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הצטרפותשלאחרובעידןוחירותו,האדםכבודיטוד:חוקחקיקתשלאחר

שימושעודלהתיראין , 3 "הילדזכויותבדברהבינלאומיתלאמנהישראל

ישראלהצטרפותשלאחרהתקופההצגת .ילדיםכלפיגופניתבענישה

דיןבפטקחדשכעידן 1989משנתהילדזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה

השונותבערכאותמשפטבתיידיעלשנתנונוטפיםדיןפטקיומטפרזה

הנקשרעמוקתפיטתישינויעללכאורהמצביעההתשעים,שנותבתחילת

לבחוןהיאזהמאמרמטרת . 4לאמנהישראללהצטרפותוגלויישירקשר

הביאהבאמתואםהישראליתהפטיקהעלהאמנההשפיעהאכןכמהעד

הרמה ) 1 (רמות:בשתיתיעשההדרביםבחינתבפטיקה.חדשלעידן

 "הילדייזכותבמונחמשתמשיםשבהםוהאופןהמידהבחינת-הרטורית

הצטרפותלפניהןהשנים,לאורךהישראליתבפטיקההילד"ייזכויותאו

במונחיםהשימושדרךשביןהקשרובחינת ,לאחריהוהןלאמנהישראל

כמהועדהאם-המהותיתהרמה ) Z (לאמנה;ישראלהצטרפותוביןאלו

בתחוםהפטיקהשלהעומקתפיטותעללאמנהישראלהצטרפותהשפיעה

הרטוריים.להיבטיםפרטוילדיםהוריםדיני

כי(זים,(י(זיםות pמועכבאמכההמכויותהזכויות

כ(ומרבחיים.מובחוכש(בבי(זותהכרהמתוך

או(בגרותהי(זהככתאיכוהזכויות(מתוהרציוכ(

בכךהכרהא(אבעתיז,כמבוגרזכויותיוהבטחת

י(זיםהיותםבעתי(זיםש(זכויותיהםהושהזכויות

 ,חד-משמעיתאינהזהבמאמרשתיעשההבחינהשלשהתוצאהאף

שנראהכפיראשית,היבטים.בכמהוחשיבותענייןבהלמצואאפשר

והןהרטוריבמישורהןזאת,במהפכה.מדורבאין ,הדבריםבהמשך

הל.ינלמהמכללההאקזמיהמסלוללמשפטיסהספרתיב ,סגלחרבת .למשפטיסזוקטור

 "המשפטייהעתכתבמערכתילחרב,במחקרהרבסיועהעללויתןזליתלזניאלמוזהאני

מיוחזתתוזה .והחשוםתהיסוזיותהסיהערותעלגרוןנמרוזהמערכתלחרבובמיוחז

תוזתיבמאמר.מרכזיותנקוזותלהבהירשסייעוהמעמיקותויהערותעלליכט-פטרןלרורבט

ולביתסירושליבהערביתהיטרבסניבאו ,האזסלזכויותמינרבהומרכזאזנאוארקונרזלקרן

זה.מחקרבמימוןסיועעלהלינלמהמכללההאקזמיבמסלוללמשפטיסהספר

במושגשימושלמצואאפשרלאמנהשקדמהבפטיקהגםהמהותי.במישור

שלהיטודלתפיטותהדומותיטודבתפיטותמטוימתוהכרההילד"ייזכויות

בצורהבפטיקההתפתחהלאיטודתפיטותבאותןההכרהשנית,האמנה.

היטודבתפיטותמשמעותיתהכרהלאתראפשרהשנים.לאורךלינארית

בשניםדווקאהעליון.המשפטביתשלהמוקדמתבפטיקההאמנהשל

בהכרהירידהשלמגמהלאתראפשרהאמנהעלישראללחתימתשקדמו

הייתהטפקללא ,במהפכהמדובראיןכיאף ,שלישיתאלו.יטודבתפיטות

הןהיל,דבזכויותההכרהעלממששלהשפעהלאמנהישראללהצטרפות

המהותי.במישורוהןהרטוריבמישור

בפטיקההמשתניםהמאפייניםועלהעצמהעלנצביעזהבמאמר

המרכזיותהתפיטותושלהילד"ייזכויותהמושגנוכחותשלשניםלאורך

אתלבחוןנועדלאהמאמרבאמנה.למצואשאפשרהילדלזכויותהנוגעות

ותהליכים.מגמותולאפייןלאתרלנטותאלאביקורתיתבבחינההפטיקה

הילדזכויותבדברהביו-לאומיתהאמנהב.
זכויותבתחוםביותרוהחשובהמקיףהבין-לאומיהמטמךהיאהאמנה

הילדזכויותבדברז'נבההצהרתלאמנהקדמו .היוםעדשנערךהילד

 ,האמנה . 51959משנתהילדזכויותבדברהאו"םוהצהרת 1924משנת

 , 6וארצות-הבריתטומליהלמעטהעולםמדינותכלידיעלאושררהאשר

ביותרהרבהמטפרידיעלהיוםעדאושרראשרהבין-לאומיהמטמךהנה

 oלאחר 1991בנובמברבישראללתוקףנכנטההיאבעולם.מדינותשל

4 

 "הילזזכויותבזרבהאמנהיי(להלן: 221ע' , 1038מס' , 31א"כל,דיהזכויותבזברהאמנה

 .)"האמנהייאו

4596ע"פ  . l) 145נז(ז"פ ,י l!מנ'פלונית 98/

 . 185 'בע ,שם

שינוישלקיומולביןהילזזכויותבזרבלאמנהישראלהצטרפותביןהקושריסזיןילפסק

2266ע"אהיתרביןראועמוקתפיסתי /9 (זרבי l) 1221 248מט(ז"פ ,פלונינ'פלוני 3

17 )א"ת(עע"מ ;פלוני)פרשת(להלן:שמגר)הנשיא  ,פורסס)(לאבורוחוב 'נבורוחוב 98/

 )א"(תש"בע ;בורוחוב)פרשת(להלן:פורת)השופטשלזינו(פסק 5 ) 4 ( 1999משפחהתקזין

3275 / שלזינה(פסק 14840 ) 2 ( 1998משפחהתקזין ,פורסס)(לאפלוניתנ'ורשביאק 98

השופטתשלהינז(פסק l) 48נ(ז"פ ,פלונית Iנמ l!הי 7015/94א"זנ ;רוטלוי)השופטת

6106ע"א ;פלונית)"אזנ(להלן:דורנר) ע"א(להלן: 221 ) 4מח(פ"ז ,מ l!הינ'פלונית 92/

כדוקטרינההילזזכויותבדוקטרינתלהכרההנוגעותאלוןיזמפסקילמובאות .פלונית)

 .להןהנלווהוהטקסט 25-22הערותלהלןראוי,בישראלבמשפטחזשה

Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, League of Nations 
0.1. Spec. Supp. 21, at 43 (1924). The United Nations Declaration of 

1959 ,) the Rights of the Child (1959) G.A. res. 1386(XIV :להלן)הצהרתיי

 .)"ס"האו

 .אותהאשררולאאךהילזזכויותבזרבהאמנהעלחתמווסומליהתייהרבארצות
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A moments gJimpse o[the outer worJd'; Lewis W. Hine " 
1911ב"בארהדיס 7וע.לעמדתצילומיססדרתמתוך - 1908 

מתחייבותלאמנה,בהתאםישראל.ממשלתידיעלואושררהשנחתמה

להגישבה,הקבועותהזכויותלמימושלפעולעליההחתומותהמדינות

הילדזכויותבדרבהאו"םלוועדתהוראותיהיישוםבדרבתקופתייםדו"חות

אינההאמנה . 7הרחבהציבורלידיעתעקרונותיהאתלהביאמנתעלולפעול

תביעהזכותמקימהאינהולפיכךבישראלהפנימיהמשפטמןחלקמהווה

שלקיומהמרבפרשניתחזקהקיימתבישראלהפסיקהפיעלאולםישירה.

מחויבתשישראלהבין-לאומיהמשפטנורמותוביןהמדינהחוקיביןהתאמה

מפורשבאופןהישראליתבפסיקההוחלזהעיקרוןהבין-לאומי.במישורלהן

העוגןאתומהווהזואמנהשלבהקשרוהןאחרותאמנותשלבהקשרהן

 . 8פרשניכמקורלאמנהבישראלהמשפטבתילפנייתהמרכזיהמשפטי

קונקרטיותזכויותמעוגנותהאמנהסעיפיוארבעהחמישיםבמסגרת

בנוגעבאמנהלראשונהשהוכרורבותזכויותזהובכללילדיםשלרבות

 ,אלוקונקרטיותזכויותשבעיגוןהרבהלחשיבותפרטזאת,עם . 9לילדים

האמנהשלותרומתהחשיבותהעיקרכיההכרההשניםבמהלךהתבססה

העולהילדים,זכויותבענייןוכוללתחדשהתפיסהשלבהחדרההוא

תפיסהבנפרדס!.מפרקיהאומסעיפיהמאשריותרכמכלולמהאמנה

אותהשפירשומיידיעלעצמהבאמנהמאשרפחותלאעוצבהזוכוללת

ועדתשלהפרשנותבדבריזהובכללאישורה,שמאזבשניםעליהוכתבו

הילד.זכויותבדרבהאו"ם

ישותהנוילדשכלבכךהברורהההכרהעומדתזותפיסהביסוד

באמנההמנויותהזכויות .עצמו!!בפניזכויותונושאנפרדתמשפטית

 ,בחייםמובחןכשלבבילדותהכרהמתוך ,כילדיםלילדיםמוענקות

הבטחתאולבגרותהילדהכנתאינוהזכויותלמתןונליהרצכלומר

זכויותיהםהןשהזכויותבכךההכרהאלאבעתי,דכמבוגרזכויותיו

תפיסתכ,ךשליוצאכפועלאובהמש,ךילדים,היותםבעתילדיםשל

 ,ייחודייםמאפייניםבעלותזכויותשלהיאהאמנהיפעלהילדזכויות

שהןזכויותשישנןבכךההכרה ) 1 (מרכזיות:השלכותשתיישנןלכך

לקשרוהזכותלחינוךהזכות ,להתפתחותהזכותכגוןלילדיםייחודיות

מכלולשלמימושןדרךאתלהתאיםבצורךההכרה ) 2 ( ;!ןהוריםעם

הילדותתקופתשלהמיוחדיםלמאפייניםלדיםילהמוענקותהזכויות

שלהמתפתחיםכשריםייולהילדותתקופתשללדינמיותזהובכלל

מכלולמהעולההילדזכויותסתיתפשלנוסףמרכזיןימאפי ,! 3 "הילד

כחברלדיהראייתהואאשרורהמאזפורשהשבווהאופןהאמנה

האמנהשלהילדזכויותתפיסתבמוקד ,ובמשפחהבקהילהאקטיבי

צריךולרגשותיומבטולנקודתהיל,דשלשלדעתובכךההכרהעומדת

 ,השפעהוכוחביטוילתת

-הרסורותברמההאמנההשפעתג.
הולד""זכותהמולוםבצורוףהשומוש

הושראלותבפסוקההולד""זכווותאו

 ,הרטוריתרבמההישראליתהפסיקהעלהאמנההשפעתתיבחןזהבחלק

וביטויים "הילדזכויותייאו "הילדזכותייבמונחיםהשימושבדיקתתוך

שלבים:בשניתיעשהזובדיקההישראלית,בפסיקהבמשמעותםדומים

השניבשלב ,בפסיקהאלובמונחיםהשימושעצםייבחןהראשוןבשלב

או "הילדייזכויותבביטוישימושנעשהכאשרכמה,עדלבחוןאבקש

דוקטרינהכמייצגלביטויהתייחסותתוךנעשההוא ,דומיםבביטויים

בתישלהרטוריקהבדיקתשלביבשניילדים,זכויותשלרחבהמשפטית

עלישראלחתימתוביןהמסתמנותהמגמותשביןהקשרייבחןהמשפט

האמנה,

הישראליתבפסיקהךומיםובביטוייםהילך"ייזכותבביטוישימוש . 1

בזכויותהכרהלכאורההמבטאיםבביטוייםהשימושהיקףבחינתלצורך

מופיעיםשבהםהעליוןהמשפטביתשלהדיןפסקיאותרו ,ילדים

החלניתנואשרילדים"זכויותייאוהקטין"זכותיי ,"הילדייזכותהביטויים

שימשאשרהדיןפסקימאגר , 2005שנתלסוףועדהמדינהימימראשית

עלהנמצאיםהעליוןהמשפטביתשלהדיןפסקיכלהיההבדיקהלצורכי

קשייםמעוררזהפסיקהשמאגרברור ,! 4הממוחשביםהמידעמאגריגבי

לנוכחהיתרבין ,זאתמגמות,שלמלאאיתורמאפשרואינומתודולוגיים

קשייםלמרותאולםהמתפרסמים,הדיןפסקיבהיקףהמתמדתהעלייה

משמעותבעליממצאיםשניזומבדיקהללמודאפשר ,אלומתודולוגיים

ישראללהצטרפותבהרבהקדםאלובמונחיםהשימושעצם ) 1 (לענייננו:

