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מבוא . 1

ולביתלהוריהלהורותהמשפטמביתמבקשת , 12כבתילדה ,פלונית

לכבו,דבזכותהלטענתה, ,הפוגעלה,שניתןרפואיטיפוללהפסיקהחולים

גרסאותיואינספורעלזהמקרהאחרים,אודתייםמנימוקיםוזאת

 ,הילדהשביןהמורכביםליחסיםבאשררבותשאלותמעוררהאפשריות!

 :הנההראשונהשהשאלהנראהאך ,בכללותהוהמדינהומשפחתההוריה

שניביןהיחסומה ,"הילדהב"זכויותאו "הילדהטובת"בלהתחשבהיש

 ? 2אלומושגים

בעניינההחלטהלקבל Jרוטלויועדתשמציעהבדרךיעסוקהמאמר

זכויותאתככוללתהילדהטובתתפיסתעלהמבוססתדרך-ילדהשל

(מהיההחלטהמהותביןהבסיסיתההבחנהעומדתההצעהביסודהילדה,

נידוןולבסוף ,הילדה?)טובתנקבעת(איךקבלתהלאופןהילדה?)טובת

ההצעההילדה?),טובתמשקל(מהוהזולתלטובתהילדהטובתביןהאיזון

מודלידיעלההחלטהקבלתאתוקוהרנטימובנהבאופןלהסדירמבקשת

(להלן:המחויביםבשינוייםהקשרבכלגמישבאופןשייושםעקרוני

לסיועניתהתכיועץמ-אילן.מסיטתאונילפשפט,םיהפקולטהלפשפטים,זוקטורנט

ייולחמותלפורותיילהוזותנימצומ-אילן.אונימסיטת ,רקפןבפרכזלנשיםפשפטי

והפשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזהר"ויי,רוטלוהנויסבהשופטת

"רויסנניתפורנ,תפרולז"ר )"רוטלויייועזתאו "הוועזהיי(להלן,בחקיקהםפויישו

יעלפריפור,שרוןפלז-אפיר,תפרהזיןעורכות ,הוועזהלצוותלחמותיי ;הוועזה

שרוןעו"זלאשתי,וכפובןהוועזהיולחמלחמותאורן-רשף;והיליתאפקאיילתאיילון,

זכותרואהאניבעלפא.ותנוירעפנזריוצאזהפאפרהיהלאסיועהשבלעזיליכט-פטרן,

החשוטתוההערותהחמות, ,האפונהעלפנזלסוןיוסיעו"זימחולפורילהוזותנזולה

עלנרוסאייללז"ריזיזות,וההשותפותעלן-קזרייהלפררותלז"רפוקזפת,לטיוטה

הערותעלפורגתפרלז"רתוזתיבפיוחזפוקזפת.לטיוטהיווהערותהיזיזותהתפיכה,

כתבלפערכתתוזהוהפאפר.ותנהרעיובשיפורפאוזשהועילורבותושיחותחשוטת

ועריכתו.הפאפרשיפורעלשעפלו ,ביכלריעלהפערכתלחמתובפיוחזייהפשפט",העת

ברסיטהיבאונהאזם,לזכויותפינרבהופרכזאזנאוארקונרזקרןבסיוענכתבהפאפר

 ."הפשפטיישלבכרךלהתפרסםעתיזהזורשיפהשלפלאהגרסהבירושלים.העמית

 221ע' , 1038פס' , 31כ"איל,דהותזכויבזמלאפנה 2ס'בפשפע.ילזיםנםזותיללשון

פין,סיבסעללרבותשוויון,הפחייב )"האפנהייאו "הילזזכויותבזמהאפנהיי(להלן,

יתהפשפטוןלשבושיפהשבפרט ,הסיפטלייםיםההיבטעלנםחללילזות,ילזיםבין

שיפוששללשוניתפרקטיקההאנושית.ההוויהעלפפשיבאופןהפשפיעהקריתוהפח

אקטהנהלילזים,גםהפתייחסתפסופנת,הבלתיהכללית,כצורה "זותייילבלשון

פשפטיתפבחינה .בכללותהמהחבלשוויוןחשובהתרופהלתרוםהעשויחשוביסיפבול

לשוןאף-זכרבלשוןהאפוריי ,-1981תשפ"אהפרשנות,לחוק 6 'בספוכרכזהשיפוש

פסרהעמתאתפאפשרתהלשוניהשיפוש "וזרותייפזווקאלהפך".וכן ,בפשפענקבה

עמית,על-לזורות'עופזיםהשפותואותן"ייאלפוגש'(ראוחשיבותווהזגשתוןיהשוו

נםט,לבחורשראוייסמתלכן ). 393 , 373(תשס"ב)יחמשפטמחקרי "ופשפטפנזר

היא(וילזים)ילזותשלטובתן(וילזים).ילזותטובתלנביכלליותנותבטעהעוסקבפאפר

ה.יופפסרפהלשוןהפושפעיםהיאליזציסוצזרכיושינויפגזרי,שוויוןקיזוםהפחייבת

טובתבענייןההחלטהמהותשלבהיבטיתמקדהמאמר ,)"המוצעהמודליי

הסתפקותתוךהילדה,לזכויותהילדהטובתשביןביחסובפרטהילדה,

 ,המודלאתהמרכיביםההבטיםשארשלבלבדבאזכור

והצרכיםהאינטרסיםהזכויות,כמכלולהילדהטובת . 2

 "הילדהו"זכויות "הילדהטובתייהמושגיםשלרעיונישילובמציעההוועדה

שלוהצרכיםהאינטרסים ,הזכויותכלול"מכהילדהטובתהגדרתידיעל

ויכוחיםרקעעלנעשההמושגיםביןזהשילוב , 4העניין"בנסיבותהילדה

הנורמטיביתברמההןמספקותנקיואינוובאקדמיהבפסיקהומחלוקות

האפיסטמולוגית,ברמהוהן

לפחותאו ,נוגדיםבמושגיםשמדוברהיאהטענההנורמטיביתברמה

שונותעמדותיש . sההחלטהלקבלתבנוגעהבכורהעלהמתחריםשונים,

הילדהטובתאתהמבכרותעמדותהמושגים:שניביןלהייררכיהבנוגע

הילדהטובתעלהילדהזכויותאתהמבכרותעמדות , 6הילדהזכויותעל

 oועמדות , 8שוניםלמקריםאותןמייחדותאוןביניהןמאזנותלפחותאו

שונותם ,םניהשופטריםהפרשלהפתפזתפהרלוונטיותוצרנהאפשרויותשלהרחבהפנוון

בית ,היהוריזיעלבעניינההפתקבלותובהחלטותלילזהונעותנהשונותבהחלטותוניוונם

עצפה,הילזה(שליטהפחללנורםשבפנייההיזפהלפשל,אחר,פוספךנורםאופשפטה

לילזה,שניתןחייםפצילרפואי(טיפולההחלטהנושאבשפה),אחרנורםכלאוהוריה

עםביחזהילזהשלהנירתהלנביהחלטה ,הילזהתלפזשבוינוכיהחהזרםלנביהחלטה

 ,הענייןבנסיבותלהוריההילזהביןייניםהעננינוזפיזת ,)'וכואחרתלפזינהפהוריהפי

שלפתחיםהפתוכשריהנילהפנהלי),נוףאוהפשפטבית(הוריה,הפחליטהנורםפיהות

עלההחלטהשלהיהחזוההשפעהרצונה,שלנטיותוהאותסיביותינטנהאפיזת ,הילזה

 .ועוז ,בחייהפשפעותיותנשיםועםהוריהעםיחסיהועלובעתיזבהווההילזה

והןהפסיקהפכוחהן ,זהילשלבעניינההחלטהבקבלתהחולשהעיקרוןהנוהילזהטובת

(להלן,-1962תשכ"ב ,והאפוטרופסותהפשפטיתהכשרותבחוקומאשםחקיקה,בזמי

פיעלאףהפשפט.ביתלנביוהןהוריםלנביהן )"והאפוטרופסותהפשפטיתהכשרותייחוק

זכויותפננ,דכלל.פוזכראינוהוארביםרלוונטייםםיובחוקפפצה,הסזרלעיקרוןאיןכן

 .בחקיקהפוזכרותשאינןכפעטכעיקרון, ,הילזה

מאשות ,בחקיקהויישופםוהפשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזהזוח

 .)"הוועזה"חזויי(להלן, 137(תשס"ז)רוטלוי 'סהשופטת

שם. ,שם 4

 . 93(תשס"ה)זמירספרהאזם"זכויותילזים,בתייטובנזורוא'אלפונש'ראו 5

(להלן, l) 221פט(פ"ז ,פלונינ'פלוני 2266/93"אבעשטרסמנ-כהןהשופטתעפזתראו

 .יהווה)עזיפרשת

האזםזכויותהן(שלשיטתןהילזהזכויותאתלהגבילשפותרנורסותובנזוראלפונ

באופןורק ,הפסויפתהילזהבשלותחוסרלאורוץנחכשהזמרקלילזה)נםשפוקנות

 . 117 'בע , 5הערהלעילובנזור,אלפונ .בטובתהפהותיתפגיעהכשישפיזתי

טובתה,אתכוללותהילזהשזכויותסמ , 6הערהלעיליהווה,עזיבפרשתשפנרהנשיא

לתארשקשהאףהילזה,זכויותאתלבכרישהזת)חופש(לפשלחוקתייםובהקשרים

 . 254 'בע ,שםלזכויותיה.הילזהטובתביןרהיסת
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שיקולמהוותזכויותיהאוהילדהטובתולפיהןאחריםמבחניםהמבכרות

טתירהשקיימתהנההעיקריתהטענההאפיטטמולוגיתברמה . 9בלבדנוגד

עלבהכרחמבוטטותיהזכוומושגהיותהילדהלטובתהילדהזכויותביןלוגית

טובתמושגואילו ,היזכויותעללעמודהילדהשלוהאוטונומיהחופשירצונה

נתפטיםשהםכפיהילדהשלהצורךועלהאינטרטעלמבוטטבהכרחהילדה

גורםאוהמשפטבית ,הילדה(הוריהמחליטהגורםידיעלפטרנליטטיבאופן

העניין!!.בנטיבות )ס!אחר

 ,כהגנתיהןנתפטהילדהטובתעקרוןביקורת.נמתחההעקרונותשניכנגד

הילדהשלהאנושיתההוויהשל "הגנתיים"הההיבטיםאתמדגיששהואבכך

שהואבכךכפטרנליסטי,והן ,שלה "עצמאיים"הההיבטיםאתמאשריותר

רקעעלטובתה.מהייודעתאינהשהילדההנחהמתוךהילדהמרצוןמתעלם

 "עצמאיים"הלהיבטיםמתאיםכביטוינתפטהילדהזכויותעקרון ,זוביקורת

לתוצאהיובילרצונהמימושאםאפילו ,הילדהרצוןלכיבודמתאיםוכאמצעי

נתפטהילדהזכויותעקרון ,מנגד .המחליטהגורםעמדתלפימטובתהשונה

מההיבטיםיותרהילדהשל "עצמאיים"הההיבטיםהדגשתתוך ,מדיכליברלי

 ,התערבותללא ,הילדהרצוןשליתרהדגשתתוך ,מדיוכאוטונומי ,"הגנתיים"ה

זכויותיה.באכיפתמתמצהשתפקידוהמחליטהגורםמצדוביקורתשיפוט

ביאיקרוןישהעבחששמתמצה ! 2זהבהקשרהילדהזכויותכלפיהביקורת

 ."לזכויותיהלדהיההפקרת"ל

לרובשהואהמבוגרת,לרצוושכיתול Pלמשבכיגוד

מוחלט,איכוהילדהלרצוושכיתול Pהמש ...מרבי

תוךהמתפתחים,ולכשריהלגילהביחסעומדאלא

לבגרותמילדותהדרגתיתדמות Pהת

שניביןרעיונילשילובחדשהמבטנקודתמציעהמוצעהמודל

ביןמפרהפעולהתוףילשאפשרותומתןחטרונותיהםצמצוםתוךהמושגים

לזכויותיההילדהטובתביןהמוצעהשילוב ,נורמטיביתמבחינה .יתרונותיהם

רצוןחשיבותוהדגשתמנחהפרמטריםרשימתכגוןבקרהאמצעי(בטיוע

ידיעל ,המשותףבטיטםאתהמדגישלכתמרחיקשינויליצורמצליחהילדה)

