע,יחידתמנהלתשללעמדתהבניגוד

האינטראקציהחשובהמדוע ,לטענתההממחיש,מקרהבאוזנייתיארה

המקצועותאנשיבאמצעותרקולאלילדים,שופטיםביוהישירה

בתיקההורים.לאחדהילדיםביונתקשלקשיםבמקריםגם ,הטיפוליים

דיופסקעלערעורהוגשהמחוזיהמשפטבביתכשופטתאליהשהגיע

בוהאחדאחים,שניהוצאתעלהמורהמשפחהלענייניהמשפטביתשל

הארץ.בדרוםלפנימייה ,אמוממשמורת 4בווהשניאביוממשמורת 15

הגדולהבוסירבשבמהלכוהתדיינותשנותשלושלאחרניתוהדיופסק

 ,האבהסתתבשלהיתרביומאמו,התרחקהצעירוהבואמו,עםלהיפגש

טיפוליותדעתוחוותאבחוניםכחמישהלאחרנגדה.בתשובה,שחזר

באופוהילדיםאתששמעבלימשפחה,לענייניהמשפטביתהחליטרבות

בבעייתטיפוללצורךלפנימייההילדיםהוצאתעללהורות ,אמצעיבלתי

ללשכתה.-15הבוהילדאתהזמינהרוטלויהשופטתלאם.ההתנכרות

שמשמעותוהדיופסקביצועעללהורותביכולתהכילוהסבירההיא

הדיופסקביצועעיכובעללהורותאוחבריו,ומסביבתספרומביתניתוקו

התלבטותלאחרבשבוע.פעםקשרבמרכזאמועםלהיפגששיסכיםבתנאי

השופטתאמו.עםסדיריםבמפגשיםוהחללתנאיהילדהסכיםמסוימת

הדיופסקאתשביטלהעדשנה,במשךאלהמפגשיםאחריעקבהרוטלוי

אבחון",עוד"בטעםראתהלארוטלויהשופטת .קמאהמשפטביתשל

במפגשהשיפוטיבכוחהשימושדווקאידועה.הייתההמצבתמונתשהרי

ביוהקשרחידושואתהילדשלעמדתובירוראתאפשרהיל,דעםישיר

מוחלט.נתקשלשניםשלושלאחרלאמוהילד

אתההוריםאחדמסיתשבהםבמקריםדווקאפרדוקסלי,באופוכה

והיושביםהטיפולייםהמקצועותאנשיביניהםמתחריםהשני,נגדהילדים

במקרי . S6הילדיםשלאמיתיות""העמדותיהםחילוץעלהמשפטכסעל

להסתההסבירותכילשערניתושבהםההורים,ביוהפשרהאוההסכמה

להסדריבקשרהילדיםשללקולותיהםשההקשבהומכאויותר,נמוכהכזו

היאיותר,פשוטהמשימההיאהוריהםעםשלהםוהראייההמשמורת

כמיותרת. ,כללבדרך ,בשדההמקצועאנשיכלידיעלנתפסת

האקזמימהמחקרילזיסהזרת , 7

הסדריהמעצבהמשפטיבשדהרקלאקיימתילדיםשלמקולםההתעלמות

כמעטהאקדמי.בשדהגםאלאאחרות,ובמדינותבישראלוראייהמשמורת

גרושיםלהוריםילדיםעםנפגשוהחוקריםשבהםאמפירייםמחקריםשאיו

המשפחההסדריבעיצובלשיתופםבנוגעעמדותיהםעללעמודוביקשו

והמשפטייםהציבורייםהדיוניםאמצעי.בלתיבאופוהגירושיןשלאחר

לביווראייהמשמורתהסדריבעיצובילדיםבשיתוףהתומכיםביוהערים

 ,ההשתתפותולאופולגילבאשרהשונותהבינייםוהצעותלכההמתנגדים

ילדיםשלועמדותיהםרצונותיהםבדבראמפירייםבממצאיםמלו(יםאינם

שהמבוגריםהואהדמיםשלהרגילהמהלך ,כאוגםאלה.סוגיותלגבי

לשתפם.בליהילדיםשלבענייניהםדנים

ילדיםשלמרצונותיהםהאקדמיתלהתעלמותהבודדיםהחריגיםאחד

הואהוריהםעםוהראייההמשמורתהסדריבעיצובלהשתתפותםבקשר

מראיונות . sנילווברוסמארטקרולהבריטיותהסוציולוגיותשלמחקרו

רצוןעולה , 22-5בגילאיםמרביתם ,גרושיםלהוריםילדים 52עםעומק

הקשורותבהחלטותקולולקבלתהוריהםמצדכבודלקבלתהילדים

 ,הסופיתההחלטהבגדריהיהשרצונםרצולאהילדיםמרביתלמשפחה.
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