אלובמונחיםהשתמשוהמדינהשלהראשונותבשנותיהוכרב ,לאמנה

בהיקףעקביתעלייהשלמגמהעללהצביעגםבזהירותאפשרבפסיקה,

ברורקשרלמצואאי-אפשר ) 2 ( ;! 5השניםלאורךאלובמונחיםהשימוש

כ,ןלאמנה,ישראלהצטרפותוביןאלובמונחיםהשימושהיקףבין

אלובמונחיםהשימושבהיקףניכרתעלייהעלבזהירותלהצביעאפשר

ניכרתעלייהנרשמהלא ,זאתלעומתלאמנה.ישראלהצטרפותלפניעוד

שלאחרבשניםהעליוןהמשפטביתבפסיקתאלולמונחיםההפניהבהיקף

לאמנה,ישראלהצטרפות

אלובמונחיםהשימושהיקףבהשוואתהקושילמרות ,זאתלעומת

גםבזהירותלהצביעאפשר ,זמןלאורךלמשפחההמשפטבתיבפסיקת

מאזזובפסיקהאלובמונחיםהשימושבהיקףועקביתברורהעלייהעל

 ,! 6לאמנהישראלהצטרפות
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משפטית?ךוקטרינהאוקונקרטיתזכות-הילך"ייזכות . 2

לוקרוביסובמונחיס "הילדכותייזבמונחהשימושכיאפואראינו

וכילאמנהישראללהצטרפותקודסעודהישראליתבפסיקהמופיע

הצטרפותוביןזהבמונחהשימושהיקףביןישירקשרלמצואאי-אפשר

בילדיסוכוללתרחבההכרהכאמורמבטאתהאמנהלאמנה.ישראל

כאשרכמהעד ,הרטוריתברמהעדיין ,לבחוןמענייןלפיכךזכויות.כנושאי

הכרהלבטאכדיבוישבפסיקה, "הילדזכויותייבמונחשימושנעשה

בזכותלהכרהמוגבלשהואאורחבהמשפטיתכדוקטרינההילדבזכויות

קונקרטית.

ביתבפסיקתדומיסובמונחיס "הילדזכותייבמונחהמועטבשימוש

שישבודדותאמירותלמצואאפשר-70וה-60המשנותהעליוןהמשפט

בזכותלהכרהפרטזכויותכנושאיבילדיסרחבהלהכרהמסויסביטויבהן

433א"בעקיסטרהשופטקבעלמשלכך .ספציפית  : l7הי"מ Iנצבר 67/

להבדיל ,וזכויותיוהילדטובתעלהמבוססחוקיבמשטריי

צערלגרוסנרצהלא ] ... [הוריסזכויותעלהמבוססממשטר

 ."לילד

נעשהכאשר-80השנותלסוףעד ,אלובודדותאמירותלמעט ,ואולס

המשפטביתבפסיקתדומיסבמונחיסאו "הילדייזכויותבמונחשימוש

שלקונקרטיתבזכותלהכרהאלולמונחיסההתייחסותהוגבלההעליון,

 . l9למזונותזכותואו l8אביוהואמילדעתהילדזכותלמשל,כ,ךהקטין.

ואתהמנחיסהעקרונותאתאיתרהעליוןהמשפטביתכאשרמזו,יתרה

 ,-80השנותסוףעדהתקבלואשרהדיןבפסקיהמנחותהדוקטרינות

אוההוריתהאוטונומיהעקרון ) 1 (עקרונות:שניזהמולזההעמידהוא

הכרהבפסיקהישנהאסגסהילד.טובתעקרון ) 2 (ההורית;הסמכות

אינוהילדזכויותעקרוןהיל,דשלאחרתאוזוספציפיתבזכותנקודתית

אווילדיסהוריסדיניבתחוסמנחהכעיקרון-80השנותלסוףעדמוצג

הילדזכויותדוקטרינתשללהיעדרהבולטתדוגמהמשפטית.כדוקטרינה

 243 /"ץבבגהעליוןהמשפטביתהחלטתהנהלאמנהשקדמההפסיקהמן

ברונההילדהשלהחזרתהבשאלתעסקהאשר 20מו Iתורג Iנקונסלוס 88

לגילהגיעהעדבישראלוגדלהבמזילמהוריהתינוקתבהיותהשנחטפה

כעקרונותעקרונותשנימציגאילוןהשופט .מאמצתמשפחהבביתשנתייס

הילד:וטובתההורהזכות-מנחיס

מסגרתשבירתהיאבילדולהחזיקההורהשלהזכותשלילתיי

טובתשלהצרהמבחןפיעללהצדיקהואין ,המשפחתיהתא

 'דופןויוצאתמיוחדת'סיבהקיימתכאשררקאלאהקטינה,

 . 2l "הקטינהטובתפיעללהכריע

 ,לאמנהישראלהצטרפותלאחררבלאזמן ,-90השנותבתחילת

משתמשיסאשרדיןפסקיכמההעליוןהמשפטביתידיעלניתניס

 .-80הבשנותשניתנוהדיןפסקישלמזובתכליתשונהברטוריקה

שבהןדרמתיותוכמעטמפורשותאמירותמוצאיסאנואלודיןבפסקי

רחבהמדוקטרינהכחלקהילדלזכויותלהתייחסשישכךעלדגשמושס

אלודיןשבפסקייותראףאולימענייןכוללת.תפיסההמייצגתובסיסית

לשינויביטויהמהווהחדשהכדוקטרינהמוצגתהילדזכויותדוקטרינת

 oגורמיס:בשניכנעוץהשינוימוצגזובפסיקההפסיקה.בעמדתעמוק

ילז.הזכויותבזרבלאמנה ~~ ,~ 2 ,~יס

 ) 6נח(פ"ז ,י l/מבןחורב 9937101ע"פ ;~ I) 22ננ(פ"ז ', I/מןבאבו-חסן 3112/9 ~ע"פראו

כלכליות,ותיוייזכשניייראוהישראליבמשפטאמנותשלניהפרשמעמזולניתוח . 738

יכוליסהישראלייסהמשפטיבתשימושאיזהינלאומי:בבמשפטותרבותיותחרבתיות

עורכיס,שניויירביו "(בישראלותרבותיותחברתיות ,כלכליותזכויות "בהו?לעשות

הביו-המשפטמוכחלקמוכרותלהיותעשויותמההוראותחלקכילצייויש . 297תשס"ה)

לבחינתהוועזהזו"חראוהישראלי.המשפטלתוךמיזיתמאומצותוככאלוהמנהנילאומי

רוטלויסיהשופטתבראשות ,בחקיקהויישמוסוהמשפטהילזבתחוסיסוזעקרונות

רוטלוי").ועזת"חוייז :(להלו 39(תשס"ז)

מעננתשהיאבכךהנוהילזזכויותבזרבהנהאממחזשתשבהסהמרכזייסהתחומיסאחז

לאמנה). 17-12סי(ראוילזיסשלופוליטיותאזרחיותותיבזכוההכרהאתלראשונה

שלההשתתפותבזכותבהכרההנסנההאמזשתמחשבהסנוספיסמרכזייסתחומיס

לזהות.ובזכותסילזיס

עלהילזותייזכוימורנתיראוהילזזכויותבזרבהאמנהפיעלהילזזכויותבתפיסתלזיוו 10

זיןעורכילהיותלילזיס"מותאמותזכויות-ילזהזכויותבזרבהבינלאומיתהאמנהפי

אונירבסיטתלמשפטיסהפקולטהמשאביס,מרכז-הקהילהבשירותהמשפט ,ילזיםשל

בלתייקליכט-פטרוראו ; 27-26יבע , 8הערהלעילרוטלוי,ועזת"חזו(תשס"נ);תל-אביב

בניליוו "הילזהלזכויותהילזהטובתביוהשלמהלקראת-ילזותבענייוהחלטות

 M. Freeman "The Future ofהיתר:ביוראוהאמנהלפרשנותוגעתנהלכתיבהזה.
) 2000 ( M.S.A.PaisHllman ;Children 's Rights" 14 Children and Society 
, 99/1 Rights Conceptllal Franlefvorkjor UNJCEF, Innocenti Essays, Inness 

UNICEF Innocenti Research Centre (1999); E. Verhellen Convention on 
the Rights oj the Child: Backgrollnd, Motivation, Strategies, Main Themes 

) 2000 , Leuven (. 
II ילז.אולילזהכמובוכוונתיייילז"נחבמוזהבמאמר

הילז.זכויותבזרבלאמנה 29 , 28 , 6סן 12

הילזשליסהמתפתחסיהכשרעקרוומשמעותלניתוחהילז.זכויותבזרבלאמנה 5סיראו 13

 . 271-255יבע , 8הערהלעיל ,רוטלויועזתזו"חראוישראלי,הבמשפטוהשלכותיו

~ I פקסזיו;פזאו"ר;תקזיו;לאור;הוצאהבונ :הסויהזפסקיאותרושבעזרתסהמיזעמאנרי

עלנמצאתההעליווהמשפטביתפסיקתלכללהתייחסההבחינהועוז.יניסוזתקזינט

הזיופסקישלהמכריעהרובאתיזיעתנולמיטבכולליסאלומיזעמאנריאלו.מאנריס

האחרונותניסבש .העליווהמשפטיתבהקמתמאז"יבפזשפורסמוהעליווהמשפטביתשל

 .י"בפזפורסמהשלאפסיקהנסאלומיזעמאנריכולליס

 33 ~/ 5 ~ע"אראוהמוקזמתהיקבפסזכויותכנושאיילזיסבהמכירהבשפהלשימוש 15

פרשת(להלו: 88גפ"ז ,משקהבןמשקה ~ 2 /~ 9ע"א ; 230טפ"זאיזלמן,בןאיזלמן

 ,מ l/היבןשטייבר 209/5 ~ע"א ;~ 78ופ"ז ,מילפלזרבןמילפלזר 196/51ע"א ;משקה)

 .שטייבר)ע"א(להלו: 2 ~ 1טזפ"

ביתשלזיופסקי ~ 3אותרו 1990-1985סיהשנויבאלו:נחיסבמוהשימושהיקףפירוט 16

 , 1995-1990סניהשביו ;זעיהמבמאנרישנמצאיסזיופסקי 8,058מתוך ,העליווהמשפט

ביתשלזיופסקי ~ 6אותרו ,הילזזכויותבזרבלאמנהישראלהצטרפותשלאחרסניבש

12,85מתוךהעליוו,המשפט לפסקיהונבלההבזיקהיזע.המבמאנרישנמצאיסזיופסקי 1

משנותיההמיזעמאגריגביעלצאתנמזופסיקהשרקמאחרהעליווהמשפטביתשלזיו

במספרעלייהשלרבורהמגמהעללהצביעבזהירותאפשרזאת,עסהמזינה.שלותנהראשו

אוהילז"ותייזכהביטוייסמאוזכריסשבהסמשפחהלענייניהמשפטבתישלהזיופסקי

ביטוייסאוזכרו 2005-2000השניסביוכיהעלתההמיזעבמאנרייקהבזילז".הויותייזכ

פסקי-50בכאלוביטוייסאוזכרו 2000-1995השניסביוואילוזיו,פסקי-190בכאלו

הזיופסקייקףהעלרבוריסנתוניסלקבליהקושמשפחה.לענייניהמשפטבתישלזיו

מסקנותהסקתעלמקשהאלובשניסושפורסמושניתנומשפחהלענייניהמשפטיבתשל

אינסלנוערהמשפטוביתהרבניהזיוביתשלהזיושפסקימאחרזה.לענייוחז-משמעיות

בפסיקהאלוסנחיבמוהשימושהיקףאתלבזוקאפשריזהו,אישוטףבאופומתפרסמיס

זו.