והאינטרטיםהצרכים ,הזכויותשלתיהמטריאלוהאכיפההטימבוליתההכרה

 "פטרנליטטיות"מהמפחיתהמוצעהרעיוניהשילוב .! Jהילדהשלהמגוונים

אתמהותיתלימגדובהתאם ,הילדהטובתשבעקרון "הגנתיות"מהגםכמו

גםכמווחירויותיההילדהזכויותשל ! sוהמטריאלי ! 4הטימבולימשקלן

מגבירזהשילוב ,מנגד ."הילדהטובתמבחןייבמטגרתרצונהמשקלאת

הילדהשל "הגנתיים"הובאינטרטיםבצרכיםההכרהאתמשמעותית

לזכויותיההילדההפקרתיישלהחששאתמפחיתוכך ,דברלכלכזכויות

ילדהשלבעניינההחלטותאכןאם ,לתפיטתי ,מזאתיתרה .! 6 "(הליברליות)

שהיאמאחר ,עבורההחלטותלקבלהאחראיכלשהוגורםידיעלמתקבלות

מטפקתבשלותמהיעדרבעיקרלכשעצמוהנובע(דרבמשפטיתכשרותנעדרת

ככללדמותנועדהההחלטותקבלתדרךאכןואם ,)! 7עצמאיתהחלטותלקבל

שהשילובהרי ,דומהבטיטואציהמבוגרתשלהמחשבתיהתהליךאתהניתן

ותרילבטח ,זהמחשבתילתהליךמתאיםלזכויותיההילדהטובתביןהמוצע

שנתפטוכפי "הילדהזכויות"ו "לדהיהטובתיישלהמטורתייםמהמושגים

מגווןאתשוקלתהיאמטויםבענייןהחלטהמקבלתממגרתכאשר .כהעד

מאזנתולבטוף ,"עצמאייםייובין "הגנתייםייבין ,שלהםיוהאינטרטהצרכים

אפואהואהיחידההבדלהעניין.בנטיבותטובתהמהילעצמהוקובעתביניהם

עתיקבבעתהמבוגרתלרצוןתןנשייהמשקלמולהילדהלרצוןשיינתןהמשקל

חזקה(הלואמרבילרובשהוא ,המבוגרתלרצוןשניתןלמשקלבניגודטובתה.

לרצוןשניתןהמשקל ,)! 8מזולתהטובהמיוחדתטובתהמהייודעתשמבוגרת

תוך ,המתפתחיםולכשריהלגילהישרביחטעומדאלא ,מוחלטאינוהילדה

 .! 9לבגרותמילדותהדרגתימעבר

זכויותביןטתירהשאיןרקשלאהנההטענהאפיטטמולוגיתמבחינה

ביניהןהשילובתאורטיתמבחינהשלמעשהאלא ,הילדהלטובתהילדה

לפרשהכרחשאיןרקלא .נורמטיבית)(ורצויאפשריהפחותולכל ,יבימתח

בתורתכיוםהמקובלתשהגישהאלא ,רצונהעלכמבוטטותהילדהזכויותאת

 "אינטרטיילדווקאהזכותאתקושרת "זכויותשלטיבןייבנושאהמשפט

הכרחשאיןרקלא ,בדומהשמאחוריה. "רצוןיילולאהזכותשלשביטודה

והגנתיתפטרנליטטיתלעמדהאימננטיתכקשורההילדהטובתאתלפרש

הגורםשלהטובייקטיביתהחלטתולפיהילדהשלוהצרכיםהאינטרטיםלגבי

קבלתדרךבנושאוםיכיותרהמקובלותהמשפטיותשהגישותאלא ,טיהמחל

 , 22הבינלאומיובמשפט 2אחרות!במדינות , 20הישראליבמשפטהחלטות

עםוכן 2Jוצרכיםאינטרטיםשלרחבמגווןעםהילדהטובתאתקושרות

 . 24לרצונההילדהטובתשביןהפוזיטיביהקשרשלדינמיתתפיטה

והבגרותת 1הילדתפיסת . 3

עבורהחלטותמקבלותשמבוגרותהנולילדותמבוגרותביןההבדליםאחד

מנועותולרוב ,החלטותקבלתלצורךבמבוגרותתלויותילדותואילו ,עצמן

לקבלמבוגרותתמשכנהלעיןנראהעתידשבכלטפקאין . 2Sבעצמןמלהחליט

בכ,ךלדוןיכדהילדות?עבורלהחליטישכיצדאך . 26ילדותעבורהחלטות

אתשמהווה ,והבגרותהילדותשלהעומקתפיטתמהיתחילהלרברעלינו

החלטותמקבלותמבוגרותשבמטגרתוהחברתילהטדרהרעיוניתהתשתית

ילדות.עבור

דרךכהרי ,אחתובתקופהאחתבחברהההחלטותקבלתדרךהרילא

שבוובחברהבעידן ,למשלאחרת.ובתקופהאחרתבחברהההחלטותקבלת

זכויותאתלהגשיםנועדהההחלטותקבלתדרך ,הוריהןןיכקנינתפטוהילדות

כמעטהיהההוריםשלהדעתשיקולכןועל ,קניינםשהן-בילדותההורים

לשרתשנועדלאומיכנכטנתפטו ,כמבוגרות ,ילדותשבהןבחברות ; 27מוחלט

המדינתיהכוחאתלהגשיםנועדהההחלטותקבלתדרך ,הכלליהאינטרטאת

בהפרדההדוגלותובחברות ; 28הכללינטרטילאבהתאםהילדותאתלתעל

כתלויות ,כחלשותנתפטותהילדותשבהן ,לבגרותילדותביןרבורהדיכוטומית

אתלהגשיםנועדהההחלטותקבלתדרך ,לבגרותהגיעןעדלהגנהוכזקוקות

 . 29מנזקעליהןלהגןנתייהמדהכוח

הילדותתפיטתשלנו?ובתקופהבחרבההעומקטתיתפמהי ,זהרקעעל

ונמצאתובינלאומייםחיצונייםמערכיםוהןמקומייםמערכיםהןמושפעת

 oהחקיקההביעהשניםעשרותבמשך .מתמידשינוישלבתהליךרבהבמידה
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למ(נהלהמכללההאקדמ(המטלול ,פנ(םלע(צובהטפרב(תתלמ(דת ,כהול(מורצ(לום:

זאגהעלהערותמספרהמשפחה:מתחוסבסוגיותלהכרעהכתשתיתהיחסיסיישיחזפרו 'ר

מזגישההמחברת . 605עורכות)נוה 'וחבו-נפתלי 'א(תשס,ה"אהבהעלמשפטיםוצזקיי

להצזיקהעשוינוגזכשיקולהילזהטובתואתההכרעהכבסיסהמשפחתייסהיחסיסאת

המשפחתייס.ביחסיספגיעה

טובתמהותלגבילפחותכלשהוזמיווגסאךאחר,לגורסהוריסביומשמעותיהבזליש 10

שונותס.חרףבמאוחזאחריסולגורמיסלהוריסנתייחסבזיוננוהילזה.

הילזהטובתלפיהחלטהבעתהמחליטהגורסשתפקיזבעוז . 5הערהלעיל ,ובנזוראלמוג 11

בנסיטתהילזהשלהשוניסוהאינטרסיסהצרכיסביואיזוושמחייבמקיףתפקיזהנו

זכויותלפיהחלטהבעתתפקיזו ,והפטרנליסטיהסובייקטיביזעתושיקוללפיהענייו

הילזה.זכויותבאכיפתלכאורהמתמצההילזה

ביחסיס ,במשפחהלפגיעתובנוגענוספותביקורותנמתחותהילזהזכויותעקרוועל 12

 .ועוזהמשפחתייס

טובתלמבחווהוהילזהזכויותלמבחוהוהבסיסהסהילזהשלוהאינטרסיסהצרכיס 13

בפסיקה ,הילזהטובתעקרוועמימותלאור ,סס . 5הערהלעיל ,ובנזוראלמוגהילזה.

גסאלאשלהולאינטרסיסהילזהלצורכירקלאכקשורההילזהטובתנתפסהלעתיס

הוריה.שללאלו

של(הסובייקטיביתאובייקטיביתמידהמאמתהילזהטובתמבחושלהתפיסהשינוי 14

שלהמיוחדתהמידהלאמתשלה,והאינטרסיםהילדהצורכיאיזוןשלהמחליט)הגורם

הוא-המשוערלרצונהבהתאםשלהוהאינטרסיםצרכיהאיזוןשלהמסוימתהילדה

חשוב.סימבולישינוי

שיקולממתוחשוב:מטריאלישינויהואהילזהטובתעקרוומופעלשבוהאופושלשינויו 15

 ,שלהוהאינטרסיסהילזהצורכיאחרלהתחקותלחיובו ,המחליטלגורסמובנהבלתיזעת

עלולהשפיעעמזתהאתלהשמיעזכותה(לרבותזכויותיהאתהניתוככללממשוחיוט

לגביההנמקהחובתאחרולמלא ,הילזהרצוולרבות ,הפרמטריסרשימתאתלשקולגורלה)

ההחלטה.קבלתבעתהשוניסלפרמטריסשניתוהמשקל

16 B.C. Hafen "Children's Liberation and the Ne\v Egalitarianism: Some 
. Reservations about Abandoning Youth to Their 'Rights'" 3 BYU L. Rev 

605 ) 1976 (. 
 ,למשלהמחליט,הגורסעלההחלטותקבלתהטלתאתשמצזיקיסנוספיסרציונליסיש 17

הילזה.שלהגזולהוהחסתיתהאישיתהפגיעות

 ,זההסס .ייטובתהיילבניגוזלפעולמלאהזכותלמבוגרת ,הקלאסיהליסליההססלפי 18

אינו ,טובתה)שלעצמיתלהגזרהמהאינטרס(להבזילסצונההמבוגרתזכותאתהממקז

במיזההנקבעתהמיוחזתטובתההיאהמטגרתטובתשלפיוההססאתמבכראניהכרחי.

מכלטובתה.אתמשקףשרצונהחזקה ,כוועלשלההמיוחזהעזיפויותסזריזיעלרבה

לפעולבזכותולהכירישילזותלגביוגסהיותמסקנתיאתשוללאינוזההססגס ,מקוס

אחרות),(ומסיבותהמנטליתבשלותוהנחתלאורמטגרות,שלגביאלאיי,טובתויילבניגוז

במקרהגס ,כוכמוילזות.לגבימאשריותררביסבמקריסתיעשהזוייזכותויילהפקרתו

לזכויותיהלאוטונומיהזכותהביוייעשההילזהטובתבמסגרתשייעשההאיזווכזה

 .יילזכויותיההפקרתהיימפנילהגנהייההגנתיותיי

אתהמקרבתהכוללתבתפיסהמשתקפת ,לבגרותמילזותההזרגתיבמעסההתחשבות 19

בפרמטריסמעשיתובהתחשבותלמבוגרותהמשפטיליחסלילזותהגמישהמשפטיהיחס

בעניינה.ההחלטהקבלתבעתהילזהשלהמתפתחיסכשריהכגוו

זכויותבזברהבינלאומיתלאמנהישראלהצטרפותשלאחרהמשפטביתפסיקתיימורג 'ת 20

 . 111 'בע , 5הערהלעיל ,ובנזוראלמוג ;זהבגיליווחזש?"עיזוהאומנס-הילז

 Welfare of (הילזהרווחתשבקביעתקובע , The Children Act 1989-האנגליהחוק 21
the child ( הסקוטיבחוקגסקיימתזומהקביעההילזה.ובתחושותסצונותלהתחשביש

-1995 Children (Scotland) Act , הניו-זילנזיבחוק-Children Young Persons 
) 1989 ( and Their Families Act , הנורווגיבחוק-) 1981 ( The Child Act .ועוז

