
החזקתבדי[י

מבוא . 1

בעניינינפרדדיןכבעלהילדשלזכותוהוכרההאזרחית,בפסיקה

הורים,ביןהסכמיםאוהתדיינותכישנפסקכךכדיעדמזונות,

דרכואתחוסמתאינההילדמזונותבענייןגירושין,הליכיבמסגרת

אםאפילומזונותיו,בנושאועצמאיתנפרדתלתביעההילדשל

השאלהזאת,לעומתילדםי,אתלייצגהתיימרואוייצגוההורים

זכותהוכרהולאההורים,שביןכענייןנתפסההילדהחזקתדבבר

כפיזו,תפיסהעללביקורתרבמקוםיש , 2נפרדדיןכבעלהילד

אתמבטאיםופסיקהחקיקהחידושיאופן,בכלבהמשך,שיפורט

בענייןלרבותבענייניו,דיןכבעלהילדבזכותלהכרההחדשההמגמה

הפסוקהההלכהאתלהרחיבישכילהוכיח,באזהמאמרהחזקתו,

לנושאאףמזונותיו,בנושאנפרדדיןכבעלהילדמעמדבעניין

החזקתו,

שבאהכפידין,כבעלהילדזכותאתלצייןישובראשונהבראש

תשנ"ה-משפחה,לעניניהמשפטביתלחוק )ד( 3בסעיףביטוילידי

הלשון:בזו , 31995

באמצעותסע,דפקידרשאילקטין,הנוגעהמשפחהמעניני"בענין

תובענהלהגישכוחו,באאולממשלההמשפטיהיועץבאישוראו

להגישקרוב,ידידידיעלאובעצמוהקטין,רשאיוכןזה;חוקלפי

ממש",שלפגיעהלהיפגעזכותועלולהשבועניןבכלכאמורתובענה

לקטיןאףהמשפט,לבתיהגישהזכותעקרוןאתמרחיבזהסעיף

האו"םלאמנתמעבראללכת,הרחיקהישראליהמחוקקבכך , 4עצמו

להישמע"הזדמנותלקטיןשהעניקה ,) 1989 (הילדזכויותבדבר

באמצעותבעקיפין,אובמישריןלוהנוגעמנהליאושיפוטיהליךבכל

המשפטביתלחוקקודםאףכילציין,ישעוד , 5Iמתאים'גוףאונציג

והאפוטרופסות,הכשרותבחוקהמשפט,ביתהוסמךמשפחה,לענייני

לוהנראיםקבועיםאוזמנייםאמצעים"לנקוט , 962-1תשכ"ב

לממשלההמשפטיהיועץלבקשתוזאתקטין",שלענייניולשמירת

אליופנה ..הקטין,"אםאומעוניין,צדלבקשתאוכוחו,באאו

ל"סמכותמוגבלתלסעיף,בכותרתכאמורזו,הוראהאולםבעצמו":

התערבותדרושהבהםלמקריםכלומר,שמירה",לאמצעיכללית

 )ד( 3סעיףלפיהחדשההסמכותזאת,לעומתהילד,להגנתחיצונית

"בכלוחלהיותר,רחבההיאמשפחהלענייניהמשפטביתלחוק

ממש",שלפגיעהלהיפגעהקטין][שלזכותועלולהשבועניין

בישראל.מנציטטראוניברטיטתשלוחתלמשפטים,הפקולטהדיקןלמשפטים,פרופטור

המשפחהמוטדבהגדרתחדשות"מגמותבנושא:עיוןביוםשניתנההרצאהעלמבוסס

תודתי . 2000דבצמברלמינהלהמכללהשלהאקדמיבמטלולשהתקייםהישראלי"דבין

לפרטום.המאמרבעריכתהטיועעלריי,ךאיילמרהמשפט,העתכתבמערכתלחבר
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משפחה,לענייניהמשפטבתיידיעלבהרחבהנתפרשזהסעיף