 .צבר)פרשת(להלו: I) 162, 166כב(פ"ז ,מ l/היבןצבר ~ 33/67ע"א 17

 . I) 736לה(פ"זלו,'בןשרון 5 ~ 8/78ע"א 18

11ע"א 19  .שר)פרשת(להלו: ~~ I) 9לב(פ"ז ,שרבןשר ~ 76/

 .קובסלוס)פרשת(להלו: 626 ) 2מה(פ"ז ,מן Iתורגבןקובסלוס 2 ~ 3/88"ץבנ 20

 . 6 ~ 3יבע ,שם 21
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ישראלשלהצטרפותה ) 2 ( ;וחירותוהאךםכבוךחוק-יסוך:חקיקת ) 1 (

 .לאמנה

פלוניבפרשתהךיןפסקהואזהלענייןביותרהבולטהךיןפסק

יהווה.עךילכתהצטרפהאמםאשרילךיםשלחינוכםבשאלתהעוסק

יסוךיתכךוקטרינההילךזכויותךוקטרינתאתלראשונהמציבהךיןפסק

 :שמגרהנשיאזהלענייןקובעכך .הישראליבמשפט

המשפטיתבכתיבהיחסיתחךשמושגהואהילךזכויותמושגיי

האמנה ] ... [החוקתיוהמשפטהמשפחהךיניבתחום

אף 1989משנתהילךזכויותבךרבם"האושלהבינלאומית

זכויותמושגשלהמלאותהשלכותיו .זומגמהמשקפתהיא

כילזכוריש ] ... [שורטטוטרםהזכויותוגךרי ,גובשוטרםהילך

ולמיעוטיםלנשיםזכויותשוויוןבךברהחוקתייםותנהעקרו

שאיןךומהוהיום ,חךשניותכךוקטרינותבזמנםהםאףצצו

 . 22 "עליהןיחלוקאויכירןשלאמי

הךברים:ובהמשך

הואאףךעתולתתהישראליהמשפטביתשלשעתוהגיעהיי

 . 23 "הילךבזכויותולהכירזהלנושא

ברוחאמירותמוצאיםאנופלוניבפרשתהךיןפסקלאחררבלאזמן

השופטשלהבאיםבךבריםלמשלכךהעליון.המשפטביתבפסיקתךומה

הוראותבהיעךרכימאתנויישכחשלאחשובואולםייפלונית:א"בךנחשין

אתונחייבהבגירכבזכויותהקטיןבזכויותנךברבהלכהאובךיןמיוחךות

 . 24 "זכויותיובכיבוךכולוהעולם

ההכרהת 7עומהאמנהשל 7הילזכויותתפיסת 7pבמו

צריך 7הילשלולרגשותיומבטות 7ו Pלנעתו, 7שלבכך

השפעהוכוחביטוילתת

אפשרהילךותיזכולמונחהמשפטביתשלחסותיבהתינויילשביטוי

צוטטאשרפלוניתא"בךנהךיןבפסקחשיןהשופטשלבךבריולמצוא

הילךזכויותךוקטרינתשללהיעךרהבביקורתיותמתייחסהואובו ,לעיל

שלךינומפסקלעילהמובאלקטעבהתייחסקונסלוס.בפרשתהךיןמפסק

הבאים:הךבריםאתחשיןהשופטקובעאילוןהשופט

 'הילךטובת'שלבמושגשימושמהעךונךעזהקטענאנקראיי

העמך ,הקטינה')טובת'(והילך'טובת'אתהוצא .במקומואינו

ויךעת ,)'הילךזכות'(או 'הילךאינטרס'מושגאתתחתיו

מושג ] ... [מיותרותוקושיותשאלותעצמךמעלניערתכי

שלזכותואתמךגיש-הטובהממושגלהבךילו-האינטרס

להחלישיכךבוישבעתובה ,העולםוכלפיהוריוכלפיהקטן

 . 25 "'טובה'הבמושגהטבועהפטרנליזםיסוךאת

גישההצגתרקלאאפואמוצאיםאנוחשיןהשופטשלאלובךברים

גםאלא ,במשפטיסוךיתכךוקטרינההילךזכויותךוקטרינתאתהמעמיךה

שנקטמזוושונהחךשהגישהכמבטאתזוךוקטרינהעלההסתמכותהצגת

המשך .לאמנהישראללהצטרפותשקךמהבתקופההעליוןהמשפטבית

נתיבךוקטרלהכרהבאשרהעליוןהמשפטביתשלבפסיקהההתבטאויות

 .יותרהרבהמתוןהיהבמשפט,ומכוננתבסיסיתכךוקטרינהלךיהזכויות

בךוקטרינתהכרההמבטאתחזקהרבטוריקהשימוששלזומגמה

בכמה .האחרונותבשניםנחלשתומרכזיתחךשהכךוקטרינההילךזכויות

המשפטביתיךיעל 2005-2000השניםביןשניתנויםימרכזךיןפסקי

 . 26שוליאומועטהךוקטרינהאזכורהיהלילךיםהנוגעיםבנושאיםהעליון

בתיבפסיקתובמיוחך ,הנמוכותבערכאותכי ,זאתעם ,לצייןחשוב

ועקביתברורהעלייה-90השנותמאמצעניכרת ,משפחהלענייניהמשפט

ומנחהרחבהכךוקטרינההילךזכויותבךוקטרינתהמכירהבשפהבשימוש

 . 27וילךיםהוריםךיניבתחום

-המהותותברמההאמנהד.השפעת
ושראלהצטרפותהשפועהכמהועדהאם

הפסוקהשלהעומקתפוסותעללאמנה
י,הרטורברובךהישראליתבפסיקהלךיהבזכויותההכרהנבחנהכהעך

הצטרפותוביןזהברובךהבחנושבהםהשינוייםביןהאפשריהקשרונבחן

כיהואזומבךיקהעלואשרהמרכזייםהממצאיםאחך .לאמנהישראל

המשפטביתבפסיקתמופיע ,האמנהעלישראלחתימתלאחרסמוך

והיאהיל,דזכויותךוקטרינתבענייןמשמעותיךיוןלראשונההעליון

 ,זוחךשהרטוריקהלנוכח .הישראליבמשפטחךשהכךוקטרינהמוצגת

הצטרפותהביאהכמהועךאםהשאלהעולה ,לאמנהישירבאופןהנקשרת

המהותית.ברמהגםהפסיקהשלהיסוךבתפיסותלשינוילאמנהישראל

הצטרפותשלפנילתקופהנוגעהאח,דההיבטהיבטים:שניזולשאלה

בפסיקהלמצואאפשרזהלמועךקוךםעוךאםולשאלהלאמנהישראל

היסוךלתפיסותהפכוכךשאחריסוךתפיסותלאותןביטויהישראלית

הצטרפותשלאחרלתקופהנוגע ,השניההיבט .האמנהעםהמזוהות

שינויגםמבטאעליושהצבענוהרטוריהשינויאםולשאלהלאמנהישראל

היסוךתפיסותשלהקליטההעמקתאומלאהקליטהשלבךרךמהותי

שבאמנה.

זכויותשלרחבבמכלוללהכרהפרט ,זהמאמרבתחילתשהוצגכפי

תפיסתאיתור .הילךזכויותשלרחבהתפיסההאמנהמבטאת ,קונקרטיות

לךעתילשמשיכולמיסוךותיהחלקאוהישראליתבפסיקהזויסוך

עלהאמנהשלהמהותיתההשפעהלבחינתביותרהחשובהכאינךיקציה

יש ,בפסיקהזויסוךלתפיסתהסימניםאתולאתרלנסותמנתעל .הפסיקה

לאורךבפסיקהלחפשםנפנהשבהמשךהעיקרייםממרכיביהכמהלהגךיר

שלעיקרייםמרכיביםבשלושהלהתמקךבחרתיזהמאמרלצורךהשנים.

והם:שבאמנההילךזכויותתפיסת

 ;ותיזכווכנושאנפרךכאךםבילךהכרה-נפרדות ) 1 (

 ;המשפטיהךיוןבמוקךהילךזכויותהעמךת-מרכזיות ) 2 (

החלטותעלוכמשפיעכמשתתףבילךהכרה-אקטיביות ) 3 (

 .בעניינו
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אמיץ,בקשרלזהזהקשוריםשנראהכפיאשראלה,מרכיביםשלושת

איתורם . 28באמנההילדזכויותתפיטתגרעיןאתלהערכתימבטאים

העוטקתבפטיקההתמקדותתוךנעשההשניםלאורךהישראליתבפטיקה

למשמורתהנוגעותבטוגיותהעוטקתובפטיקהבכללהמשפחהדיניבתחום

בפרט.קטינים

נפרדות . 1

נפרדאדםהואשהילדהתפיטהאחרדברמכליותרעומדתהאמנהביטוד

בענייןהאמנהשמציגההברורההעמדה .עצמובפניזכויותונושאמהוריו

התנתקותשלהיטטוריבתהליךשיאמהווהזכויותכנושאיבילדיםהכרה

בלתיהוריבשלטוןהכירוהוריו,שלרכושבילדראואשרמתפיטות

עלמההגנהכנובעתילדיםשלהאינטרטיםעלההגנהאתראואומעורער

לקבלתשקדםבדיון ZOה-המאהבאמצעעוד . 29הוריהםשלהאינטרטים

היולאכללהילדיםשלהנפרדותשהזכויותרואיםאנום, IIהאוהצהרת

להשתמשאיןכיהצרפתיהנציגטעןאלובדיוניםכ,ךמאליהן.מובנות

בעליבעצמםאינםשילדיםמשוםזובהצהרההילד"ייזכויותבמושג

אותןיפעילושאלומנתעלהילדיםלהוריניתנותהזכויותלטענתו,זכויות.

לפיכךעומדתהאמנהשלהכוללתהתפיטהביטוד . 30הילדיםשללטובתם

מעיקרוןזכויות.וכנושאנפרדכאדםהילדשלראייתוובראשונהבראש

ביןענייניםניגודיייתכנומטוימיםבמצביםכיבכךההכרהגםנובעתזה

הוריהם.וביןילדים

הישראליתבפסיקהנפרדכאדםבילדההכרה 1.1

אדםילדשללהיותוהישראליתהפטיקההתייחטותאתבוחניםאנוכאשר

כמה-50הבשנותעודהעליוןהמשפטביתבפטיקתמוצאיםאנונפרד,

להבחיןשישנפר,דאדםהילדשלהיותואתהמדגישותברורותאמירות

בולטותאלואמירותהוריו.שלאלווביןשלווהזכויותהאינטרטיםבין

אתלעגןהמבקשיםוזילברגקיטטרהשופטיםשלהדיןבפטקיבמיוחד

הדיןמפטקיאחדהעברי.המשפטבגישתהיתרביןזהבנושאתפיטתם

המשפטביתדןשבושטיינרא IIבעהדיןפטקהנוזהלענייןהבולטים

קבעזילברגהשופטבאוטטריה.המתגוררלאביהילדהלהחזירבבקשה

כך:זהלעניין

II ובתפיטה-המודרניתהתפיטהלדרגתהמחוקקמשהתרומם

הילדכי-ועידניםעידןזהישראלחכמינוקטיםזומודרנית

שללטובתואולהנאתווהחזקהשמירהשל'אובייקט'אינו

'בעל-דין'גופוהוא'טובייקט',עצמוהואאלאההורים,אחד

שלוהאינטרטיםמןלהתעלםייתכןלאהריזו,חיוניתבשאלה

 . 31שהוא"מטיבותצירוףבשום

המשפטאלזופנייהאכןאםהשאלהכיולומר,להבהירחשובכאן

אחריםשופטיםידיעלהמוקדמתבפטיקהשנעשודומותופניותהעברי

במחלוקת.שנויההעבריהמשפטשלהמקובלתהעמדהאתמשקפתאכן

שופטיםידיעלהעבריבמשפטהמקובלתהעמדההצגתאתמבקרגילת

כינטעןזהלעניין . 32דומותעמדותהציגואשראקדמיהאנשיידיועלאלו

לזכותיותרהרבהניכרמשקלמעניקההעמיבמשפטהמקובלתהעמדה

האקדמיתהכתיבהמןובחלקזובפטיקהשהוצגמכפיילדיואתלחנךהאב

המחלוקתלגדרלהיכנטמקוםאיןזהמחקרלצורךבנושא.עטקהאשר

זה,מחקרלצורךוהחשובהמענייןהעמי.במשפטהמקובלתהעמדהבדבר

החוזרתהפנייההואהמוקדמת,בפטיקהאלועמדותהימצאותלעצםנוטף

אלו.לעמדותאטמכתאותבולמצואוהניטיוןהעברילמשפט

-50הבשנותהמשפטבתיבפטיקתכאמורמופיעותאלואמירות

שבהםאחדיםדיןפטקילמצואאפשר-80השנותלתחילתעד .-60וה

לאחרטמוך . 33עליהןומטתמךאלואמירותעלחוזרהעליוןהמשפטבית

ההתייחטותבאופןבולטשינוילאתראפשרלאמנהישראלהצטרפות

הישראליתלפטיקהזרהיהלאזהעיקרוןשראינו,כפיהנפרדות".עקרון IIל

נוטףלאמנהישראלהצטרפותשלאחרבתקופהאולם ,-50הבשנותעוד

מוצאיםואנוומשמעותי,חדשנדבךהדיןפטקיאותםעלההטתמכותאל

המשפטיתהזהותשלומובהקתחד-משמעיתהצגההישראליתבפטיקה

עמד .הילדזכויותבעקרוןההכרהביטודכעומדתהילדשלהנפרדת

הדיןפטקכאמורשהיה ,פלוניבפרשתדינובפטקשמגרהנשיאכךעל

במשפטחולשתכדוקטרינההילדזכויותדוקטרינתאתהציבאשרהראשון

אתשמגרהשופטאומרהילדזכויותמושגשלתכניולענייןהישראלי.