 , 3הערהלעיל ,הוועזהחייזוראומפורטלניתוחהילז.זכויותבזסלאמנה 12 'סלמשל 22

 . 207 , 142 'בע

להלו. 'גבפרקכמפורט 23

 J. Eekelaar "The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Roleראו: 24
of Dynamic Self-Determinism" 8 fnternational J. 0/ Law and the Falllily 

42 ) 1994 (. 
משפטיתפעולהלבצערשאיתאינהילזהוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקלפי 25

אסאלא ,לביטולניתנתמראששלההחוקיתהאפוטרופוסיתאישורללאשביצעהופעולה

לעשותה.בגילהילזהשלשזרכהבפעולהמזוברכו

או 16בגילנערותיישחרוריישלאפשרותקיימתלבגרות.הקרטתנערותעבוראולילמעט 26

חזשהקטגוריהקביעתכלכלית.תלותוהיעזרנישואיושלבמקרה ,כגוו ,מסוימותבנסיטת

בעייתית,היאובוגרות)ילזותשלהמסורתיותהקטגוריות(לצזיימשוחררותייילזותשל

ביוהזיכוטומיהאתהמזגישההקלאסיתהליסליתהתפיסהאתמחזקתכזוקביעהשכו

העיקרוושכאמורגישה ,כילזהייחירותיישלמלאהשלילהלביוכבגירהמלאהייחירותיי

ילזותביויותגתוהזרגמישותעזיפהבעיניילנתץ.נועזהילזהטובתשלוהמורכבהעשיר

המתפתחיס.הכשריסעקרוושלבהזגשההיתרביוהמתאפיינתלבגרות,

למוות.זינואתלגזורהזכותאתאפילוכוללבילזותיוהאבזכותשונותבחברות ,למשל 27

לפיהילזותשלהתפתחותוכיווואתמראשלקטעשונותבחברותהשלטווסמכותלמשל, 28

 .השלטווצרכי

מחובתהנובעבמשפחהלהתערבהמזינהשלכוחהשלפיו , parens patriaeה-רעיוולמשל 29

נזק.מפניהילזותעללהגו " parent of the country "-כ
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כתלויותאותןוראתה ,ילדותכלפיהגנתיתעמדהבעיקרבמפורשהישראלית

אולםלהן,להיגרםשעלולנזקמפניהמדינהידיעללהגנהוכזקוקותבהוריהן

הכרהלכיווןי,וינשבתהליךנמצאתאו ,השתנתההתפיסהוםישכנראה

הזקוקותמתפתחותאדםכבנותבילדותוהכרה ,מורכבתכתקופהלדותיב

מאפשריםגםאךעליהןהמגניםסביבתייםלתנאים ,לעצמאותגםאךלהגנה

מהותיתשונותשאינן ,מזוזושונותשהנן ,תחומיםבמגווןלהתפתחלהן

מבוגרות,להיותןעדהשניםלאורךהדרגתיתמתפתחותאלא ,ממבוגרות

שחלומהשינוייםחלקלהזכירניתן ,הוועדהח"דועל ,היתרןיב ,בהתבסס

מהיחסיםאומהוריהן ,ממשפחתןהילדותבנפרדותהכרה : 30הילדותבתפיסת

שונות(ובמידותלהוריהןהילדותשביןהקשרבחשיבותהכרה ;המשפחתיים

ותיבהדרגתהכרה ;התקינהלהתפתחותןכתנאינוספים)שייכותלמעגלי

הצרכיםבמגווןהכרה ;המתפתחיםובכשריהןילדותןלאורךהתפתחותן

התנאיםהתאמתבחשיבותהכרה ;התפתחותןתחומיובמגווןילדותשל

 ;צורכיהןולמגווןהמתפתחיםלכשריהןהמשפחתייםוהיחסיםהסביבתיים

לעתבעתידרקאובהתהוותאדםכבנותולאהיוםאדםכבנותבילדותהכרה

בשונותהכרה ;וגורלןחייהןבעיצובהילדותהשתתפותבחשיבותהכרה ;בגרותן

אךהמיוחדיםבצורכיהן ,ממבוגרותילדותבשונותהכרה ;מרעותהאחתילדה

התאמתומחייבתילדותןלאורךומצטמצמתהולכתזוששונותבעובדהגם

צמצומה;ותילהדרגתוהןממבוגרותלשונותהןוחברתייםמשפטייםהסדרים

המערכתותיבה ,הקיימתבמציאותילדותשלהמעשיתבחולשתןהכרה

והןמוסדיתהןליצורמנגדובחובהמבוגרותלצורכימוטהבכללותההחברתית

בתפיסתאלומתהוויםשינויים ,ועוד ,המציאותלשינוימנגנוניםנורמטיבית

 ,ההחלטותקבלתדרךהתאמתאתמחייביםהילדות

הכרהלכיווןהשתכתההתפיסהשכיוםכראה

אזםכבכותבילזותוהכרהמורכבת,ופה Pכתבילזות

לתכאיםלעצמאות,גםאךלהגכהות Pו Pהזמתפתחות

להןמאפשריםגםאךעליהן,המגכיםסביבתיים

תחומיםבמגווןלהתפתח

הךיוןמבנה .~

קבלתלדרךבאשרהנוהגבמשפטאופייניותבעיותכמהאציג 'בבפרק

פתרוןהמציעהמוצעבמודל 'גבפרקאדוןאלובעיותרקעעלההחלטות,

 ,הזכויותכמכלולהילדהטובתשלבהיבטהתמקדותתוך ,האמורותלבעיות

המוצעהמודלעללהגןאשתדל 'דבפרק ,לבסוף ,שלהוהאינטרסיםהצרכים

עצמהבילדהמתמקדהמודלשונים,מכיווניםאפשריותביקורותכמהמפני

המציע ,כזהשיח , A Child-Centered Discourseלכינויזכאיכןועל

והאינטרסיםהצרכים ,הזכויותכמכלולהילדהטובתלהבנתהןהנמובמודל

מהותימשקלמתןתוךהילדהטובתלגביההחלטהקבלתלאופןוהןשלה

 ,הצרכיםמגווןאתמיטביבאופןהתואמותלהחלטותלהגיעמאפשר ,לרצונה

האפשריהמיטביבאופןומתקרב ,עצמההילדהשלוהזכויותהאינטרסים

לויא ,בעניינהמכריעההייתהעצמהשהילדהלהניחהיהניתןשבולאופן

אופןלגביהמוצעודלמה ,בדומה , 3בגירותה!לעתבידיהההחלטההופקדה

להראותשאנסהכפי ,הזולתטובתאוהוריהטובתמולהילדהטובתאיזון

וביחסיםםיבהורפוגעשאינובלבדזולא ,השונותלביקורותבתגובה

ההוריםשלהלגיטימייםהאינטרסיםאתמכבדהואלהפ,ךאלא ,המשפחתיים

טובתלביןביניהםאותנויראו ,גמישבאופןומאזן ,המשפחתייםוהיחסים

 ,התנגשותשלבמקריםהילדה

שראלן Iהבמשפטות Iת IIהבעב.

בעינייהעיקריותהבעיותארבעבענייננו,בעיותכמהישנןהישראליבמשפט

ביקורתיי(תוכנהמבחינתהילדהטובתמהיבשאלהעוסקתהראשונה :הנן

לרצונההילדהטובתשביןבקשרהשנייה ,)"הילדהטובתשלהפנימיהתוכן

בשאלההשלישית ,)"הילדהטובתשל 32השליליתהפטרנליסטיותביקורתיי(

טובתקביעתאופןביקורתיי(הענייןבנסיבותהילדהטובתנקבעתכיצד

הזולתלטובתהילדהטובתביןלאזןכיצדבשאלהוהרביעית ,)"הילדה

 : 33 )"הילדהטובתשלהחיצוניהמשקלביקורתיי(

והגנתיותעמימות . 1

בפסקיהילדה,טובתמהיברורההגדרהאיןכללבדרךהישראליבמשפט

הילדהשטובתנקבעלדהיהבטובתקזואיסטיבאופןהשניםלאורךשדנוןיד

בטובתנכללוברורההגדרההיעדרלאוררנם ,ונפשייםחומרייםצרכיםכוללת

אמונות ,מדינתייםטרסיםנאי ,כלליותחזקות ,במשתמעאובמפורש ,הילדה

במבחןלכלולנטייהימתישקעולההעשירהמהפסיקההוריות,וזכויותרווחות

האינטרסיםאתמאשריותרהילדהשלההגנתייםהצרכיםאתהילדהטובת

כגוןצרכיםעםהילדהטובתאתלזהותהיאהנטייהלמשל , 34שלההעצמאיים

 ,ברצוןהתחשבותשלםיאינטרסעםמאשריותרנפשיתובריאותלבוש ,מזון

כלומר ,'וכוכבוד ,פרטיות ,מדת)(אודתחופש ,המצפוןחופש ,הביטויחופש

שלפיההילךה,טובתשלהפנימיהתוכןביקורתהנההראשונההביקורת

כהגנתית,להבינהבסיסיתנטייהוישהילךה,טובתמהיברורהקביעהאין

במאבקכמצוייםנתפסיםהילךהשלהעצמאייםהאינטרסיםכשמנגך,

 ,ילדתושלהפרטיביומןלעייןרשאיהורהאםבשאלהלדוגמה:טובתה,עם

הילדהוזכותביומןיעייןשההורההיאהילדהשטובתלהיותעשויהמקהנהה

טובתביןאיזוןידיעלתיפולוההכרעה ,ביומןיעייןלאשההורהלפרטיות

הכרהכלןיאכזהבעימותתוכר),זושזכות(ככללפרטיותלזכותההילדה

 ,הרחבבמובנהטובתהלביןלפרטיותהילדהזכותשביןהחשובבקשר

(שלילית)פטרנליסטיות . 2

מרצוןהתעלמותתוךנקבעתהילדהטובת ,כללבדרך ,הישראליבמשפט

הייתהההנמקה ,הילדהלרצוןבהתאםעיהכרהמשפטכשביתגם , 35הילדה

התנגדותהלאורהילדהטובתאתלקייםאי-אפשרהענייןשבנסיבותלרוב

רצוןשביןוהמורכבהחשובהקשררצונה,לפימלפסוקמנוסאיןולכן ,וגילה

ההכרעותהדיןפסקיברובצורכו,דימפותחאינועדייןלטובתההילדה

מתןללאוכן ,ההחלטהבקבלתלהשתתפותהילדהזכותכיבודללאנעשו

ההחלטהבמישורהןטובתהקביעתלשםולעמדתהלשמיעתהחשיבות

ביקורתהנההשנייההביקורתכלומר , 36קבלתהתהליךבמישורוהןעצמה
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טובתמהיהקביעהשלפיההילזה,טובתשלהשליליתהפטרנליסטיות

חשיבותמהיבשאלהלזוגמה: . J7הילזהמרצוןבהתעלםנעשיתהילזה

ההכרעהאמה,עםראייההסזרילקייםשלאהמבקשתילזהשלעמזתה

נזקייגרםכןאם(אלאראייהלהסזריהאםלזכותבהתאםלהיותעשויה

להיותעשויהההנמקה ,הילזהבטובתהתחשבותשתהיהוככללילזה),

שלאלהפ,ךאוהילזה,רצוןעלגורבתהאםעםבקשרלהיותהילזהשטובת

לטובתה,בניגוזאמהעםהראייההסזריאתגילהלאורהילזהעללכפותניתן

 .לטובתהרצונהשביןוהמורכבהחשובבקשרלזוןמבליוזאת

סובייקטיביות . 3

ההחלטהקבלתאופןשלהבניהאין ,בוזזיםבמקריםלמעט ,הישראליבמשפט

נתונההילזהטובתמהיהקביעהזהבמצבהעניין.בנסיבותהילזהטובתמהי

קיימותזהמצבנגזהמחליט.הגורםשלמונחהובלתירחבזעתלשיקול

הזעתשיקולשלפיה-ההחלטותתוכןעלביקורת ,האחת :ביקורותשתי

 ,סובייקטיביותהחלטותמסוימיםבמקריםולומאפשרמונחהוהבלתיהרחב

הפרטייםערכיועלהמבוססותמנומקות,לאקוהרנטיות,לא ,לרעהמפלות

הילזהשלהמיוחזיםהצרכיםועלהאינטרסיםעלולאהמחליטהגורםשל

עלביקורת ,השנייה . J8הענייןבנסיבותביניהםהראויהאיזוןועלהמסוימת

רגישותללאלמשל,נעשות,אלוהחלטותשלפיה-ההחלטותקבלתאופן

ערעור,להליכיכפופותהן ,החשוביםלצרכיהאוהילזהבחייהזמןלגורם

שינויערעור,הליכימאפשרותאינןלהפ,ךאופוסקיםבלתיולתיקוןלשינוי

הביקורתכלומרועוז.תקופתיתביקורתללאהמתאימים,במקריםותיקון

הילזה,טובתבענייןההחלטהקבלתאופןעלביקורתהנההשלישית

לטובתהמתאיםבאופןמובנהאינוזהבענייןההחלטהקבלתאופןשלפיה

משמורתבסכסוךהילזהטובתמהילקבועוכיצזלזוןכיצזלזוגמה:הילזה.

מומחיותאוליבחייה?משמעותיותנשיםגםאוהוריהאתרקלשמועהיש-

חוזרת ,פוסקתבלתילשמיעהלהסכיםהיש ,ומנגזעצמה?והילזהרלוונטיות?

מבלילהכריעעשויהנוהגהמשפטנגזיות?ומומחיותמומחיותשלונשנית

ובמקרים ,הילזהבחיימשמעותיותנשיםלשמועמבליבמומחיות,להיעזר

בחייהזמןלממזרגישותלגלותמבליארוכותתקופותההליךיימשךאחרים

קבלתשאופןכיוון . J9פוסקתהבלתיהימשכותועקבבטובתהולפגיעההילזה

מהמקרים,בחלקלפחותלמעשה,הלכה ,ואחרותאלובבעיותלוקהההחלטות

האינטרסיםעל ,הזכויותעלהצורךזימגניםאינםקבלתהואופןההחלטה

ראויההכרעהמשקפיםואינם ,האמוריםבהליכיםהילזותשלהצרכיםועל

העניין.בנסיבותהילזהטובתבשאלת

מוגזרמשקלהיעזר .~

המזויקהאיזוןאתמסזיראינוספור,םיבמקריםלמעטהישראלי,המשפט

קיימותמסוימיםבהקשריםהוריה).(לרבותהזולתלטובתהילזהטובתבין

יחי,דמכריע,כשיקוללמשל,-הילזהטובתמשקלאוזותעלשונותאמירות

המתרברותאלואמירותשלרבורההגזרהאיןאולםמרכזי.אוזומיננטי

בהקשרים ,כןכמותוכן.חסרותרטוריותכאמירותמבוטליםלאבמקרים

להיעזרבכלל.הילזהבטובתאוהילזהטובתשלבמשקלזיוןאיןרבים

שהואבכךיתרוןהזולתטובתמולהילזהטובתשלהיחסיהמשקלהסזרת

קונטקסטואליאינטרסיםאיזוןלערוךהמחליטלגורםגמישותמאפשר

בזברעקרוניותהנחיותבהיעזראולםקשיחות.מגבלותללאהענייןבנסיבות

טובתשלהראוילמשקלחששקיים ,האמורבאיזוןלשקולשישהשיקולים

הילזהטובתשלהחיצוניהמשקלביקורתהנההרביעיתהביקורתהילזה.

שלהנורמטיביתהחשיבותשלקביעהחסרהשלפיההזולת,לטובתביחס

קבלתשלשוניםטיפוסייםבמקריםהזולת)לאינטרס(ביחסהילזהטובת

ביןרכושבחלוקתהילזהלטובתחשיבותישהאםלמשל,בעניינה.החלטות

שינויאואפוטרופסות ,אימוץבהחלטותהילזהטובתמשקלמהוהוריה?

הנוהגבמשפט 40ואחרותאלולשאלותהתשובהמשפחה)?או(פרטישמה

ממוןיחסיבחוקמוזכרתאינהכללהילזהוטובתהיות ,חז-משמעיתאינה

 oהכשרותבחוק ,כןכמו .-1956ז IIתשטהשמות,ובחוק-1973ג IIתשל ,זוגבניבין

חלקאחיז.ולאארוךמורכב,תרבותיתהליךאלאמיזיאינוהעומקבתפיסותינויהש 30

במאבקוחלקהתגבשותשלאיטיבתהליךחלק ,במחלוקתשנויבתפיסותמהשינוייסניכר

 ,וברוראחיזסרמעשויותאינונתונהחרבהשלהעומקתפיסותוגזות.נבתפיסותמתמיז

בזוחקולולגזור,ניתושממנוכאוטיתמהילהיוצרותערכיותנטיותשורתכוללותאלא

העליווהמשפטבביתהעומקתפיסותשלמצויואמפירילניתוחערכי.כיווווסובייקטיבית,

 . 20הערהלעילמורג,שלהחשובמאמרהראו ,הילזהזכויותלגבי

עלהילזהטובתביסוסביולגישורזרךמהווה ,הילזהשלמשועררצוועלההכרעהביסוס 31

שלילזהלמקריסגסהילזהזכויותמסרולהרחבת ,רצונהעלהילזהזכויותלביסוסצרכיה

 . Eekelaar, Sllpra note 24 ,ראומגובש.רצוואיו
 G. D\vorkin "Paternalism" Morality and the La\vראו,חיובי.מפטרנליזסבמובחו 32

107 ) 1971 ,. Los Angeles, R.A.Wasserstrom ed (. 
ואף ,סותרותמגמותנוגזות,גישותביומאבקישהסוגיותבכלביותר.פשטניכאוהניתוח 33

הוועזה.ייחזובעקבות ,היתרביולשינוייס,ניצניס

המשכיות,קייס,מצבלשימורמכוווייהגנתייסייהשסמייהגנתייסיי.במובחוייעצמאייסיי 34

סטטיות,ממבוגרות,שונותכללי,אויסיבסטבעי,צורךמילוינזק,מניעת ,הנהגרזות,היש

לשינויאולשיפורמכוווייסייעצמאייהשסואילוי,וכולבגרותילזותביוקשיחהחלוקה

עצמי,אינטרסהגשמתחירות,מסויס,סיכוו ,התפתחותחזשות,התחלות-קייסמצב

שביוותיבהמשכהכרהיס,מתפתחכשריס ,זינמיותלממגרות,זמיוומיוח,דאופרטי

ההבחנהוחשיבותחז-משמעית,אינהלעצמאיהגנתיביוההבחנהוכו.'לבגרותילזות

כגוואחרות,חלופותלשקולהיהניתוייעצמאייסיישתחתיצויוממעשית.עיוניתיותר

לתפוסמצליחותאינואלוחלופותשגסרביאךיי,ותייסתפתחהיי"לירבלייסיי,יייצירתייסיי,

כמובורלוונטיתזומההערהייהגנתייסיי.שאינסואינטרסיסצרכיסאותסשלהעושראת

ייסההגנתוהאינטרסיסהצרכיס ,הילזהטובתביויאההקלאסיתההבחנה .לייהגנתייסייגס

אולסהילזה,חירויותאולירבליותזכויותאזס,זכויותלביומשקפת,היארבהשבמיזה

הילזה.שלייעצמאייסייהוהצרכיסמהאינטרסיסקטוחלקרקהוהאחרונותלטעמי

הפרמטריסכאחזהילזהרבצוומשתמשיסשבהסהמקריסשיעורעולהלאחרונה,כאמור, 35

טובתה.לקביעת

טובתהמהההחלטהלגבינקוזתיתהוחשובהבעמזתהוהתחשמתהילזהשמיעת 36

זו,זכותגסאךבעניינה,החלטותבקבלתשיתופהתרומתלגביכלליתוהו ,הענייובותנסיב

 .הילזהטובתלעקרווכפופהאחרות,זכויותכמו

לרגשותיה,לזעות,הילעמזותיה,גסאלא ,הילזהלרצוורקאינהכמובוההתייחסות 37

וכו.'לחששותיהלתחושותיה,

 M. Wald "Stateראו,ההחלטותקבלתתהליכישלהבנייתסשבהיעזרבבעייתיותלזיוו 38
Intervention on Behalf of 'Neglected ' Children: A Search for Realistic 

985 ) 1975 ( . Standards" 27 Stanjo/'d L. Rev . 
בווזאותהצורךכגוואחריס,גורמיסלצזבהליךחשובכאלמנטהזמולגורסמוזעות 39

התריעהשבהס ,זיופסקיבכמהרוטלויהשופטתשציינהכפי ,רבהאינה ,ובהמשכיות

הסעדפקידת 'בפלובית 1161/00(תייא)עיימראוהליכיס.שלפוסקתיבלתהימשכותעל

פלוביתב'פלובי 1086/05(תייא)עיימ ; 584 ) 1 ( 2001מחוזיתקזיופורסס),(לאהבוערלחוק

 . 785 ) 22 ( 05פזאורפורסס)(טרס

בהחלטהגסאלאמסוימת,ילזהשלבעניינהקונקרטיתבהכרעהרקלאעולההשאלה 40

אחרותאותקציביותבהחלטותכגווככלל,הילזותעלאוילזות,קמצתעלהמשפיעהכללית

החובהאתמטילההאמנהכעיקרוו,ממנה.חלקעלאוהאוכלוסייהכללעלהמשפיעות

גסבמעלהראשווכשיקולהמושפעת)הילזותקמצתטובתאת(אוילזההטובתאתלשקול

 .אלולהחלטותגסביסיהמחובשינוייסיפיסשייאמרויסוהזרבכלליות,בהחלטות
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שלהמשקל-1981א"תשמ ,ילזיסאימוץובחוקוהאפוטרופסותהמשפטית

 .משפטיתמבחינהלגמריברוראינוהילזהטובת

המוצעהמודלג.
המוצעהמודלהצגת . 1

ילזותשלבעניינןההחלטותקבלתזרךלעיגוןהוועזהיזיעלהמוצעהמוזל

 :הנובחקיקה

הילדהטונתעקרוןא.יי

ראשוןשיקולהילזהטובתתהאילזהשלבעניינההחלטהאופעולהבכל . 1

 .במעלה

והאינטרסיסהצרכיס ,הזכויותמכלוליישקלהילזהטובתקביעתבעת . 2

צרכיה ,זכויותיהיישקלומסוימתילזהשלטובתהקביעתבעתהילזה.של

הבאיס:הגורמיסלאורהיתרביןשלהוהאינטרסיס

 ;הנזוןהענייןלגביועמזתהזעותיה ,תחושותיה ,הילזהרצוןא)

 ;הילזהשלוהנפשיהגופנישלומהב)

 ;המתפתחיסוכשריההילזהשלגילהג)

 ;הילזהבחייהזמןממזז)

 ;הנזוןלענייןהרלוונטיותותכונותיהמאפייניה ,הילזהשלמינהה)

 ;הפעולהאוהחלטהמןכתוצאהובעתיזבהווההילזהחייעלההשפעהו)

אחרותמשמעותיותנשיסועסהוריהעסהילזהשלויחסיסקשריסז)

 ;בחייה

הענייןעלהילזהשלבחייהאחרותמשמעותיותונשיסהילזההוריעמזתח)

הנזון;

 ;הנזוןלענייןהרלוונטיהמקצועיהיזעט)

להחלטהביחסהילזהטובתלקביעתכקשורבחיקוקשנקבעאחרגורסכלי)