 oהבאים:הדברים

 . 237-236 'בע , 4הערהלעיל ,פלוניפרשת 22

 . 252 'בע ,שם 23

 . 65בע' , 4הערהלעילפלונית,דנ"א 24

 . 100 'בע ,שם 25

ההוריםופלוניתפלונינ'לאימוץועזיםהמיההוריםופלוניפלונית 4/04א)"(תמ"עראו 26

המריבה).תינוקפרשת(להלן: 6517 ) 4 ( 2004מחוזיתקדין ,פורטס)(טרסהביולוגיים

הניכרתההפניהלעומתהילדזכויותלעקרוןמאודמועטההפניהבולטתזהדיןבפטק

לעמודאפשרשבהסנוטפיסדיןלפטקיהילד.טובתולעקרוןההוריתהאוטונומיהלעקרון

פלונינ'לאימוץועזיםהמיההוריםופלוניפלונית 377105מ"בעראודומהמגמהעל

תינוקמ"בע(להלן: 617 ) 2 ( 2005עליוןתקדין ,פורטס)(טרסהביולוגייםההוריםופלונית

 . 163 ) 1 ( 2005עליוןתקדין ,פורטס)(טרסמ flהינ'חקקירוס 10280/01א"עהמריבה);

למשפחהלענייניהמשפטביתבפטיקתמנחהכדוקטרינההילדזכויותלעקרוןלהתייחטות 27

24281 )ס-י(ש"תמהיתרביןראו משפחהתקדין ,פורטס)(לאאלמוניתנ'פלוני 99/

54649א)"(ת 'המ ;אלמונית)פרשת(להלן: 271 ) 3 ( 2000  ,פורטס)(לאקטיןא.א.נ'י.א. 97/

 ,פורטס)(לאאלמוניתנ'פלוני 23860/96א)"(תש"תמ ; 161 ) 3 ( 1997משפחהתקדין

ש"תמ ; 1 ) 4נז(ד"פ ,מ flהינ'פלונית 4570/98א)"(תש"תמ ; 19 ) 2 ( 1997משפחהתקדין

2030 )ס-י(  )ס-י(ש"תמ ; 81 ) 2 ( 1998משפחהתקדין ,פורטס)(לאאלמונינ'פלונית 97/

 . 53 ) 2 ( 1998משפחהתקדין ,פורטס)(לאאלמונינ'פלונית 19120/97

ביניהסהסלטיסאשרהילדזכויותתפיטתשלסיוטפנמרכיביסלאתראפשר ,זאתעס 28

לכישוריסזכויותלהתאיסבצורךההכרה ,הילדותבזמוילדיסשלבזכויותהכרההס:

הוליטטיתבגישהוההכרהילדיסשלייחודיותבזכויותהכרההיל,דשליסהמתפתח

לזכויותיו.הילדטובתביןהמשלבת

 J. Eekelaar "Theראו:האנגליבמשפטנפרדכאדסבילדההכרההתפתחותלניתוח 29
161 ) 1986 ( . Emergence of Children's Rights" 6 Oxjord 1.L. Stud . 

30 lood ןle Changing Inlage oj Child ןlild and t ןP. Veerman The Rights oj the C 
164 ) 1992 , Dordrecht ( 

זובפרשהקיטטרהשופטשלנוידפטקגסראו ; 251 'בע , 15הערהלעיל ,שטיינרא"עראו 31

780 'באפ  .שטיינר) 'אפ(להלן: 473ג"תשיפ"מ ,שטיינרנ'מ flהי 52/

וחינוזמשמורתממון,יחסימזונות,וילזים:הוריםיחסימשפחה,זיניגילת 'צ 'י 32

טובתבנושאהערביהמשפטעמדתשללהצגתההנוגעתדומהלביקורת . 470א)"(תשט

 "המטורתוחטידיהמשפחהמשרבייטדטקי 'גראווהמשפחההיחידחוקבהצעתהילד

עלהערות ,החקיקהבשוליייטדטקי 'ג ; 282ד)"(תשנרוזנטלאברהםלזכרמשפטמחקרי

 . 57ח)"(תשיידהפרקליט "כלליותהערות ,והמשפחההיחידחוקהצעת

 ; 20 ) 2כז(ד"פ ,דויזסוןנ'דוידסון 527172א"ע ; 452-451 'בע , 19הערהלעיל ,שרפרשת 33

352א"ע צוקרמן).פרשת :(להלן 689 ) 4לד(ד"פ ,צוקרמןנ'צוקרמן 80/

25 



אוטונומייצורהואהילדזו:היאבתוכוהמושגשמקפלהתפיסהיי

 . J4הוריו"שלמאלהעצמאייסואינטרסיסזכויותבעל

האמנהעלהעליווהמשפטביתנסמךהנפרדותבעקרווההכרהבעיגוו

עליהס.שעמדנוהעליווהמשפטביתשלהמוקדמיסהדיופסקיעלגסכמו

דורנר:השופטתשלהבאיסבדבריסלמשלכך

הואלטובתס.להחזיקו ,טקנייוזכותשלהוריוחפץאיננוילדיי

השופטכדרבימשלו.ואינטרסיסזכויותולו ,עצמאיתיישותבעל

209בע"אזילרבג  :] ... [לממשלההמשפטיהיועץנשטיינר 54/

לטובתואולהנאתווהחזקהשמירהשל ''אובייקטאינו'הילד

J "'ההוריסאחדשל 5 . 

למצואאפשרנפרדכאדסבילדלהכירהצורךבדברברורותאמירות

שלהבאיסבדבריסלמשלכך .יותרנמוכותערכאותשלדיובפסקיגס

 :שטופמוהשופטת

ישותהיותהמכוח ] ... [תביעתהלהגישזכאיתהקטינהיי

וחובותזכויותובעלתמהוריהנפרדתעצמאית,משפטית

 . J6 "הוריהמשלנפרדות

מימוו:השופטתשלובדבריה

שלמאלוונפרדיסעצמאייסואינטרסיסזכויותלקטיו"

 . J ?"הוריו

לפיכךעומזתהאמנהשלהכוללתהתפיסהביסוז

זכויות.וכנושאנפרזכאזםראייתוובראשונהבראש

מסוימיםבמצביםכיבכךההכרהגםנובעתזהרוו Pמע'

הוריהםוביוילזיםביוענייניםניגוזיייתכנו

הרבנייםהךיןבתישלהשיפוטסמכות-נפרךכאךםבילךהכרה 1.2

לקטיניםהנוגעיםבעניינים

ספציפיותבסוגיותקונקרטיותהשלכותישנונפרדכאדסהילדלתפיסת

הנוגעותשאלותעולותשבהוהעיקריותהסוגיותביוהמשפחה.דיניבתחוס

בשסלהתחייבההורהכשירותאתלמנותאפשרנפרדכאדסבילדלהכרה

שלהשיפוטוסמכותמשפטייסבהליכיסלילדיסנפרדמשפטיייצוגהיל,ד

מאמריתמקדאלומביולילדיס.הנוגעיסבענייניסהרבנייסהדיובתי

נפרדאדסהילדבהיותההכרהלמידתהנוגעתזו ,האחרונהבסוגיהזה

בענייניסהרבנייסהדיובתישלהשיפוטבסמכותהעוסקתבפסיקה

 . J8לילדיסהנוגעיס

בתישיפוטחוקבמסגרתנקבעההרבנייסהדיובתישיפוטסמכות

דיובתישיפוטחוקיי(להלו:-1953ג"תשי ,וגירושיו)(נישואיורבנייסדיו

בענייניסשיפוטסמכותזהחוקפיעללקנותיכולהדיובית .)"רבנייס

שיפוטלחוק 3סעיף-כריכהמכוח ) 1 (דרכיס:בשתילילדיסהנוגעיס

גירושיותביעתרבנידיולביתהוגשהשבובמקרהכיקובערבנייסדיובתי

הרבניהדיולביתיהאהאישה,ידיעלוביוהאישידיעלביו ,יהודיסביו

לאישהמזונותלרבותהגירושיובתביעתהכרוךענייובכלייחודישיפוט

רבנייסדיובתישיפוטלחוק 9סעיףפיעל-הסכמהמכוח ) 2 ( ;הזוגולילדי

הדיולביתבהסאיואשריהודיסשלהאישיהמעמדבענייניכיהקובע

לאחרשיפוטסמכותהרבנידיולביתתהאייחודית,שיפוטסמכותהרבני

לרכישתהנוגעותשאלותלכך.הסכמתסהביעובדרבהנוגעיסהצדדיסשכל

בפסיקהנדונולקטיניסהנוגעותבסוגיותהרבניהדיוביתשלהסמכות

למזונותהנוגעיסבענייניסהדיובתישיפוטסמכותשללשאלהבנוגעבעיקר

להכרהבאשרההלכההתפתחותשנראה,כפי .משמורתולתביעותילדיס

מאוד.שונההייתהאלוסוגיותלשתיבנוגענפרדכאדסבילד

בניגודלהכרהוחדברורביטויבפסיקהניתו-50המשנותהחל

להפרידובצורךמזונותבתביעותלילדיסהוריסביוהפוטנציאליהענייניס

והנוגעותהוריוידיעלהמוגשותמתביעותהקטיושלהמזונותתביעתאת

מזונותתביעתשלכריכתהכינקבעזוהכרהמתוך . J9שלהסלאינטרסיס

אתלחייבכדיבהאיוהוריהס,ידיעלשהוגשוגירושיולתביעותהקטיניס

רציונלאותועלבהתבסס . 40שלהסהמזונותתביעתלענייועצמסהקטיניס

בנושאהרבניהדיוביתשלהשיפוטלסמכותההוריסהסכמתכיגסנקבע

אינהרבנייסדיובתישיפוטלחוק 9סעיףפיעלניתנהאשרילדיסמזונות

תוך ,נפרדתתביעההקטיובשסהוגשהכואסאלאהקטיואתמחייבת

במסגרת . 41בשמוהפונהההורהשללעניינוהקטיוענייניביוברורההבחנה

לצורךבאשרברורותאמירותנאמרואלוהלכותפותחושבהסהדיופסקי

וביוהילדביוהפוטנציאליהענייניסניגודובדברנפרדכאדסבילדלהכיר

עברון:בפרשתרבנזווהשופטקובעלמשלכךהוריו.

כלילהילדיסענייויופרדכזהמקרהשבכלצורךאנירואהיי

שלבשמסנפרדתתביעהשלבדרךויידווההוריסמענייו

 ,אבללילדו.דואגשהואהורהעלחזקהאמנס ] ... [הילדיס

נתווהוריסשלמעיינסעיקר ,גירושיושלבמקרהכמו ,כאשר

מבליולו-עלוליסהסשלהס,האישייסהעניניסלסידור

עלמספקתבמידהלהקפידלא-הדעתבהיסחאודעת

 . 42 "הילדשלהאינטרסהבטחת

למזונותבנוגעעליהשעמדנוההלכהשלהרבורהההתפתחותלעומת

 ,כמנוגדותלראותושאפשרהלכותנקבעו-60השנותבתחילת ,קטיניס

קטיניס.למשמורתהנוגעבכלנפר,דכאדסהילדראייתשלזהמהיבט

שניתנתרקלאקטיניסמשמורתכינקבע 4Jבארינ'וינטר 1/60מ"בביד

טבעומעצסהכרוךהיחידהדברשהיאאלאהגירושיו,בתביעתלכריכה

כוחבאהעלהוינטרבפרשתהדיוובמסגרתכילצייויש .זובתביעה

בתביעתהמשמורתתביעתכריכתשלפיההטענהאתמפורשותהאס

אתלהפוךכדיבהישוכי ,נפרדכאדסבילדלהכרהמנוגדתהגירושיו

הטענהאתהביאאףהמשפטביתלסובייקט.במקוסלאובייקטהילד

המשפטביתהחליטיוסשלבסופוואולס .הדיופסקבמסגרתבהרחבה

לכךמודעהמשפטביתלפיכךהיהזוהלכהקביעתבעתזו.טענהלדחות

אתלסייסההוריסשלהאינטרסובראשס ,אחריסשיקוליסמעדיףשהוא

בפסיקהנקבעהדומההבחנהנפרד.כאדסבילדההכרהפניעל ,הסכסוך

הרבניהדיוביתשלהשיפוטלסמכותהסכמהליתוההורהלסמכותבאשר

מ"בידהואבהסהבולטאשרדיו,פסקיבכמהקטיניס.משמורתבענייני
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קטיניס,משמורתבנושאכיהעליוןהמשפטביתקבע , 44נגר Iננגר 1/81

לטמכותהטכמהליתןההוריסמוטמכיסמזונות,בנושאמאשרבמובחן

ומחייבתילדיהסבשסניתנהכאמורהטכמההרבני.הדיןביתשלהשיפוט

דיןכביתהעליוןהמשפטביתישבנגרבפרשתוהןוינטרבפרשתהןאותס.