המחליט.הגורסיזיעללהכקשורשיימצאאוהנזוןבענייןלפעולהאו

בזברפירוטתוך ,בכתבתנומקמסוימתילזהשלטובתהבזברהכרעה . 3

ק"בסלאמורבהתייחסההחלטהקבלתבעתבפועלנשקלואשרההיבטיס

זכרבלשוןבמקור(הציטוט 41 "הנזוןבהקשרלהסשיוחסוהמשקל ,לעיל ) 2 (

 .).פ.ל.ר-

המוצעהמודלמטרות . 2

נטרסיסיוהאהצרכיס ,הזכויותכמכלולהילזהטובתאתלהגזירמציעהמוזל

במשפטהילזהטובתשלוההגנתיותהעמימותבעייתלפתרוןוזאת ,הילזהשל

כאמורהנההילזהזכויותלביןהילזהטובתןיבלשלבהבחירה . 4הנוהגן

המחליטהגורסאתמחייבתהיאשכן ,המוצעהמוזלשלהחשובהחיזוש

כזכויותשהוכרוכאלהביןהילזה,שלוהצרכיסהאינטרסיסבמגווןלהתחשב

 ,מקוסמכל ".זכויות"כהוכרושטרסכאלהוביןהילזה,כזכויותאוהאזס

באינטרסיסוהן "ייהגנתייסבצרכיסהןהתמקזותמחייבהמוצעהמוזל

שלמוגבללמספר "הילזהיישלהרזוקציהאתומונע ,הילזהשל "עצמאייסיי

טובתשלההגנתיהזגשלאורקיימתשהייתהתופעה- "הגנתייסייצרכיס

לאוראפשריתשהייתהתופעה-אזסזכויותשלמצומצסלמספראוהילזה,

צרכיסכניסתמונעתההצעה ,מזאתיתרההילזה.זכויותשלהחלופיתהגישה

שהתאפשרהכניסה ,הילזהטובתלמסגרתהזולת)של(כלומרזריסואינטרסיס

הצרכיסמגווןאתקושרתההצעההנוהג.במשפטהילזהטובתעמימותלאור

הענייןשבנסיבותאלואתרקולאהילזהלטובתהילזהשלוהאינטרסיס

הילזהזכויותשלהתרומהצמצוסאתבכךומונעת ,הילזהלרצוןמתאימיס

אינטרסיסלמימושהילזהשלנחרץרצוןקייסשבהסזעוסמקריסלמספר

שכלמבהירהההצעה ,לבסוף . 43הילזהכזכויותמשפטיתשהוכרומוגזריס

 ,הילזהטובתבמסגרתומוכריסמוגניסהילזהשלוהצרכיסהאינטרסיסמגוון

האינטרסיסמגווןאחרלהתחקותהמחליטהגורסאתמחייבתהיאכןועל

שלהמיוחזתהמיזהאמתלפיביניהסלאזן ,עצמההילזהשלוהצרכיס

ביןבוויכוחהתמקזותמונעתאףהיאהילזה.רצוןלרבות ,עצמההילזה

באשרעמזתסאתהמחליטהגורסבפניהמציגיסאחריסגורמיסאוההוריס

אואינטרסנטיתבחירהעללעתיסהמבוססת ,הענייןבנסיבותהילזהלטובת

 .הילזהשלאינטרסיסאוצרכיסשלמצומצסמספרשלסובייקטיבית

הילזהשלטובתהקביעתתהליךאתלהבנותמציעהמוזל ,כןכמו

וזאת ,לשקולשראויחשוביספרמטריסשלומנחהפתוחהרשימהיזיעל

שיקולהבניית . 44הילזהטובתשלהסובייקטיביותבעייתאתלפתורכזי

האינטרסיס ,שהזכויותלהבטיחנועזההפרמטריסרשימתבאמצעותהזעת

עצמהבהחלטההן ,המחליטהגורסעינילנגזיעמזואכןהילזהשלוהצרכיס

עקרוןעלהילזהזכויותלעקרוןהמיוחסיסהיתרונותאחז .קבלתהבהליךוהן

חוקתי-נורמאטיבימושגייהנן:הילזהשזכויותהעובזההנוהילזהטובת

מושגייהנה:הילזהטובתואילו , 4S "וקיימתמוכרתזכויותמערכתעלהנשען

ביתשלהעובזתיתוההערכהשיקול-הזעתעלשנשעןרגשי-סובייקטיבי

אתלהבנות ,גיסאמחז ,מבקשהמוצעהמוזל . 46 "ספציפיבמקרההמשפט

למעוגןרגשי-סובייקטיבי""מאותוולהפוךהמחליטהגורסשלהזעתשיקול

טובתהאתלאתרשישהמסוימתהילזהשלובזכויותבאינטרסיס ,בצרכיס

המחליטהגורסעללהקללאגיסא,מאיזךאך , 47הענייןבנסיבותהמיוחזת

הילזהשלומהאינטרסיסמהצרכיסהמנותקתכלליתהחלטהבקבלת

זכויותמערכתייעלהנשענתכלליתאיזוןנוסחתהפעלתתוךהמסוימת

האיזוןשנוסחתלומרניתןלאהמסוימתהילזהמבחינת ".וקיימתמוכרת

אתמשקפתאכן "והקיימתהמוכרתהזכויותמערכתייעלהנשענתהכללית

המשוער.אוהממשירצונהאתאפילואו ,טובתה

זופרמטריסובשימתחשובמקוסלהקנותמציעהמוזל ,הקשרבאותו

הילזהרצוןביןסתירהשאיןבלבזזושלאהעובזהבהזגשתהילזהלרצון

אפשרואס ,ואי-אפשר ,וזינמיחיוביקשרביניהסשישאףאלא ,לטובתה

בעייתלפתרוןוזאת ,רצונהשקילתללאהילזהטובתמהילקבוע ,ראוילא-

מעמזאתלחזקהמבקשותהגישות .הילזהטובתשלהשליליהפטרנליזס

כבסיסהילזהברצוןבלעזיבאופןמתמקזותהילזהטובתמולהילזהזכויות

הנהובנזוראלמוגעמזת ,למשלכ,ךהילזה.זכויותשלוהמעשיהתאורטי

האזס)זכויותאתלהפעילהילזהרצון ,(לשיטתןהילזהשלהאדסשזכויות

האזסזכויותאתלממשמבוגרתשללרצונהזהה(הגנהמלאהלהגנהראויות

הילזהבשלותחוסרלנוכחרק-מיזתיבאופן-אותןלשלולומותר ,שלה)

חריגמהווהלשיטתןהילזהטובתבטובתה.מהותיתפגיעהאוהקונקרטית

האזסבזכויותלפגועשניתןכשסבזיוקילזות,שלהאזסזכויותעללהגנה

רצוןאתאמנסמחזקתזוהצעה .ציבוריאינטרסאואחראזסזכותבגין

רצוןבעלתשהנהבוגרתלילזההקשורובכלאזסלזכויותהקשורבכלהילזה

ביצירת ,ובס ,הענייןבנסיבותשלההאזסזכויותכיבוזעלהעומזת ,ברור
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זיכוטומיהשלבשימורהאוהילזה,לטובתהילזהזכויותשביןהזיכוטומיה

כלאתרבור,רצוןבעלתשאינהילזהרצוןאתמחלישהלמעשהזוהצעהזו,

שלהוהצרכיםהאינטרסיםכלאתאזם,כזכויותמוגזרותשאינןזכויותיה

רצוןשביןוהמורכבהחשובהקשראתמחמיצהולבטח ,כזכויותהוכרושלא

הילזהזכויותביןהזיכוטומיהביטולזווקא ,אחרלשוןלטובתה,הילזה

בעניינההחלטהכלעלהילזהרצוןהשפעתוהרחבתבמוזל,כמוצעלטובתה,

והזכויותהצרכיםהאינטרסים,מכלוללגביקריטובתהמהיקביעהכלועל

 ,הילזותהיקףמבחינתהילזהרצוןהשפעתאתמשמעותיתמחזקיםשלה,

הילזה,שלוהאינטרסיםהצרכיםהיקףומבחינתההחלטותהיקףמבחינת

לטובתלהקנותחייבהמחליטשהגורםלקבועמציעהמוזל ,ולבסוף

ראשוןשיקולשלמשקללפחות ,הענייןבנסיבותיזועלשנקבעהכפיהילזה,

שאינהומהותיתפרוצזורליתעזיפותמשפטיתמבחינהשמשמעותו ,במעלה

בעניינהוהחלטהפעולהבכלתחולזוושחובה , 48מכריעמשקלכזימגעת

והמשקלהתחולהבעייתלפתרוןוזאתכלליות,החלטותכולל ,הילזהשל

להכריעיוכלהמחליטשהגורםפירושוזהמשפטימשקל , 49הילזהטובתשל

עלהענייןבנסיבותעזיפיםאחריםאינטרסיםאם sהילזהסלטובתבניגוז

עזיפותהילזהלטובתליתןישכאלהבמקריםגםאולםהילזה,טובת

הילזהשטובתהנה,הפרוצזורליתהעזיפותמשמעותומהותית,פרוצזורלית

לנגזותהיהלסיומוועזהרלוונטיתההחלטהקבלתהליךמתחילתתישקל

מיוצגתשלעתיםהילזה,שטובתלהבטיחכזיאורכו,לכלהמחליטהגורםעיני

אחתתישכח,לאשונים,אונוגזיםאינטרסיםבעליאחריםאוהוריםיזיעל

חייביהיההמחליטשהגורםלמשלהנההפרוצזורליתהעזיפותשלההשלכות

הילזהטובתשלוהשקילהההתחשבותלאופןבמפורשבהחלטתולהתייחס

תינתןהילזהשלטובת ,הנההמהותיתהעזיפותמשמעותההליך,שלבילאורך

-מכריעמשקלכזימגעתשאינהעזיפות-הענייןלגוףא-פריוריתעזיפות

טובתשלשההערכהלהבטיחכזיוזאת ,אחריםצזזיםשלאינטרסיםפניעל

ליקויילאור ,היתרביןוזאת ,חסרהערכתתהיהלאהענייןבנסיבותהילזה

אחתבכלל,ילזותשלוהפוליטיתהחברתיתחולשתןולאורהאמוריםהייצוג

חייביהיההמחליטשהגורםלמשלהנההמהותיתהעזיפותשלההשלכות

צזזיםטובתומזוע ,הילזהלטובתיזועלשניתןהמזויקהמשקלמהולנמק

בעזיפותהבהתחשבהילזהטובתעללעזיפההענייןבנסיבותנחשבהאחרים

והבנתבמעלה,ראשוןכשיקולהילזהטובתקביעת , SJהא-פריוריתהמהותית

מכריע,משקלכזימגעתשאינהומהותיתפרוצזורליתכעזיפותזהמשקל

הילזהטובתאתלשקולוהחובההיותיוזגש,ולרוחה,האמנהללשוןתואמת

 , S2ילזהשלבעניינההחלטהאופעולהענייןבכלהמוצעהמוזלפיעלמוטלת

הילזה,טובתאתלשקולהנוהגתהחובההיקףשלמשמעותיתהרחבהמהווה

במעלהראשוןמשקלרקהנומינימוםכמשקלהוועזהיזיעלשהוצעהמשקל

שבהן-עצמהבילזהבעיקרהעוסקותבהחלטותאולם , S3מכריעמשקלולא

גזולההילזהעלהמסוימתההחלטהשלהא-פריוריתהנורמטיביתההשפעה

ההחלטותרובמכריע,הילזהטובתמשקליהיה-זולתהעלמההשפעה

 ,ראייההסזרימשמורת,אפוטרופסות,ענייניכגוןקונקרטית,בילזההעוסקות

ענייניםהנם ,וכו'נזקקות, ,אימוץ ,זתהמרת ,הגירה ,טיפול ,בריאותחינו,ך

ועל ,זולתהשעלמזומהותיתגזולההילזהעלהנורמטיביתההשפעהשבהם

משמעותומכריעמשקלמכריע,יהיהאלובהחלטותהילזהטובתמשקלכן

הענייןבנסיבותהילזהטובתאתהנוגזתהחלטהלקבלשאיןהנההמשפטית

חלופותביןלבחורניתןהילזהטובתמבחינתמעוינותהמאזנייםכשכפותאך

מובחןהילזהטובתשלהמכריעהמשקל , S4הזולתשלאינטרסיםלפישונות

קרי-היחיזהשיקולהנההילזהשטובתייקבעשבהםמיוחזיםממקרים

שאףאלא ,הילזהטובתאתהנוגזתהחלטהלקבלניתןשלאבלבזזושלא

שבובמקרהאפילו ,הזולתשלבאינטרסיםלהתחשבהמחליטלגורםאסור

 , ssהילזהטובתמבחינתמעוינותהמאזנייםכפות

הנוהגבמשפטהילךהוזנויותהילךהטובת . 3

זכויות"ו "הילזהייטובתהמושגיםלמשמעותבאשרמחלוקתקיימתבמשפטנו

 oעסקביניהםליחסשנזרשוהיחיזיםהזיןמפסקיאחזביניהם,והיחס "הילזה

 , 137 'בע , 3הערהלעיל ,הוועזהייחזו 41

המיזהאמתהנההילזהשטובתלהבהירובחשצורכו,זימזויקאינוהמוצעשהנוסחיצוין 42

והצרכיםהאינטרסיםהזכויות,אתורקאןבחובהנתוטומהמסוימתהילזהשלהמיוחזת

 ,המסוימתהילזהשל

זוכגון ,הקלאסיתייהילזהותיוייזכגישת ,וייטבלחופשאזםזכותוקיימתהואיללמשל, 43

ומבקשתמתאימהבשלותלמיזתשהגיעהילזהשלבזכותלהכרהתביא ,זורנובאלמוגשל

יומבלבטובתה)מהותיתפגיעהמוכחתאם(למעטלטובתהקשרללאוזאתזו,זכותלכבז

לטיפולאזםזכותקיימתולאהיותמנגהבטובתה,חשובכאלמנטעליהההגנהאתלקשור

 ,הורילטיפולהילזהזכותאכיפתתיתכןלאשכעיקרוןהרי ,הורי

אלההחלטהבקבלתהמחליטהגורםאתשיכוונופרמטריםשורתלקבועהייתההמטרה 44

לפיהםניביוהאיזון ,הענייןבנסיבותהמסוימתהילזהשלוהצרכיםיםהאינטרס ,הזכויות

ולכןטכנית,רשימהיזיעלהזעתשיקולמעיקורהיההחששלה,המיוחזתהמיזהאמת

 ,בצזההנמקהוחובתמנחיםפרמטריםשלפתוחהרשימהנבחרה

 , 254יבע , 6הערהלעיל ,יהווהעזיבפרשתשמגרהנשיאעמזת 45

שם, ,שם 46

הילזהשלהמיוחזתהמיזהאמתמציאתהיאהמחליטהגורםשמטרתלקבועאולייראו 47

שלהמשועררצונהאחרלהתחקותניסיוןשלהתאורטיהכלייזיעלהיתרןיב ,המסוימת

 , Eekelaar, Sllpra note 24ראו,עצמה,הילזה
 , 139-138יבע , 3הערהלעיל ,הוועזהייחזו 48

הילזהטובתמשקלמסוימת,ילזהלגביקונקרטיותבהכרעותובפרט ,מסוימיםבהקשרים 49

מכריע,שיקולשלמשקלכלומר,יותרבוהגיהיה

טובתעםהןהמתיישבבאופןלהכריעשאי-אפשרהנה ,העיוניהדיוןלצורןכאן,ההנחה 50

 ,הענייןטתנסיבלקבלאפשרמזומנותשלעתיםהכרעה-הזולתטובתעםוהןהילזה

 ,המוצעמהמוזלמתחייבתאףוהיא

יזיעל ,והשכנועהראיותהבאתנטליחלוקתהנההאמורהלעזיפותביטוילמתןזרן 51

ראשוןמשקלשמתןחזקהקביעתלמשל,-לסתירההניתנותמשפטיותחזקותקביעת

אלאהילזהלטובתבהתאםלהכריעהמחליטהגורםאתמחייבתהילזהלטובתבמעלה

השכנוע,נטלאתהאחרהצזיריםכןאם

לילזיםי!הנוגעותהפעולותבכלייהחובהמוטלתהילזזכויותבזסלאמנה 3יספיעל 52

מהמשקליריזהישובכןבלבה ) Primary (מעלהבראשוןהנולאמנה 3יבסמשקלה 53

ההסס ,) Paramount (מכריעמשקלשקבעוקוזמיםבינלאומייםבמסמכיםשנקבע

 ,החובהחלהשלגביהןההחלטותףהיקבהרחבתהנובאמנההילזהטובתבמשקלליריזה

הנולגביהןהמחייבוהמשקל-עצמהלילזהבעיקרהנוגעותהחלטותביןהבחנהויצירת

לזולתהגםזומהבמיזהאןעצמהלילזההנוגעותהחלטותאוכלליותלהחלטות-מכריע

 ,בלבזבמעלהראשוןלגביהןהילזהטובתשלהמשקלכןועל

אומשמורתבהחלטותגםההוריםשלההזזייםבאינטרסיםהתחשטתישזהבמובן 54

תהיהזוהתחשבותאלו,בהחלטותמכריעהילזהטובתשמשקללמרותאחרות,בהחלטות

מעוינותכמעט(אומעוינותהמאזנייםכפותהילזהטובתמבחינתשבולמקרהמוגבלת

ספקולטיבי),אושולי,מזעריהנוהשונותהחלופותביןכשהפער

אחריםלצזזיםזהילהביןענייניםלניגוזכבזחששכשישנזירבמקרהרקמוצזקהזס 55

משקלשקביעתזומנילכןעצמה,לילזהורקאןנוגעתשהחלטהושסוראותה,המייצגים

ןיהלבמרכזהילזהאתלשיםהןמצליחה ,המוצעתפרשנותורקעעל ,הילזהלטובתמכריע

מוצזקתלאפגיעהלמנועוהןלטובתה)בניגוזהחלטהלקבלאין(שכןההחלטהקבלת

החלופותהילזהטובתכשמבחינת(שכןההוריםובפרט ,הזולתשללגיטימייםבאינטרסים

 ,בהם)להתחשבניתןזומות
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אבלביןיהווה,עדילכתדתהאתהמירהנישואיהשבמהלך ,אסביןבסכסוך

המשמורתאתהאבתבע ,הילדותבחייהעיקריההורההייתהשהאסאףיהודי.

הדיןבביתהחינוכי,הסכסוךלנוכחהיתרבין ,) 10ובן 9בת , 5(בתהילדותעל

ביקשההאס . 56המחוזיהמשפטבביתנידוןהילדותשלהחינוךואילו ,הרבני

להמשיךהמקבילההאבבזכותלפגועמבליאמונתהלעיקריהילדותאתלחשוף

לחשוףהאסעללאסורביקשהאבמנג,ד .הממלכתית-יהודיתבדרךולחנכן

המשפטובית ,במשמורתהיהיוהילדותאסאףאמונתה,לעיקריהילדותאת

ודחההדיןפסקאתאחדפהאישרהעליוןהמשפטבית .לדרישתונעתרהמחוזי

לגביעקרוניותמחלוקותהתגלעוהזהההתוצאהלמרותאולס ,האסערעוראת

 . 57הילדהלזכויותהילדהטובתשביןהיחס

ישענייןובכלטובתה,אתכוללותהילדהשזכויותסברשמגרהנשיא

כגוןיסודזכויותהמערביסבסכסוכיס ,למשל-מתאימהמידהאמתלבחור

 ,היתרבין ,הילדהזכויותהנההמתאימההמידהאמת ,הדתלחופשהזכות

ישהענייןבנסיבותלכן ."הזכויותיישלוהאובייקטיביהוודאיהאופילאור

דרךעל ,לשיטתו ,הכוללת , 58דתמכפייתלחופשהילדותזכותאתלבכר

ציין ,כןפיעלאף . 59האסאמונתלעיקרילהיחשףשלאזכותןאתההיקש

הכרהלהיותיכולהכילשערקשה"שהמושגיסשביןהעקרוניליחסבנוגע

תהיההילדטובתכיאוהיל,דלטובתשאינהלכבדסובחובההילדבזכויות

 . 60האחרות"והמשפטיותהחוקתיותמזכויותיובהתעלמותמותנית

זכויותיה,אתכוללתהילדהשטובתשטרסברג-כהןהשופטתגרסהמנג,ד

סבורהאינניייטובתה:קביעתבעתלשקולשישמהשיקוליסחלקרקשהנן

עלהגוברעצמאישיקול-עליהיהזהששיקולראוינסיבותמערכתשבכל

 . 61 "'הילדטובת'שיקולוהואהעליוןהמשקלבעלהואשלדעתיהשיקול

היאהילדותטובת ,הדתכפייתמענייןלהיקשמקוסשאיןאף ,זומסיבה

 . 6האסןאמונתלעיקריחשיפתןמעצסהנובעבלבוללמנוע

אותןלחשוףהאסעללאסורהיאהילדותשטובתהסכיסזמירהשופט

עסמתיישבזהמבחןיי :זכויותיהאתכוללתהילדהושטובת ,אמונתהלעיקרי

תהליךקייס ] ... [ואינטרסיסזכויותלגביהמשפטבתורתהמקובלתהתפיסה

אינטרסיסישאך .זכויותשללמעמד ] ... [אינטרסיסהתגבשותשלמתמיד

מןיותררחבאינטרסיסשלהתחוסכזכויות.בהסמכיראינושהמשפט

איןליל,דמרביתהגנהלהעניקמבקשהמשפטשאס ,מכאן .זכויותשלהתחוס

וזו ,באינטרסיסגסלהתחשבעליואלא ,זכויותעלבהגנהלהסתפקצריךהוא

 . 63 "הילדטובתשלהמשמעות

מחזקשהואמאחרהילדהזכויותמבחןאתהעדיףמצאהשופטמנג,ד

סבראףהואיותר.אובייקטיבישהואומאחרהילדהשלהעצמאימעמדהאת

הילדזכויותמבחןעלהמתבססתשהכרעה ] ... [אפשרותקיוסלשלולאין"ש

טובתמבחןיסודעלמתקבלתשהייתהההכרעהעסלהתיישבשלאעלולה

 ] ... [חובהכזהמקרהבכלכי ,גורףכלללקביעתמקוסאיןשלדעתיאלאהילד.

שבהסמקריסייתכנו ] ... [ .הילדטובתמבחןעל-פי ] ... [ההכרעהאתלהעדיף

 ,קרי . 6הילד"~בזכויותהכרהעלהמבוססתהכרעהלבכרהמשפטביתעליהיה

בטובתה.הפגיעהחרףהילדהזכותלפישיוכרעומקריסייתכנו

במוקדהנן , 65מהתוצאהלהבדיל ,הדיןבפסקהשונותהתאורטיותהעמדות

 ,האלטרנטיבייסהמבחניסשנינדוניסשבו 66ובנדוראלמוגשלהחשובמאמרן

לעמדתהקרובהעמדהומוצעת ,הילדהשל)(האדסוזכויותהילדהטובת

משקלמעניקייהילדה:זכויותמבחן ,ובנדוראלמוגשללשיטתןמצא.השופט

בכוחוהכרה ] ... [עצמסבפניכערכיסהנתפסיס ,ילדיסשלולבחירהלרצוןכבד

טובתומנגד , 67 "לגורלובנוגעהחלטותולקבללהבין ] ... [ילדשלהעצמאי

פיעלאלאבדברהנוגעיסהילדיסשלהבנתספיעלנקבעתייאינההילדה,

כיהנחהעומדתהמבחןביסוד .פטרנליסטיתכלומר ] ... [מבוגריסשלהבנתס

בריאהבדרך ,וחברתיתרוחנית ,מוסרית ,נפשיתפיזית,להתפתחצריך'הילד

הבנייתובעיקרגסאך ,המשפטיהמצבתיאוראוליישבכך . 68 "ונורמלית'

הילדהלזכויותהילדהטובתביןהדיכוטומיהחיזוקתוךהמשפטיהמצב

(בהתמקדותכהגנתיהילדהטובתמבחןלעיל:שהוצגוהקוויסשנילאורך

 ,הילדה)מרצון(בהתעלמותוכפטרנליסטיונורמלית)רביאהבהתפתחות

עבורוהבחירההרצוןערכי(בהדגשתכליברליהילדהזכויותמבחןוהצגת

ההבחנהעצמובמאמרהילדה).לרצוןכבדמשקל(במתןוכאוטונומיהילדה)