הנומטויסענייןאסלשאלההנוגעותבשאלותלדוןהוטמךאשרמיוחד

טעיףטיפתפיעלמטויס,דתידיןביתשלבטמכותואישימעמדשלעניין

 . 4Sבמועצתוהמלךלדבר 55

קמושכמעטמבליאלוהלכותנותרולאמנהישראללהצטרפותעד

להישמעהחלולאמנהישראלהצטרפותלאחרטמוךבפטיקה.עורריןעליהן

הגוברתההכרהלנוכחפיהסשעלבאקדמיה,שתחילתסראשוניסקולות

ולהשוותהאמורותההלכותאתמחדשלבחוןישהילד,זכויותבדוקטרינת

 ,זאת .המזונותבתחוסהחללזהקטיניסמשמורתבנושאהחלהדיןאת

להטכמתבנוגעוהןהגירושיןבתביעתהמשמורתתביעתלכריכתבנוגעהן

 . 46קטיניסלמשמורתבנוגעהרבנייסהדיןבתישיפוטלטמכותהורה

בפטקלאמנה,ישראלהצטרפותלאחרשניסאחת-עשרה , 2002בשנת

הרבניהךיןביתנ'כץ 10109/02בבג"ץפרוקצ'יההשופטתשלדינה

לענייןהטכמהליתןההוריסלטמכותהנוגעבכלההלכהנהפכה , 47הגךול

אתלהשוותישכינקבעזהדיןבפטקהרבנייס.הדיןבתישיפוטטמכות

בכלהמזונותדיניבתחוסהחללזהקטיניסמשמורתבענייניהחלהדין

 9טעיףפיעלהרבנייסהדיןבתישיפוטלטמכותהורהלהטכמתהנוגע

לאמזונותבענייניכמומשמורתבעניינילפיכ,ךרבנייס.דיןבתישיפוטלחוק

עניינוביןרבורההבחנהנעשתהכןאסאלאילדואתההורההטכמתתחייב

טוגיותמיתרבנפרדנבחנההילדשלוטובתוההורה,שללענייניוהקטיןשל

 2898/03בבג"ץזוהלכהעלהמשפטביתחזרמכןלאחרשנההגירושין.

באופןהמשפטביתנטמךזהדיןבפטק . 48הגךולהרבניהךיןבית Iנפלונית

אתהמחייבעיקרוןזובהכרהוראההנפרדותבעקרוןהאמנההכרתעלרבור

זה:לענייןבינישהשופטתקובעתכךזו.בטוגיהההלכהשינוי

II אינוגירושיןאגבהטכסלפיהההלכהכימעיננונעלסלא

לעיל,שפורטוהתנאיסבהתקייסאלאהקטיניסאתמחייב

שלאטיבהאיןזאת,עסיחדקטיניס.למזונותבנוגענפטקה

 ] ...נראייתסולהטדרי ] ...נילדיסלהחזקתבנוגעגסלהחילה
שנקלטה 1989משנתהילדלזכויותהבינלאומיתהאמנה

הילדשלבזכותוהכירה , 1991בשנתהפנימילמשפטנו

חוקבצדזו,אמנהלו.הנוגעמשפטיהליךבכללהישמע

כבעלבקטיןההכרהאתמחזקיסוחירותו,האדסכבודיטוד:

 ] ...נהוריומשלנפרדיסואינטרטיסזכויותבעלעצמאי,דין
טרסזהמשפטביתשלבפטיקתובערבשהובעהלגישהוהשוו

משמורתהטכסולפיה ] ...נהילדלזכויותהבינלאומיתהאמנה

 • 49I1הילדיסבשסגסנעשההוריסבין

בפרשתההלכהשינוימהדרך.חלקרקהלךהעליוןהמשפטביתאולס

פיעלהטכמהליתןההורהטמכותלשאלתהוגבלפלוניתובפרשתכץ

וינטרהלכתאתבעינוהותיראולסרבנייס,דיןבתישיפוטלחוק 9טעיף

 6378/04בבג"ץבמפורשעלההנושאהמשמורת.תביעתכריכתבנושא

לבחוןהמשפטביתהתבקששבו , sהגךולסהרבניהךיןבית Iנשרעבי

ובפרשתכץבפרשתידועלשנקבעוההלכותלנוכחוינטרהלכתאתמחדש

למנותבהמלצהוהטתפקהעתירהאתדחההעליוןהמשפטביתפלונית.

המשמורת,תביעתכריכתעקבשבהסבמקריסלילדיסלדיןאפוטרופוט

הילד.שלהאינטרטיסלהיפגעעלוליס

הלכתהיוסעדנהפכהלאהמשמורתתביעתכריכתלענייןאסגס

ועולהשבהזוהלכהעלביקורתפטוק.בטוףמדובראיןהנראהככלוינטר,

המשפטבתיידיעלשניתנודיןפטקיבכמה . sIובפטיקההאקדמיתבכתיבה

בדברהוריסוהרהשגותשופטיסהעלו ,-90השנותבטוףמשפחהלענייני

קטיניסמשמורתובנושאהשיפוטטמכותבנושאההלכותשלהתאמתן

קבע 2003משנתמקיףדיןבפטקהאמנה.שלאחרהילדזכויותלעידן

עודלהכיראיןכיבתל-אביבמשפחהלענייניהמשפטמביתגרניטהשופט

ותביעותעתירותבכמה . szהמשמורתתביעתכריכתלענייןוינטרבהלכת

הצורךבדרבהטענהעסלהתמודדהאחרונותבשניסהמשפטבתינדרשו

 o .sוינטר'הלכתשלבביטולה

 . 254 'בע , 4הערהלעילפלוני,פרשת 34

 . 64 'בע , 4הערהלעילפלונית,זנ"א 35

1108 )א"ת(מ"ע 36 לפטקחפטקה , 5345 ) 3 ( 2003מחוזיתקזיו ,פורטס)לא (ל.ג.נ'ל.ז. 02/

 .שטופמוהשופטתשלזינה
1672 )ס-י(א"בש 37  . 691,673ט"תשמשפחהמ"פ ,אלמוניתנ'פלוני 98/

ייצוג-הילזוזכויותהילזטובתייקפלו 'יראונפרזלייצוגילזיסשלזכותסבנושאלזיוו 38

בתחוסיטוזעקרונותלבחינתהוועזה ; 623א)"(תשטלאמשפטים "קטיניסשלעצמאי

בהליכיסלילזיסנפרזייצוגבנושאהמשנהועזתח"זובחקיקה,ויישומסוהמשפטהילז

 .)ג"(תשטמורגת'ז"עוסאשות , 0אזרחיי

 . 89 'בע , 15הערהלעיל ,משקהפרשת 39

47א"ע 40  , 171 ) 2כג(ז"פ ,שוגאינ'שוגאי 120/69ע"ס ; 1541טזז"פ ,בייטונ'בייטו 62/

176 . 

86ץ"בגזהלענייוראו 41 / שו,פרשת ; 1944 , 1938טז"פלפועל,ההוצאהיו"ונ'זועי 55

 . 19הערהלעיל

/404ע"א 42  . l) 373, 377כה(ז"פ ,עבווןנ'עבוון 70

פרשתאווינטוהלכת(להלו: 1478-1477 , 1457טוז"פבאוי,נ'וינטו 1/60מ"ביז 43

וינטו).

נגו).פרשת(להלו: l) 365, 412לח(ז"פ ,נגונ'נגו 1/81מ"ביז 44

 . 46טימו , 2569 )א( , 2738 )ע(י"חא , 1947-1922 ,ישראלבארץהמלךזסי 45

ראווכו ; 283ב)"(תשטזהמשפט "ילזיסהחזקתבזיניחזשותמגמותייקורינאלזי 'מראו 46

1016 )ס-י(ע"בבריה'פרוקצהשופטתעמזת שס.שמובאכפיאנגלמןנ'אנגלמן 99/

10109בג"ץ 47 כץ)·פרשת(להלו: 875 ) 2נז(פ"ז ,הגזולהובניהזיןביתנ'כץ 02/

2898בג"ץ 48 פלונית).פרשת(להלו: 550 ) 2נח(ז"פ ,הגזולהובניהזיןביתנ'פלונית 03/

 . 564 'בעשם, 49

6378בג"ץ 50  . 1789 ) 3 ( 2004עליוותקזיו ,פורטס)(טרסהגזולהובניהזיןביתנ'שועבי 04/

 . 244 'בע , 46הערהלעיל ,קורינאלזי 51

13928א)"(תא"בש 52 (להלו: 660 ) 3 ( 2003משפחהתקזיו ,פורטס)(לאו.נ'נ'ו.ג' 00/

 .)וג'פרשת

 ;שם ,ו' lגפרשתהיתר:ביו ,ראוקטיניסמשמורתכריכתבשאלתהעוטקיסזיולפטקי 53

ועורכתירקונייורסזיועורךיזיעל(נכתבו'ג'בפרשתהמשיביסמטעסהתגובהכתב

ץ"בגהמחסת);ביזישמור(עותקליכט-פטרו)רוברטזיועורךבטיועליכט-פטרושרווזיו

4238 1336 )א"ת(בש"א ; l) 481נח(ז"פ ,הגזולהרבניהזיוביתנ'לוי 03/ נ'פלוני 04/

מביתנרבוהשופטתיזיעלנקבע,שבובמערכת),שמור(עותקפורטס)(טרסאלמוני

ביוגירושיולתביעותהילזיסמשמורתבכריכתאיוכי-טבא,בכפרמשפחהלענייניהמשפט

ילזיס;משמורתבתביעותהזומשפחהלענייניהמשפטביתטמכותאתלשלולכזיהוריס

המשפטביתקיבלשבו , 787 ) 2 ( 06פזאור ,פורטס)(טרסאלמונינ'פלוני 1926/04ע"ס

בפטקינזונהאשרמרכזיתטענהנר.בוהשופטתשלזינהפטקעלהערעוראתהמחוזי

מחזקת-1995ה"תשנ ,משפחהלעניניהמשפטביתלחוק )ז( 3טעיףחקיקתכיהנההזיו

מחזשבחינהומחייבתמשפחהלענייניהמשפטביתבהליכיילזיסשלהעצמאימעמזסאת

הטענותוכתביהזיופטקיהעברתעלליכט-פטרורוסטזיולעורךתוזתיוינטר.הלכתשל

 .ליזיאלובתיקיס
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הנוגעיםלענייניםהפטיקהיחטותיהתלענייןאפואלראותאפשר