מהותית:מבחינהפניס.ככפולתמוסרבתהילדהלזכויותהילדהטובתבין

מבוססהילדיסזכויותמבחןואילוהיל,דצורכיעלמבוססהילדטובתמבחןיי

לענייןקובעיס,בית-המשפטאוההוריסיימוסדית:ומבחינה , 69 "הילדרצוןעל

זכויותלענייןקובעיס,עצמסהילדיסואילו ;צריכיסילדיסמההילד,םיטובת

 . 70 "רוציסהסמה ,ילדיס

ממדייבעלהואהילדהטובתשמבחןהעובדההנונוסףהבדל

הילדהזכויותומבחן ,המסוימתהילדהטובתבהערכתומתמקד 71 "קזואיסטי

מוגדרת-למדיירשימהאלמפנהזכויות-האדס,בדברהכלליתלתורהבדומהיי

בין 73הדיכוטומיתהעולסתמונתרקעעל . 7קבועיס"ןוסייגיסזכויותשל

לגישההמיוחסהיתרוןרקעועלהילדה(רצון)זכויותלביןהילדהטובת

הנהובנדוראלמוגהצעתקזואיסטית,גישהעלהחלטותבקבלתאובייקטיבית

הילדהטובתפניעל 7הילדה~של)(האדסלזכויותבכורהמעמדליתןכאמור

כשהפגיעהרקהילדהשל)(האדסבזכויותפגיעהשתותרכך ,החלטותבקבלת

פגיעהלאוררקברציונליות,לפעולהילדהוקשייבשלותחוסרמחמתמוצדקת

העניין.בנסיבותהסבירה ,הפחותהבמידהורקבטובתהמהותית

שמהווהאףוייתכן ,אפשריתבהחלטזודיכוטומיתעולסתמונת

להשתחררמאפשרהמוצעהמודלאולס . 75הנוהגהמשפטשלנכוןתיאור

טובתהגדרתלזכויותיה.הילדהטובתביןשילובומאפשר ,זומדיכוטומיה

 ,המסוימתהילדהשלוהאינטרסיסהצרכיסהזכויות,כמכלולהילדה

מתאוריותהמנותקבאופןביותררחבהזכויותתפיסתעלהןמבוססת

המשפטבתורתכיוסיותרמקובלותתאוריותעלוהן ,לרצוןזכויותהקושרות

 ,עצמההמסוימתבילדהמתמקדתזועמדה . 76לאינטרסזכויותהקושרות

הסימבוליבשילוב ,שלההמיוחדיסבצרכיס ,שלההמיוחדיסבאינטרסיס

כמרכיביסהצרכיסלתפיסתהאינטרסיסתפיסתשביןהמשליסוהמטריאלי

במסגרתשלהוהאינטרסיסהצרכיסלהגשמתובזכויותיההילדה,טובתאת

התפיסהאתמהיסודלשנותמבקשתזועמדהעניין.כלבנסיבותטובתה

לתפיסההילדה,טובתשל(שלילית)והפטרנליסטיתההגנתית ,החד-ממדית

והעצמאייסההגנתייס ,והצרכיסהאינטרסיסלמגווןהרגישהרב-ממדית

בקביעתהילדותשלוהמשוערהממשירצונןעסשותפותתוך ,ילדותשל

לתמונתמתנגדהמוצעהמודלבכךחיובי.פטרנליזסשלבדרךטובתן

עלאובייקטיביתהחלטהשעדיפהלטענהמתנגדואףהדיכוטומיתהעולס

האינטרסיסמכלולאתהילדהטובתבגדרכוללהמוצעהמודלקזואיסטית.
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להתפתחותהמכוונים "ההגנתייםייאלואתרקולאהילזהשלוהצרכים

מקביעההילזהטובתאתמשנההמוצעהמוזל ,בנוטף ."ונורמליתבריאהיי

 ,הילזהטובתלגביהערכיתלתפיטתובהתאםהמחליטהגורםשלעצמאית

שלוהמשוערהממשיברצונההתחשבותתוךהמחליטהגורםשללקביעה

ולאינטרטיםלצרכיםבהתאםקזואיטטיתהחלטהזווקאומחייב ,הילזה

אמתפיעלכלומר-המיוחזתטובתהפיעלעצמה,המטוימתהילזהשל

לה.המיוחזתהמיזה

וזכותצורןאינטרס,הילךה,טובת-המושגיםהגךרת . 4

זרושה ,הילזהטובתבמטגרתוזכויותצרכים ,אינטרטיםשביןהשילובלביאור

 :המושגיםשלהגזרה

 ,הערכיםהעזיפויות,טולם-המיזהאמתהיא(המטוימת)הילךהטובת

הרחבבמובןהמטוימתלילזהטובמה-המטוימתהילזהשל 'וכוהרגישויות

הילזהשלהמיזהאמתהכולל.מצבהאתמשמראומשפרמה ,המילהשל

הילזהמתבניתאחרתאוכזובמיזההשונהעצמה,לילזהמיוחזתלעולם

אמתאחר.ולילזאחרתלילזההמיוחזתהמיזהמאמתוהשונה ,הכללית

ילזותהלאורךמשתנהובהכרחלהשתנותעשויהעצמההילזהשלהמיזה

הילזהטובתלגביהחלטהלכןהמתפתחים.וכשריהחיצוניותנטיבותלאור

המיזהבאמתולעטוקוקונטקטטואליתקונקרטית ,פרטיקולריתלהיותחייבת

 . 77מיוחטיםבמאפייניםאוכלליותבתבניותולאעצמההילזהשלהמיוחזת

 ."לנעליהכניטה"והמטוימתהילזהראיית"יילאחרלהתקבלההחלטהעל

ביןהכרעהבחובהטומנתהענייןבנטיבותהילזהלטובתבנוגעההכרעה

המיוחזתהמיזהאמתמבחינתוחטרונותיתרונותחלופהולכלשונות,חלופות

 o .הילזהשל

התעלמותוהמהווההרבניהזיובביתויושגירלתביעתהמשמורתמכריכתהנובעהפיצול 56

יוסיעו"זעםביחזנפרזבמאמרייזון ,הסמכויותבחלוקתמנחהכעיקרווהילזהמטובת

ההסזריםאתלהבנותהנהמזיאחריותשאלתאתמעוררשהזרבנצייןאךמנזלסוו,

רגישותהפגנתתוך ,הילזהלטובתבהתאם-והפרוצזורלייםהמהותיים-משפטייםה

ההתחשטת ,הילזהבחייהזמןבממזההתחשבות ,הווזאות ,ההמשכיותהיציבות,לעקרונות

לדיווו,נבמשפטהסמכותדינישינוישמחייביםי,וכולהוריהבינהענייניםלניגודבחשש

 . 20הערהלעילמורג,גםראוזהבנושא

בפסקהחשובותהסוגיותשאראתומותירלזכויותיה,הילזהטובתשביוביחסמתמקזאני 57

 .אחרלזיווהזין

נושאאתהמסזירוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוקא 13יסידיעלחוקיתגנתהמו 58

 .הזתהמרת

זתותומרשלאהילזותזכותמזועהסרבאיוהעניין.בותנסיבבפרט ,בעייתיתההנמקה 59

גםלהיחשףשתזכינהלפחותאוחייהו),בהעיקריההורה(לזתדתןשתומרזכותועלגורבת

(פרשתאימם"שללכתלהצטרףרצווכלהביעולאש"הילזיםהטענהאמו.אמונתלעיקרי

זת,המרתנדרשהלאכללשכןעוסתי,עיגוןחסרת ) 259יבע , 6הערהלעיל ,יהווהעזי

העוסה ,דותילהגיללנוכחלהשתתפות.ותוזכהפרתתוךלזעתו,נשאלולאכללוהילזות

לאמו,הילזותביוהטובהטיפוליהקשר ,האםלאמונתחייהורובבמשךנחשפושכרב

להיחשףמסכימותשהילזותההנחה-בחייהוהעיקריהמטפלההורהכאמורשהייתה-

מקרהבכל ,ההפוכהמההנחהיותרמסתברת-האבחינוךהמשךלצזהאםלאמונת
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שלההגנתייםלאינטרטיםגםהזכויותשיחאתלהרחיבהאפשרותאתמחלישות

לטובתה.הילזהרצוןשביןבקשרוהמורכבהעשירוןיהזאתומטכלות ,הילזה

 ,הוריותזכויותגישתלמשל-ביקורותכמהקיימות ,השנייהמהבחינה

(המזגישההוריותזכויותגישת . 106תיהוראומשפחתיתאוטונומיהגישתאו

(המזגישהההוריתאוהמשפחתיתהאוטונומיהגישתאוההורית)הזכותאת

אתלבקרעשויות ,המזינה)מהתערבותשייגרםוהנזקההוריתהטמכותאת

שלמשקלומתןהילזה)טובתבגזר(ולולזהיהבזכויותשהכרהמשוםהמוזל

הוריותבזכויותפגיעהמהווההילזהלטובת(לפחות)במעלהראשוןשיקול

 ,הוריותזכויותלגביאלו.שותיגמקבלאינושלנוהמוזלההורית.בטמכותאו

שלמהאינטרטים "הילזהטובתייאתלוגיתמבחינה "מנקהייאמנםהמוזל

הזכות ,למשל-הוריותבזכויותלהכירראויאםויכוחאמנםוקיים ,הוריה

המוזלאך-הילזהלגיזולהוגנת)(להזזמנותאוכהורהלכבוזההורית

טובתלגזרץמחושתהיהבתנאיהוריותבזכויותהכרהשוללאינולכשעצמו

ראשוןכשיקול(לפחות)הילזהטובתשלהחיצונילמשקלוכפופהלזהיה

 ,אפשרותישמכריעהילזהטובתמשקלשבהןבהחלטותגם ,כאמור .במעלה

מצזשהחלופותבתנאי ,הוריותבזכויותמבוקר)(באופןלהתחשב ,המוזללפי

נועזלאהמוזל ,ההוריתבטמכותלהכרהבאשרשקולות.עצמההילזהטובת

ההחלטהקבלתואופןמהותלגבילהנחותהאלאההוריתהטמכותאתלבטל

אתלהחליףמציעהוועזהשלהכוללהמוזל ,אזרבההילזה.טובתבעניין

ההוריתוהטמכותחובה"כולהגזירה "הוריתאחריות"בהאפוטרופטותמושג

המוזלכןעל , 107 "הילזהטובתיעל-פלזהיהשליינהנבעולפעוללהחליט

 ,הילזהלטובתולפעולהחלטותלקבלההוריתבטמכותמפורשותמכירהמוצע

האינטרטיםלהגשמתמיועזתאינהההוריתשהטמכותקובעהואכיאף

ושההורים , 108הילזהכלפיההוריתהחובהלהגשמתאלא ,הפרטייםההוריים

ההשתתפותזכותאת ,היתרביןלכבהההוריתטמכותםהפעלתבעתחייבים

גישותווןימכהביקורות ,לטענתיועוהזאתההחלטה.בקבלתהילזהשל

ההכרהשלבהבנתהאלאלכשעצמןהילזהבזכויותלהכרהלאקשורותאלו

 ,"(הליברליות)לזכויותיהןהילזותאתלהפקיר"ההוריםכחיובהילזהבזכויות
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ועלהאינטרסיםעלהילזהשלהליברליותהזכויותאתלהעזיףכחיובכלומר

המוזל,יזיעלנמנעתזותופעהכאמורוממילאהילזה,שלההגנתייםהצרכים

הזכויות,מכלולביןאיזוןתוךהילזהטובתמהילהכריעלהוריםהמאפשר

הילזה.שלוהאינטרסיםהצרכים

מכיווןלהבזילאוהיחסים,שיחמגישתהנןזהבכיווןנוספותביקורות

שיתופי,ערךהעמזתהואלכולןהמשותףאשרקהילתיות,זתיות,גישות

עלהמוצעת ,היחסיםשיחגישתההחלטות.קבלתבמוקזזתיאוקהילתי

היחסיםחשיבותאתההחלטותקבלתתהליךבמרכזמעמיזה , 109זפרןיזי

זוגישהוציבורית.משפחתיתאישית,מבחינההנמשכיםהמשפחתיים

הוריה,לביןהילזהשביןההפרזהלאורהמוצעהמוזלאתלבקרעשויה

אנוכייםיחסיםולעוררהמשפחהיחסישלהפרטהליצורהעלולההפרזה

בהזגשתהמוזלאתלבקרעשויההגישה ,כןכמו .במשפחהואינטרסנטיים

קבלתבעתהמכריעולעתיםבמעלההראשוןהשיקולהילזהטובתהיות

השיקוליהיובכללותםהמשפחתייםשהיחסיםלקבועותעזיףההחלטות,

הילזהמזכויותמתעלמתאינהזוגישההמכריע.ואוליבמעלההראשון

כשיקולאליהןמתייחסתאלאהמסורתית),(במשמעותןהילזהמטובתאו

לגמרימנוגזאינוהמוצעהמוזלהנמשכים.המשפחתייםהיחסיםאתהמגביל

הזגשתכגוןוחשוביםמסוימיםבהזגשיםממנושונהרקאלאהיחסים,לשיח

הכרהביןהסתירה,מהזגשתלהבזילוהקשר,הילזהזכויותשלהחשיבות

המזגישותלגישותלגמרימנוגזאינוהמוצעהמוזללטובתה.הילזהבזכויות

 11לירבליות-קהילתיותסלגישותיותרזומהשהואאףהמשפחה,חשיבותאת

כלמבחינתוהקהילההמשפחההיחסים,חשיבותאתהמזגישותמשולבות

גםולכןצורךאינטרס,להשישעצמההילזהטובתמבחינתובפרטחברותיה

כן,עלוקהילתיים.משפחתיים ,הורייםיחסיםוטיפוחהגנה ,לשימורזכות

 oהחברותטובתשלהייררכיתמהערכהכללבזרךלהימנעשישאףלשיטתי,

הזתיבזיוהקבועהוהחזקההרךהגילחזקתלעיון:ראויותחזקותשתימשמורתבזיני 92

הושחזקותהיאכאמורהמוצא(נקוזתאמהעםובתאביועםהולךבו 6גילמעלשלפיה

הילזהלטובתענייניתקשורותשתהיינהובלבז ,הילזהטובתלקביעתלסיועחשובאמצעי

העניין).בותיבנסלסתירהיתנותונ

שלטונית.וחובהכותזעלולאשלטוניתופריבילגיהסעזגישתעלמבוססיםהנזקקותזיני 93

אובפנימיותמזיהנרחבהשימושאתלמשלתגבילמטפללהורההילזהבזכותהכרה

הוריהבביתפגיעהאוהזנחהמפניהילזהעלשמגניםקבועים)(שהופכיםזמנייםבסיזורים

מטפל.להורהזכותהבשלילתלילזהאחרנזקגרימתתוךזאתאך

מושארותהילזה,לטובתקשורותשאינומסיבותשבהםמקריםישץהאימוזיניבהפעלת 94

במסירתוושעיכובלביתו,החזרתותתאפשרשלאיזיעהחרףהרווחהבמסגרותילזות

מטגרתילזהועבור(היותעבורומאמץלהורהההזזמנותלאבזובהכרחיביאלאימוץ

אפסי).לאימוץהסיכוי

אתלבקרמשמורוהלאלהורהרשות Iמזכותגירושיוהסכמיניסוחשינוייזיעללמשל 95

כו.לעשותלחובההילזה,

בנטישתלראשונהשהכירזיופסקאושרשם 69 ) 5נג(פ"ז ,אמין 'נאמין 2034/98ע"אראו 96

 1620100(חיי)"שבתמזומה;במקרהפיצוינפסקלאמאזנזיקית.כעוולהילזותיואתאב
בגיןנזיקיתתביעהףהסעלנזחתה 33 ) 3 ( 2001משפחהתקזיופורסם)(לאש,ב,נ'ר,ב,

מוחלטתנטישהשלקיצוניבמקרהרקעוסקתשההלכהבטענהראייההסזריאי-קיום

האם,עםגרותכשהילזות ,ראייההסזריאי-קיוםשל(רגיל?)במקרהולאמטפלהורהללא

מזונות.משלםוהאב

המשפטביתשלפסיקותקיימות .והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוקא 28יס 97

הילזהבזכותהקייםבמצבגםמסוימתהכרהשבחלקולפרטו,המקוםכאושלאלמשפחה

 .הביולוגיההורהנפטרלאבושבמקרהכולל

לאזםאותההופךלילזהבינהוהקשררבזמובילזהשמטפלתביולוגיהורהשלזוגלבת 98

זכותאיו ,הילזהבטובתחשובלנזבךהילזהעםשלההקשרואת ,הילזהבחיימשמעותי

הכרהאיוואףהביולוגימההורהפרזהלאחרהילזהעםראייההסזריולקייםלהמשיך

שנוצר.החשובהקשרלהמשךעצמההילזהבזכות

לתביעתענייניהכריכת .בטובתהפגיעהמהווההילזהנייניבעלזוןהסמכותפיצולכאמור, 99

פגיעהבהוישהילזהשלהנפרזתהמשפטיתמאישיותהמתעלמתהזיובביתגירושיו

 5507/95"ץבגראו .הילזהשל "הגנתיותייבזכויותפגיעהגםבהישאך(הליברלית)בזכותה
הזיןביתנ'לוי 4238/03"ץבג ; 55 ,) 5נ(פ"ז ,בחיפההאזוריהרבניהזיןבית Iנאמיר

 ,הגזולהרבניהזיןביתנ'פלונית 2898/03"ץבג ; I) 480נח(פ"ז ,בירושליםהגזולהרבני

אוהמשפטבביתוחינוךהזיובביתמשמורתכגווסמכותפיצול(לענייו 550 ) 2נח(פ"ז

המשפט).בביתומזונותהזיובביתמשמורת

מבטיחהלאלחינוךהזכותאך .-2000תשס"אהתלמי,דזכויותבחוקהוכרהלחינוךהזכות 100

והמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזהראושוויוני.אואיכותיחינוך

(תשס"ג)איכילובאיפרופירבאשותחינו,ךבנושאהמשנהועזתזוח ,בחקיקהויישומם

בליקוייםלטפליםהורלחייבעשויהואיכותישוויונילחינוךבזכותהכרהרק . 211 , 37

ואיכותישוויוניחינוךלהבטיחהמזינהאתולחייבהטיפול,במימוןלפחותאוחינוכיים

-פרטי./חציהפרטיהחינוךבשוקמהתערבותהימנעותגישתנקיטתתחתאמצעיםבמגוון

שבורוטלויהשופטתשלהזיופסקאושר I) 145נז(פ"ז ,י l/מנ'פלונית 4596/98"פבע 101

הנזיקיןלפקוזת ) 7 ( 24יסבוטלמכולאחרחינוך.לצורכיגופניתענישהלראשונהאסרה

תביעההוכרהטרםאךחינו,ךלצורכיגופניתלענישהנזיקיתהגנהשסיפקחזש]]נוסח

(זכויותגופהעלולהגנהלכטזהילזהבזכותרבורההכרהגופנית.ענישהבגיןנזיקית

 ) 6 ( 27יסבוטלשטרםיצויןהאיסור.לחיזוקתביאלילזות),כיוםגםהמוקנותחוקתיות

אםוספקחינוכה,לשםהילזהכליאתאתלמעשההמתירחזש]]נוסחהנזיקיןלפקוזת

ולחירות.לכבוזהילזהבזכותהכרהלאורכנועליישאר

הבריאותשרנ'בתינוקותמיןבאבריחיתוכיםנגזהעמותה 578/98"ץבבגהעתירהכתב 102

במערכת).שמור(עותקפורסם)(לא

 . 255יבע , 6הערהלעיל ,יהווהעזיפרשת 103

באחריותהנושאתלמבוגרתהזכותכגוולילזהמיוחזותבזכויותלהכירהציעההוועזה 104

ולזאגהלביטחוןלכבוז,הזכות ,הוריהאצלולהתפתחלגזוללחיות,הזכות ,כלפיההורית

ולייעוץלהזרכהלהכוונה,הזכות ,הוריהעםויציבקבועאישי,לקשרהזכות ,הוריהמצז

ענישהמפנילהגנהוהזכותבמשפחההחלטותבקבלתלהשתתפותהזכות ,הוריהיזיעל

זוח ,בחקיקהויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזהראוגופנית.

ועזת"חזויי(להלן:(תשס"ג)מורגתיעו"זרבאשות ,ומשפחתוהילזבנושאהמשנהועזת

 .)"המשנה

 R. Farson Birthrights (Ne\v York, 1974); J. Holt Escape jroln Childhoodראו:: 105
) 1996 , The Needs and Rights ojChildl'en (Harmonds\vorth . עמזותעללביקורת

 M.D.A. Freeman "Limits of Children's Rights" The Jdeologies ojראו:אלו
36 ) 1992 " Children's Rights (Dordrecht, M. freeman & P. Veerman eds . 

 1למשפטשעריםההורים"יותוזכוהילזטובתהיל,דזכויותביוהגומליןסייייחשוזרי 106

 1למשפטשערים ,"המשפחהלטובתהילזזכויותביוהניגוזיישמואלי,יב ; 69(תשס"ה)

 ; 217ב)כרךתשמ,ט"שנייה,(מהזורהבישראלהמשפחהזינישיפמןפי 72;(תשס"ה)

תוך ,הילזהשלתקינהלהתפתחותכתנאיההוריתהאוטונומיהאתהמזגישותותגישוכו

 J. Goldstein, A.J .ההוריםשלהתעללותאוהנחהזלמקרימזינתיתהתערבותצמצום
Solnit, S. Goldstein & A. Freud The Best Jnterests oj the Child: The leaJt 

3 ) 1996 , Detrimental Alternative (New York ; חשיבותאתהמזגישותעמזותוכו

תקינהלהתפתחותלהזיקהעלולהמזינתיתמהתערטתכהגנההמשפחתיתהאוטונומיה

 M. Fineman "What Place for Family Privacy" 67 Geo ..משפחתייםיחסיםשל
1207 ) 1999 ( . Wash. L. Rev . 

 . 48יבע , 104הערהלעיל ,המשנהועזת"חזו 107

למלאלהםלאפשרכזיזכויותלהוריםשלפיו Children (Scotland) Act 1995 , § 2ראו: 108

כפרמטריםעמםוהיחסיםההוריםעמזתאתקובעהמוזלכוכמוית.ההוראחריותםאת

לעיל.כאמורהמנחהרבשימהחשובים

 . 9הערהלעילזפרו,שלהחשובמאמרהראו 109

 W. Kymlicka Liberalism, Commtlnity and Culture (Ne\v York , 1991 (;ראו: 110
ltS ןW. K ymlicka Mlllticultllral Citizenship: A Liberal TheolY oj Minority Rig 

) 1995 , New York (. קימליקה) Kymlicka ( קוזםכערךבקהילהשמכירותהצעותזוחה

מנגז,ים.הפרטשלהיסוזיותבזכויותלפגועהקהילה "ותייזכואתעצמם,לפרטיםשווהאו

בכפוףעליהמשפטיתלהגנהקוראואףעצמם,הפרטיםעבורהקהילהבחשיבותמכירהוא

להפך.ולאהפרטיםאתלשרתנועזהשהיאלהבנה
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שימורםעלהיחסיםשבירתמחייבתהילזהטובתשבובמקוםבמשפחה,

להפך.ולאהפרטיםאתלשרתנועזוהיחסיםשכןמכ,ךלהימנעאי-אפשר

ההחלטות,קבלתהליכיבמרכזלכשעצמםהמשפחתייםהיחסיםהעמזת

ייאוטונומיה"לחזקעלולה ,בלבזנוגזכשיקולהילזהבטובתוהסתפקות

הילזהטובתאתלהבטיחשנועזהמזינתיתהתערבותמפנימשפחתית

מובנהמשפטימוזלעלמבוססאינוהיחסיםשיחמזו,יתרהוזכויותיה.

הילזהלטובתבזומהועמומה,כלליתנוסחהעלאלאהחלטות,לקבלת

פגיעהישכןאםאלאהמשפחתייםהיחסיםעזיפיםפיהשעל ,המסורתית
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