בעקרוןברורההכרההייתהכי ,הרבנייםהדיןבתישלהשיפוטלטמכות

 , 5קטינים~למזונותהנוגעבכללאמנהישראללהצטרפותקודםעודהנפרדות

בענייןההלכהשינויעלברורבאופןהשפיעההאמנהעלישראלחתימת

בענייניהרבנייםהדיןבתישיפוטלטמכותהטכמהליתןההורהטמכות

הנוגעבכל ,רבנייםדיןבתישיפוטלחוק 9טעיףפיעלקטיניםמשמורת

נשמעיםאולם ,שונתהלאאמנםההלכה ,המשמורתתביעתכריכתלשאלת

הקוראיםהילדזכויותבדמהאמנהעלהמתבטטיםקולותויותריותר

זו,הלכהלשינוי

טוגייתביןהישראליבמשפטשנוצרהלהבחנהאפואההטברמה

מוקדםבשלבכברלהוריםילדיםביןענייניםניגודהוכרשלגביה ,המזונות

שוניםגורמיםהדעתעללהעלותאפשר ?המשמורתשאלתוביןמאוד

יותרהרבהההכרהבהם ,זהבנושאההלכההתפתחותעלהשפיעואשר

הרצוןגםכמוהמזונותדיניבתחוםלילדיםהוריםשביןניםיהעניבניגוד

המשפטבתיביןהטמכויותלמרוץהנוגעבכלגדולותמטלטלותענלהימ

שעמההבאהבשאלהגםנעוץשההטמייתכןואולם ,הרבנייםהדיןובתי

לדיההועמדו ,משמורתעותיתבשלבהקשרים ,כמהעדלהתמודד:נבקש

עד :הבאבפרקזאתשנפתחכפיאוהמשפטי?הדיוןבמרכזוזכויותיו

שלכזכותאו ,ההורהשלכענייןובראשונהבראשהמשמורתנתפטהכמה

 ,עצמוהילדשלכזכותהוכרהכמהועד ,ההורה

מרכזיות . 2

עקרוןהואהאמנהשלהיטודבתפיטתהנפרדותלעקרוןמשליםעיקרון

זותפיטהשלעיקרה , A Child-Centered Approach-המרכזיות

המשפטיבדיוןהנבחןלנושאלגשתישלילדהנוגעענייןבכלכיהוא

עם , 55הילדשלוהאינטרטיםהצרכים ,ותיהזכושלהזוויתמתוךראשית

והאינטרטיםצרכיו ,הילדשזכויותזהעיקרוןשלהמשמעותאין ,זאת

להכיראיןכיאוהמשפטיהדיוןאתיכריעושבהכרחאלוהםשלו

הנולוהעיקריהביטויאשר ,זהעיקרוןזה,בהליךאחריםשלבזכויות

שיקוליהווההילדטובתעקרוןכיהקובעלאמנה 3טעיףבמטגרת

כעקרוןרביםבעינינתפט ,לילדהנוגעתהחלטהבכלבמעלהראשון

עומדשלפיההתפיטהאתלעגןבצורךהעוטקתהכתיבהלהבנתה,מפתח

לעתיםהקייםבחששזהצורךמצדיקה ,המשפטיההליךבמרכזהילד

יידחקו ,המשפטיבהליךהילדשלהיחטיתחולשתושבשלקרובות

וזכויותיו,ענייניוהצדה

בפסיקההמרכזיותבעקרוןהכרה 2.1

לחתימתקודםכימעלהשניםלאורךהפטיקהשלמעמיקהבדיקה

היגלוהתייחטותבהההתבטאויותביןלמצואאיןהאמנהעלישראל

 ,יהמשפטההליךבמרכזוזכויותיוהילדאתדילהעמשישלכךומפורשת

בהלמצואשאפשרהעליוןהמשפטביתשלאחתנדירההתבטאות

במרכזוזכויותיוהילדטובתאתלהעמידהצורךבדבררחבהטענה

שלדברינובתחילתשהובאהההתבטאותהיאוילדיםהוריםדיני

חוקימשטרביןברורההבחנההמבטאתצברבפרשתקיטטרהשופט

זכויות I/עלהמבוטטחוקיומשטר l/וזכויותיוהילדטובת I/עלהמבוטט

 , 56/1הורים

אשרבפטיקההתבטאויותכמהלמצואאפשרהאמנהאשרורלאחר

הילדשלהמבטמנקודתלטוגיותלגשתבצורךרחבההכרהמבטאות

 :חשיןהשופטכך ,וזכויותיו

/I :אנומעמידיםןיהקטשלהאינטרטבעיצוביתר-על-כן

ועושיםהעולםעלאנומשקיפיםהקטןומגופו ,במקומועצמנו

 , 57/1שלוהאינטרטיםליצירת

בשינויבצורךההכרהאתהמבטאותדומותהתבטאויותלמצואאפשר

המתמקדתמבטמנקודתלקטיניםהנוגעותטוגיותובחינתהפריזמה

שלבהחלטתהלמשלכךנמוכות:ערכאותשלבפטיקהגםבזכויותיהם

שלשםבשינוישעטקהמשפחהלענייניהמשפטמביתמימוןהשופטת

אשרהקטיןמשפחתשםלשנותרשאימיהשמותחוקמשקובע I/קטין:

מתוךאף-עותיויקבלבחוןישלאביונשואהשהיתהללא ,לאמונולד

 ,מזהלמעלה ,כאדםהקטיןשלועמדותיוותיויזכוומתוךמבטונקודת

 , 58/1הקטיןשלמבטונקודתמתוךבעיקר

קטיניםמשמורתבנושאהמשפטבתיבפסיקתהילךמרכזיות 2.2

הישראליהמשפטהתייחטותבבחינתעטקנושבוהקודםבחלקכמו

זאתלעשותנבקשזהבחלקגם ,אחתטוגיהבחינתדרךהנפרדותלעקרון

העיטוקהמשמורת,זכויותטוגיית :והיאאחתטוגיהבחינתבאמצעות

בצורההמחדדעיטוקהוא ,וילדיםהוריםשלהמשמורתזכויותבשאלות

הוריםדיניבמרכזהוריםהמעמידהגישהשביןהמתחאתביותרברורה

כךעלמקיפהביקורתיתכתיבהבמרכז,ילדיםהמעמידהוגישהוילדים

במרכזהילדזכויותהועמדולאהמשמורתענייניעלמשפטייםשבדיונים

בארצות-נכתבהוזכויותיוהילדשלהפריזמהמתוךהדבריםנבחנולאאו

כחלקהוריםשלחוקתיתכזכותלמשמורתהזכותהוכרהשם , 59המית

שלזכותםאולם ,חוקתיותכזכויותהוריותזכויותשלבאגדמההכרה

 ,כזכור , 60חוקתיתכזכותהיוםעדהוכרהלאהוריהםלמשמורתםיילד

האמנה,אתהיוםעדאשררהלאארצות-הברית

קטיניםלמשמורתהנוגעתלמדינההראשונותהשניםשלהפטיקה

מןהמשתקףהמרכזיותברעיוןשרואהלמימעטמפתיעהתמונהמגלה

[אמנםחזקקולמוצאיםאנוזומוקדמתבפטיקהחדשני,רעיוןהאמנה

 ,משמורתלשאלותהנוגעבכלהילדשלמרכזיותופיושעליחיד]קוללא

משמורתשלבהקשרזופטיקהשמציגההשאלותמאליו,מובןדברהיא

בהקשרזכויותישלילדיםאםלאלבחוןמוצעשבהןשאלותהןקטינים

בפטיקהזוגישהמשקלן,ומהעצמםמשלזכויותישלהוריםאםאלא ,זה

מוצגת ,משמורתבשאלותהקטיןשלותויבמרכזהמכירה ,המוקדמת

מגישתלהתנתקהצורךהדגשתתוךהעבריהמשפטעקרונותעלכמבוטטת

ביןלהבחיןאפשרהוריות,זכויותעלותרירבדגשהשםהמקובלהמשפט

זכויותלהוריםאיןהישלפ ,האחת :זומוקדמתקהיבפטמשנהגישותשתי

המחוזיהדיןבפטקקיטטרהשופטשלדבריולמשלכך-כללמשמורת

 :שטיינר 'באפ

/I שמירהשזכותמאחרcustody האנגליהחוקלפיהאבשל

שתישלדרטודיההריהאבזכויותשלתוצאההיאהמקורי

לאבכזאתזכותאיןהעבריובמשפטאצלויהיהלדישההאב

 , 61/1לבניויותרשטובמהכלשיעשהעליוטומכיםאלא
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בהיותו-70המשנותדיןפסקיבכמהקיסטרהשופטחוזרזועמדהעל

פלוני:נ'אלמוני 391/71בבג"ץלמשלכךהעליון,המשפטביתשופט

החזקה'זכותשלמונחאףידועלאהעבריהמשפטתפיסת"לפי

והדברהאם''אצלאו ,אביו''אצלהבןכינאמררקבילד'

ילדבזכויותאלאהוריםבזכויותמדוברלאכיבהלכהפורש

 • 6Zטובתו"שזושנראהמהלפיפלוניהורהאצללהימצא

ישנןלהוריםולפיההעברי,המשפטשיטתעלהיאגםנסמכתהשנייה,

זהלענייןקובעכךהילדים.לזכויותמשניותאלוואולםהוריות,זכויות

נגר:בפרשתקאפחהרב

מגוףמורכביםההוריםגםדומם.חפץההוריםאיןכייינראה

נפשילסיפוקטבעיתזכותלאםגםרגשות,להםוגםונפש,

 . 63ולדה"אתלחבק

הכרהשלהדרגתיתהליךבפסיקהלאתראפשראלו,דיןפסקימאז

הגישהשלוהתחזקותמשמורתכזכויותהוריותבזכויותוגוברתהולכת

לשיאומגיעזהתהליך . 6ההוריות~הזכויותאתהדיוןבמוקדהמעמידה

כזכויותמשמורתבענייניהוריםבזכויותהמכירה-80המשנותבפסיקה

מק:הנשיאקובעאימוץ,שלבמקרהכךחוקתיות.

יקייםאחר,ולאהוא,כיהיאההורהשלהמשפטיתזכותויי

זכותהיאההוריםשלזוזכות ] ... [ילדוכלפיהחובותאת

הטבעילקשרביטוימהווההיאשכן ,חשובהקונסטיטוציונית

 . 6S'קול-הדם'"-

 ,חוקתיותכזכויותההוריםזכויותלראשונהמעוגנותזובפסיקה

דומה.למעמדזוכותאינןלמשמורתהילדיםזכויותולעומתן,

העברתשלהתהליךכימוצאיםאנולאמנהישראלהצטרפותלאחר

 ,נבלםלמשמורתההוריםלזכויותלמשמורתהילדיםמזכויותהכובדנקודת

למשמורתההוריםזכויותשביןהיחסבשאלתדיוןמחדשנפתחובמקביל

הזכויותאתלהעמידיששלפיוהטיעון ,זהדיוןבמסגרתהילדים.לזכויות

היוםעדבבירור.עולההמשפטיהדיוןבמרכזהילדשלהאינטרסיםואת

להשפעתבאשרהפסיקהשלואחידהברורהעמדהעללהצביעאי-אפשר

לאתראפשרקטינים.משמורתבנושאהדיוןעלהילדמרכזיותעקרון

עקבימהםאחדכל-שוניםקולותהאמנהאשרורשלאחרבפסיקה

זו.לשאלהבהתייחסובדרכו

למקומןבאשרשונותבגישותשיסודםהשוניםלקולותמרתקביטוי

במגווןלמצואאפשרהמשמורת,בנושאהוריםוזכויותילדיםזכויותשל

אשרבפרשהוהעליוןהמחוזיהמשפטביתשופטיידיעלהמוצגותהעמדות

ילדשלהחזרתובשאלתעסקהואשרהמריבה"תינוקפרשתיילכינויזכתה

המשפטבית . 66הביולוגייםהוריולחיקלאימוץנמסראשרשנתייםכבן

הביולוגיים.להוריוהילדאתלהחזיררובבדעתהחליטזובפרשההמחוזי

וטוענתהאמנה,עלעמדתהאתמבססתמיעוטבדעתרוטלויהשופטת

צריכההייתההילדשלהמשמורתבשאלתלדיוןהמוצאנקודתכיבמפורש

קובעת:היאכךהילד.שלוהאינטרסיםהצרכיםהזכויות,להיות

זהבשלבהשונותהחלופותאתלשקולהמשפטביתייבבוא

 ,הקטיןשלהמבטנקודתמתוךלצאתעליוהאימוץ,הליךשל

מכחמתחייבתאףזומבטנקודת ] ... [דברנפלשבחייו

 Photosיס". 77 ' 7מותאמותזכויותיי

 ] ... [משלהזכויותבעלתעצמאיתאישיותהקטיןשלהיותו

אצללגדולהזכותנמנעהלידתו,מעתממששבפנינו,מהקטין

 • 67הוריו"

בהשישלשוןלנקוטלנכוןמוצאתהרובבדעתשטופמןהשופטתגם

 oלדבריה:לדיון.מוצאכנקודתילדיםשלהמשמורתבזכויותלהכרהביטוי

בנ(שאהרבנייסהזיובתילסמכ(תהנ(געיסבהקשריסגסהנפרז(תבעקר(וההכרהלחיז(ק 54

 . 4הערהלעיל ,בורוחובפרשתרא(מז(נ(ת

55 B. Bennet-Woodhouse "Hatching the Egg: A Child-Centered Perspective on 
Parents' Rights" 14 Cardozo L. Rev. (1993) 1747; B. Bennet-Woodhouse 
Out of Children's Needs, Children's Rights: The Child's Voice in Defining " 

321 ) 1994 ( . the Fami1y" 8 B.y'U.l. Pllb. L . 
 . 166בעי , 17הערהלעילצבר,פרשת 56

 . 100יבע , 4הערהלעיל ,פלוניתזנ"א 57

 . 504בעי , 27הערהלעיל ,אלמוניתפרשת 58

59 55 Bennet-Woodhouse, supra note . 
60 262 , Pierce v. Society oj Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Meyer v. Nebraska 

) 1923 ( 390 . U.S . 
 . 494בעי , 31הערהלעיל ,שטיינראפ' 61

391בג"ץ 62 רא(ז(מהלעמזהאלמוני).פרשת(להלו: l) 85, 100 ((כז"פפלוני,נ'אלמוני 171

 . 1944 'בע , 49הערהלעיל ,זרעיפרשת

 . 412 'בע , 44הערהלעילנגר,פרשת 63

330"ץבבגאגרנטהש(פטעמזתהיתרביורא( 64 17  , 634 ) 2 ((כפ"ז ,גולזשטייןנ'גולזשטיין 2

488ע"א ; 646-645  . 435-434,421 ) 3לב(ז"פ ,מ IIהינ'פלוני 77/

46, 466-465לח(פ"זפלונית, Iנמ IIהי 577/83ע"א 65 1 (l . לצייויש)זיופסקשבא(ת

בזכ(י(תלהכירלצ(רןבאשרהסכמתהאףעלכילהעירלנכ(ומ(צאת-פ(רתבוהש(פטת

 , l) 1מ(ז"פ ,מ IIהינ'פלוני 232/85ע"אגסרא( ;הקטיולזכ(תעזיפ(תישלזעתה ,ה(רי(ת

8 . 

 . 26הערהלעילהמריבה,תינוקפרשת 66
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הטבע'קול'אוהדס'ל'קול ,לדעתי ,ליתןישזאת,עסיחדיי

לתתישובענייננו, ,הילד''טובתשיקולייתרביןמעמד

משפחתובחיקלגדולהקטיןשלהטבעיתלזכותוראוימשקל

 . 68 "הביולוגית

מרכזיותעמדותשלושמוצאיסאנוהעליוןהמשפטביתשלדינובפטק

הזכויותשביןבאיזוניסשוניסודגשיסלדיוןשונותמוצאנקודותהמציגות

 . 69השונות

ההוריותהזכויותאתמעמידאשרברקהנשיאשלהיאאחתעמדה

למעמדדינובפטקזוכותאינןלמשמורתהילדזכויות .חוקתיותכזכויות

דומה:

טבעיתזכותהיאילדיהסאתלגדלהוריסשלזכותס ,אכןיי

קונטטיטוציוניתזכותהיאההוריסשלזוזכות ] ... [וראשונית

 . 70 "'הדסקול'-הטבעילקשרביטוימהווההיאשכן ,חשובה

מהפטיקהבמובחן-יה'פרוקצהשופטתשלאיהשנייהעמדה

הילדיסבזכותהיאגסמכירה ,ברקהנשיאומפטיקתלאמנהשקדמה

ילדיהסלמשמורתההוריסבזכותרואההיא .חוקתיתכזכותלמשמורת

שלובות:חוקתיותזכויותהוריהסלמשמורתלדיסיהוזכות

לגדולילדשלוזכותולהורותהזכותהיטוד:מושכלותאלהיי

היוצרות ,בזוזושלובותזכויותהןהטבעייסהוריובחיק

 • 71 "המשפחהשללאוטונומיההזכותאתיחדיו

השפעההייתהלאמנהישראלשלהצטרפותמצאנו

ה Pהפס'בשפתבולטביטוילהוהיהה, Pהפס'על

שינויאינוזהשינויאולםשלה. pהעומובתפיסות

מהפכני

הילדזכויותאתהואאףשמציגחשיןהשופטשלהיאשלישיתעמדה

אלובזכויותבהכרהעוטקאינוכיאס ,שלובותכזכויותההורהותיוזכו

בעלותזכויותאלואין ,שלובותבזכויותמדוברכיאףחוקתיות.כזכויות

מזכותנעלההילדזכות ,הזכויותביןקונפליקטשלבמצב .זההמעמד

ההורה:

יהיהכיהילדואינטרטבילדסלהחזיקההוריסאינטרטיי

 ,אחדבקנהעוליסאלהאינטרטיסשני ,הוריובהחזקת

הסשמשלימיסאלאעודלא ,זה-עס-זההסמתיישביס

הוריסשלזכותסגס ,במשפטזכויותכשאר ] ... [זה-את-זה

היאאין-שתהאככלרבת-עוצמההזכותותהא-לבנס

-ובראשונהבראש-כמובן ,הואענייננו .אבטולוטיתזכות

 ,מטויימותבנטיבותהילדשלמוכחבאינטרטהילד,בזכויות

לוגסהיל,דוהרי ] ... [בויחזיקמהסמיאוההוריסלאכי

פחותותהןשאיןבלבדזולא ,הילדשלוזכויותיו ,משלוזכויות

 . 72 "האבשלזכויותיועלהןשנעלותאלאהאבשלמזכויותיו

השופטתשלבגישתהגסמטוימתובמידהחשין,השופטשלשתויבג

כלומרהמוקדמתבפטיקהשמצאנולמההתקרבותלמצואאפשר ,יה'פרוקצ

יותרוהקרובההמשמורתטוגייתבמרכזהילדזכויותאתהמעמידהלגישה

הסעמדותיאת .-80הבשנותהמשפטבתיפטיקתשלמזוהאמנהלגישת

נוטפיסדיןפטקיבכמהוחשיןיה'פרוקצהשופטיסהציגוהאמורות

ברורבאופןקשרוובהןקטיניס,למשמורתהנוגעותבטוגיותעטקושבהס

בילדיסהגוברתוההכרהלאמנהישראלהצטרפותוביןאלועמדותבין

בולטותעמדותנמצאוהמוקדמתשבפטיקהאפואראינו . 73זכויותכנושאי

במרכזעניינואתומעמידותהקטיןזכויותמבחינתמובהקבאופןהיוצאות

לחתימתטמוךועדמכןלאחרלמשמורתו.הנוגעיסענייניסנדוניסעת

וחדירתהזומגישהמטוימתהתרחקותשלמגמהזיהינוהאמנה,עלישראל

זכויותשלמהפריזמהאומהזוויתהמשמורתענייניאתהבוחנתגישהשל

אס ,נעצרתזומגמההאמנהעלישראלחתימתלאחר .זהבהקשרהוריס

הקולותמתרביסובמטגרתומחודשלדיוןנפתחהנושא ,מתהפכתלאכי

ברוחסקרוביסנשמעיסואףמשמורתדיוניבעתהילדזכויותלמשקלבנוגע

המשפטי.הדיוןבמרכזוזכויותיוהילדשלעניינואתהשמהלגישה

אקטיביות . 3

כאדסהילדשלהדימויעומדהאמנהשלהילדזכויותתפיטתביטוד

 ) 1 ( 12בטעיףמגולסזהדימויבעיצובמרכזינדבך .ומשפיעפועלשלס

מדינותייכי:הקובעלהשתתפותהילדשלזכותואתהמעגןלאמנה

כזודעהלהביעהזכותאתמשלודעהלחוותהמטוגללילדיבטיחוחרבות

ובהתאסלדעותיוראוימשקלמתןתוך ,לוהנוגעענייןבכלבחופשיות

שלושהלאמנה 12טעיףפיעלההשתתפותלזכות ".בגרותוולמידתלגילו

יינתןהילדלעמדתכיהזכות ) 2 (דעה;להביעהזכות ) 1 (עיקרייס:מרכיביס

דעתולהביעהילדזכות ) 3 ( ;בגרותוולמידתלגילובהתאסראוימשקל

בחופשיות.

 ,כולההאמנהשלמרכזיכטמלרבהבמידהמוכרתלהשתתפותהזכות

שלהילדזכויותתפיטתלאימוץהמוכריסהביטוייסאחדהיאוקליטתה

בכלהשתתפותואתלהבטיחשישאקטיביכאדסהילדבראייתהאמנה.

היטטוריותמתפיטותברורההתנערותמשוסישאליוהנוגעתהחלטה

שישורצוןעמדהוכחטרלהגנהכזקוק ,כפטיביהילדשלדימוישביטודן

מאוד.שונההואהאמנהמןהעולההילדשלהדימוימשקל.להןלתת

בעלי ,ובמשפטבחברהממשייסנוכחיסהסילדיס ,האמנהתפיטתפיעל

וברצונותיהס.הסבצורכיבאופייס,מזהזהושוניס ,ושיפוטהבנהיכולת

בפסיקהההשתתפותבזכותההכרה 3.1

התבטאויותמעטלאבפטיקהלמצואאפשרהאמנהעלישראללחתימתעד

פטיקהאולס .להסהנוגעותבהחלטותילדיסלשתףבצורךהעוטקות

שלההשתתפותבזכותהמכירהבלשוןשימושכלכמעטעושהאינהזו

בנטיבותכללבדרךניתנותילדיסבשיתוףהעוטקותהחלטות . 74ילדיס

בהליכיהילדשמיעתכגון ,קונקרטייסבהקשריסילדיסלשיתוףהנוגעות

ההשתתפותעקרוןאתלהציגהמבקשותכלליותכאמירותולא ,גירושין

הנוגעותהחלטותמתקבלותשבותחוסבכלהחלהוחולשתעצמאיתכזכות

מטויסשינוילזהותאפשרלאמנהישראלהצטרפותלאחר . 75לילדיס

גוברבשימושהןזאתההשתתפות.לזכותהפטיקהשלההתייחטותבאופן
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ההשתתפותעקרוןאלבפנייהוהןכזכותהילדבשיתוףהמכירהבשפה

השופטתשלהבאיםבדבריםכך .וילדיםהוריםדיניבתחוםחולשכעיקרון

יתחשבוכיזכותוגםמתבקשתעצמאיתכישותהילדמתפיסתיידורנר:

לאמנה 12בסעיףביטויניתןזולגישההאפשר.בגבולות ,ובמאוויוברצונו

 . 76 "הילדזכויותבדברהבינלאומית

קטיניםמשמורתבתחוםבפסיקהההשתתפותבזבותההברה 3.2

המכירההתפיסההימצאותתיבחןזהבפרקגםהקודמיםהחלקיםבשניכמו

ההתייחסותבחינתבאמצעותזאת ,ואקטיבייםכמשתתפיםבילדים

עלהחלטותשלבתחוםכאקטיביבילדוההכרהההשתתפותלעקרון

המוקדמתהפסיקההתייחסותלבחינתבדומה ,כאןגם .ילדיםמשמורת

בתחוםהמוקדמתבפסיקהלמצואאפשרוהמרכזיות,הנפרדותלעקרונות

שלברצונולהתחשבבצורךברורההכרההמבטאותעמדותהמשמורת

ניתנהאשרהעליוןהמשפטביתפסיקתמקריאתמשמורת.בהליכיהילד

המשפטעלהיתרביןהנסמכתברורהאמירהבולטת ,-70הלשנותעד

קובעכךהילד.שללדעתוליתןשישהמשמעותיהמשקלבדברהעברי

 :צברבפרשתקיסטרהשופטזהלעניין

היתהההלכהבוהעבריבמשפטמיוחדביטוילידיבאייהדבר

הימצאומקוםאתשוקליםולפיהרביםדורותבמשךקבועה

אוהילדשלרצונוואםולזכותו;לתיקונולטובתו,הילדשל

להימצאהילדאתכופיןאיןטובתו,אתנוגדיםאינםגעגועיו

 . 77 "בולהיותחפץשאינובמקום

מבחניםהםהקטיןרצוןמשקללענייןזובפסיקהשנקבעוהמבחנים

כיעולה-60וה-50הבשנותהעליוןהמשפטביתמפסיקתלכת.מרחיקי

געגועיואוהילדשלרצונוייכן:אםאלאהקטיןשלרצונופיעללפסוקיש

 79ממש"לרעתהספקוללאפניועלהואייהדבר ; 78 "טובתואתנוגדים

בענייניההחלטהכלומר . 80חינוכית"מסכנההילדיםאתלהצילישייאו

המשפטביתכןאםאלאהקטיןלרצוןבהתאםלהתקבלצריכהמשמורת

 ,להדגישישוברורה.ממשיתפגיעהבקטיןלפגועכדיבכךישכימתרשם

עצםבדברברורותאמירותזובפסיקהלמצואאי-אפשרכי ,זאתעם

הנוגעותלשאלותנוגעבפסיקההעיסוקועיקר ,הקטיןאתלשמועהחובה

לעמדתו.לייחסשישלמשקל

בראשבולטת-80וה-70המשנותהעליוןהמשפטביתבפסיקת

במשמורתהעוסקיםהדיןמפסקיניכרבחלקכיהעובדהובראשונה

 ,אחרותבמיליםהילד.רצוןשאלתכללעולהלאדומותובסוגיותקטינים

הילדשלרצונולשאלתלהתייחסמבליבסוגיהומכריעדןהמשפטבית

פסקיבאותםדעתו.אתלברראואותולשמועמחויבעצמולראותומבלי

 ,המשמורתבתחוםהילדלרצוןהנוגעתשאלהעולהזאתבכלשבהםדין

משקלכללבדרךהמעניקמבחןהואהילדרצוןמשקללגביהמוצעהמבחן

הילדרצוןכאשר ,המוקדמתבפסיקהלהשהוענקמזההילדלעמדתפחות

לשקול,צריךהמשפטביתאשרשיקוליםמספרמתוךאחדכשיקולמוצג

בקביעתהשיקוליםאחדאתמהווההילדרצוןכיהואייהכללהיתר:ביןכך

שלנרחבמכלולמתוךהשיקוליםאחדרקהואהקטיןרצוןיי ; 81טובתו"

הקטיןשלטובתומבחינתראויבאמתמהלהכריעשמטרתםגורמים

הילדבזכותמכירהאינהזומתקופההפסיקה . 82 "העתידיתוהתפתחותו

שלעמדתובזכותשמדוברוביןלהישמעבזכותשמדוסביןזהבהקשר

התועלתהנוהילדשמיעתעצםלענייןהעיקריהמבחןראוי.משקליינתן

6327א"בעמצאהשופטבדברילמשלכךמהשתתפותו.להפיקשאפשר /94 

 : 83איסקנןאיסק

נטעןלגביויל,דשלבגורלויכריעבטרםכיראויזהאכןככלליי

המשפטביתישמעהרגילמגוריולמקוםלחזורמסרבשהוא

אומכךלהימנעממשיטעםאיןואם ] ... [עצמוהילדאתגם

ביתיטהתועלתכלחסרתמלכתחילהנראיתהילדששמיעת

 . 84הילד"אתלשמועהמשפט

בפסיקהבולטשינוימוצאיםאנולאמנהישראלהצטרפותלאחר

מישורים.בשניבולטהשינוימשמורת.בענייניילדיםבשיתוףהעוסקת

הנוגעיםבנושאיםלהישמעהילדבזכותההכרההנוהראשווהמישור

ייזכותפרוקציה:השופטתשלבדבריהכךעצמאית.כזכותלמשמורתו

בדבריהוכך . 85 "טבעיצדקמעיקריכחלקולהורהלילדעומדתהטיעון

עצמאיתזכותהינהלהישמעהקטיןשלזכותויירוטלוי:השופטתשל

 .הקטיןשמיעתלדרךנוגעהשניהמישור '.ילאכוףיכולהואשאותה

 oדיןפסקישלוגדלהולךבחלקלאמנה,שקדמהבפסיקהמאשרבמובחן

.". 
.,~ .. .....-'" ~ -"_.-r . -.. ... _.,..". 

יסקוטכוערארגווש.לסמכן
זכותמימושכמעוהפוע.ל

יכדיסשלההשתתפות

שטופמן.השופטתשלזינהלפסק 9סקהפכשם, 68

 . 26הערהלעיל ,המריבהתינוק"מכע 69

 .רבקיאנשהשלזינולפסק 46כפסקה ,שם 70

פרוקציה.השופטתשלזינהלפסק 6כפסקה ,שם 71

חשין.השופטשלונזילפסק 13-10סקאותפכשם, 72

השופטלעמזת . 67כעי , 4הערהלעיל ,פלוניתנ"אזנםראופרוקצייההשופטתלעמזת 73

 . 236-235יכע , 4הערהלעיל ,פלוניתע"אנםראוחשין

נןשטרקס 566/62/8פיאראורוןיקכעןיהקטשמיעתמתיכחשהמכירהלפסיקה 74

 . 115 , 113תשכ"כפ"מ ,שוחמכר

 ,רוטלויועזת"חזוראומשפטיותכהחלטותילזיםשיתוףכנושאהפסיקהלסקירת 75

שוחטמןאי(תשס"נ);ורנמתיעו"זרבאשות ,ומשפחתוהילזושאנכהמשנהועזת"חזו

 . 545ה)"(תשסזמשפטמאזני "םיניקטמשמורתכמשפטיקטיןשלכרצונוהתחשמתיי

 . 66יכע , 4הערהלעילפלונית,א"זנ 76

 . 166יכע , 17הערהלעיל ,צברפרשת 77

 .שם ,שם 78

 . 760טופ"ז ,וולונןוולו 503/60ע"א 79

 . 99יכע , 62הערהלעיל ,אלמוניפרשת 80

 . 469-468,467 ) 2מנ(פ"ז ,יחזקאלינ'יחזקאלי 238/88ע"א 81

 . I) 667,661מנ(פ"ז ,אלמונינ'פלונית 740/87ע"א 82

 . 165 ) 4 ( 1994עליוןתקזיןפורסם),(לאאיסקנ'איסק 6327/94ע"א 83

 . 168יכעשם, 84

3009א"רע 85  . 898,872 ) 4נו(פ"ז ,פלונינ'פלונית 02/
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הדיןמפסקיבחלקהילד,אתישירבאופןשמעהמשפטביתכיעולה

ביתידיעלישירבאופןהקטיןשמיעתבחשיבותדיוןאףלאתרניתן

 , 86המשפט

אתשומעהמשפטביתמקריסשלרבבמספרכיעולהמהפסיקה

לחשיבותההנוגעותבשאלותעוסקאףהואאחרובחלקישירות,הילדיס

 , 87המשפטביתידיעלישירותהקטיןשמיעתשל

איןזה,בתחוסהפסיקהעלהאמנהשלהניכרתההשפעהאףעל

המשפחה,דיניבתחוסבפסיקהההשתתפותעקרוןשלמלאבאימוץמדובר

במובחןאךלהישמעהזכותעצסעלדגששמההאמנהשלאחרהפסיקה

שישלמשקלבאשרברורהעמדהמציגהאינההמוקדמתהפסיקהמאשר

לאופןבאשראחידותחוסרלמצואגסאפשרהקטין,שללרצונולתת

ילדיסשומעיסשוניסמשפטבתישבהולמידההקטיןשלקולושמיעת

 , 88למעשההלכה

טונוסה.

הצטרפותשלאחרהתקופהמהווההאומנסבשאלה,זהמאמרפתחנו

מעניינתשראינוכפיהיאלשאלההתשובהחדש"?ייעידןלאמנהישראל

המישוריסבשניהמהותי,במישורוגסהרטוריבמישורגסומורכבת,

להוהיההפסיקה,עלהשפעההייתהלאמנהישראלשלהצטרפותמצאנו

אינוזהשינויאולסשלה,העומקובתפיסותהפסיקהבשפתבולטביטוי

בשנישנילעידןאחדמעידןמובהקבאופןהמעבירשינויאומהפכנישינוי

העומדתפסיקהאינההאמנהשלפניבתקופהשהפסיקההאח,דמובניס,

שהשינויוהאחרהיל,דזכויותבלשוןלשימושאוהאמנהלתפיסתבניגוד

תפיסותשלמלאאימוץבושיששינויואינוחלקישינויהואהבחנושבו

האמנה,

קדסדומיסבמונחיסאוהילדזכויותבמונחהשימושהרטורי,במישור

כנושאיברורבאופןהוכרוילדיסכלומר ,לאמנהישראללהצטרפותבהרבה

זהבמישורמצאנוזאת,עסלאמנה,ישראללהצטרפותקודסעודזכויות

דיניבתחוסיסודוכעקרוןמשפטיתכדוקטרינההילדזכויותשהצגת

לאחררקהישראליתבפסיקהשמופיעחידושבעיקרההיאוילדיסהוריס

האמנה,עלישראלחתימת

הדיןבפסקידווקאגילינוהעומ,קתפיסותשלזההמהותי,במישור

שלעומקכתפיסותשזיהינובתפיסותמסוימתהכרהיותרהמוקדמיס

מצומצמתקבוצהידיעלוניתנהיחסית,מעטההייתהזופסיקההאמנה,

שלהעומקלתפיסותבהשניתנוהברוריסהביטוייסאףעלשופטיס,של

כנושאיבילדיסהמכירהבשפהניכרשימושזובפסיקההיהלאהאמנה,

העומקתפיסותשלושלכלבנוגעמצאנו-80וה-70השנותבמהלךזכויות,

מצאנוהאמנהלאחרבפסיקה,נוכחותןשלמסוימתהיחלשותשבדקנו

ברמהבהןההכרהחיזוקשלבמישורהןאלותפיסותשלהתחזקות

למעשה,הלכההמשפטביתהלכותעלהשפעהשלבמישורוהןהרטורית

תפיסותהפכולאמנהישראלהצטרפותלאחרכיכךעללעמודאפשרכן

מענייןבפסיקה,מרכזילקולבודדיס,שופטיסשלנחלתסבעמשהיואלו,

לביןהמוקדמתהפסיקהביןלזהותשאפשרהקישורעללעמודזהבהקשר

בתפיסותהכרהגילינושבההמוקדמתבפסיקההאמנה,שלאחרהפסיקה

ידיעלשהוצגמהעלהפסיקהנסמכההאמנה,עסהמזוהותעומק

האמנהשלאחרהפסיקההעברי,המשפטמןהלקוחותכתפיסותהשופטיס

האמנהעלהסתמכהאותןחיזקהכללובדרךהתפיסותאותןאתשאימצה

מוקדמת,פסיקהבאותהועוגןבסיסגסלהמצאהאך

בפסיקההילדזכויותשלאזכורשהיהרקלאגילוזהמחקרממצאי

זהאזכורכיגסאלאהמדינה,שלהראשונותמשנותיההחלהישראלית

שעצמתההפסיקהשלתפיסהמשקףהואאלאנקודתי,אומקריאינו

היחסיתהעצמהשלהערכתהריממשלמדידהלאאסרבהבמידהניתנת

שעולההיאזועבודהשלנוספתחשובהמחקריתתוצאההזמן,לאורך

 ,נפרדות-האמנהשלהעומקלתפיסותהנוגעיסבמדדיסשהשימושממנה

וישיסטובכבסיסעצמומוכיחזה,במאמרשהוצגו-ואקטיביותמרכזיות

במשפט,הילדבזכויותההכרההיקףאחרלמעקב

בפסיקהההתפתחויותעלהמצביעיסזהמאמרשלהממצאיס

מחציתרקכמובןהסהילדבזכויותלהכרההנוגעבכלהשניסלאורך

ההסבריסהסמההיאאלוממצאיסלנוכחלשאולשישהשאלההדרך,

לזהותמקווהשאניאלו,הסבריסעמדנו,שעליהןלמגמותהאפשרייס

שעמויותררחבותבמגמותהיתרביןהנראהככליימצאוהמש,ךבמחקר

משפטשיטותאלהמשתנהובפנייההשניסלאורךהישראליהמשפטעל

 •להשפעה,כמקוראוהתייחסותכנקודתאחרות

לפסק 15בפסקה , 34571 ) 3 ( 1998מחוזיתקזין ,פורסס)(לאפלדמן Iנמוון 97/90עעיימ 86

תקזין ,פורסס)(לאו.ה.נ'ג.א. 3922/01(תייא)ייאבשגסוראורוטלוי,השופטתשלזינה

צפת,השופטתשלזינהלפסק 28-27בפסקאות , 50 ) 1 ( 2002משפחה

זינו(פסק 138 ) 2 ( 2001משפחהתקזין ,פורסס)(לאאלמונינ'אב 3140/01 )ס-י(תמייש 87

יימבע 76;הערהלעיל ,שוחטמןשלמאמרוראוזהזיןבפסקלזיוןהכהן),מנחסהשופטשל

בענייןכייצויןרובינשטיין),השופטשלזינו(פסקפורסס)(טרספלוניג'פלוני 10480/05

ישירות,אותוושמעהילזעסרובינשטייןהשופטנפגשאףזה

זכויותבזרבלאמנהישראלהצטרפותלאחרגסגירושיןמהליכיילזיסשלהיעזרסלעניין 88

זה,בגיליון,גירושיןיימהליכיילזיסהזרתייהקריזראוהילז

המשפט 32