עצמאיותבקשותבעקבותוהחלטותדיןפסקישלשורהניתנווכבר

קטיניםד,של

בע"אביטוילידישבאהכפיבפסיקה,המחלוקתאתאזכיר

הדעתלשיקולהראויהמבחןבעניין , 8אלמונינ'פלונים 2266/93

החדשהגישתולמולהרוב),(דעתהילדטובתהילד:בענייניהשיפוטי

זכויותבדברשמגר,השופטדאז,העליוןהמשפטביתנשיאשל

זאתעם , 9נפרדבמאמרידיעלנידוןזהנושאהמיעוט),(דעתהילד

שנחקקמשפחה,לענייניהמשפטביתלחוק )ד( 3סעיףכיברור,

היל.דזכויותבגישתתומךפלונים,פרשתלאחר

לכלהילדמעמדאתמשווההמשפטלביתהילדשלהגישהזכות

לאזכויותיו,למימושדיןבעלהואזכות,בעלככלהיל,דזכות:בעל

בעצמו"אףכאמור,אלא,הוריו-אפוטרופסיו,שלייצוגבאמצעותרק

משקפתהחדשההדיוניתהזכותקביעתקרוב",ידידידיעלאו

הילדס"שלזכויותהןליל,דהנוגעותהמהותיותהזכויותכיתפיסה

עצמאיייצוגשלדיונימסלולהמחוקקהתקיןאלה,זכויותעללהגנה

לממשבאסע,דככלזה,סעדהמשפט,לביתישירהגישהואףלילד

 Ubi Jus Ibi Remediumהעיקרוןפיעלהיל,דשלמהותיתזכות

משפיעההדיוניתהזכותכן,עליתרהזכות")",אחרהסעד("ילך

היל.דשלהמהותיותהזכויותאתומעצבת

לידיבאההחזקתו,לענייןהיל,דבמעמדלהכרההחדשההמגמה

אינוהקטיןלפיופרוקצ'יהאיילההשופטתשלדיןבפסקביטוי

תוקףוקיבל(שאושרנירושיןשבהסכםהילדהחזקתלהסדרכבול

 ,' 2הרבני)הדיןבביתדיןפסקשל

זילברגהשופטוינטר:פרשתהיאהנושאלבירורהמוצאנקודת

כרוכהלהיותיכולהאינהילדהחזקתשתביעתהטענהאתדחה

השופטשלבלשונוהטענההגדרת(ראוהוריוביןגירושיןבתביעת

סניףתשמשראובן,הבןשלשתביעתומצינו,היכן"כיזילברג:

לאזילברגהשופטזאת,עם ,)' 3לאה?"אמואויעקבאביולתביעת

הפרוצסואליאופיהכלפיהעבריהמשפטעמדתאתלבררצורךראה

שבהםדברי-דיון,הם"אלהכיבנימוקילדים,החזקתתביעתשל

 ,' 4ישראל"לדינינזקקהאזרחיבית-המשפטאין

העבריהמשפטקליטתמצדהןאמורהזוקביעהעלהביקורת

כןוהמהותי),(הפרוצסואליהישראליהמשפטמצדוהןזה,בתחום

שינוייםמשפחה,לענייניהמשפטביתחוקבעקבותבינתיים,חלו,

החזקתו,לענייןלרבותדין,כבעלהילדזכותהוכרהלפיהםדבין,

בהמשך,שיפורטכפי



גרוסמןליאורהאיור:

במרוצתוהשתרשה, , 88גפ"דמשקה,נ'משקה 42/49בע"אלראשונהנקבעהזוהלכה . 1

הוריוידיעלהקטיןלייצוגאףאלאהרבני,הדיןבביתהליכיםלגבירקלאהשנים,

פ"דשר,נ'שר 411/76ע"אראו:האזרחי,המשפטבביתביניהםהליכיםבמטגרת

שיפמןפ' ; 58(תש"ן)לחולקודשבין-בישראלהמשפחהדיניצבירוזןא' ; 449 ) 1לב(

שם.והאטמכתאות , 257ב)כרך(תשמ"ט,בישראלמשפחהדיני

(להלן: 1469-1464,1457טופ"דבארי,נ'וינטר 1/60ביד"מלמשל:זהלענייןראו . 2

(להלן: 67 ) 2לח(פ"דהאזורי,הרבניהדיןביתנ'שלו 552/83בג"צוינטר);פרשת

בטוגייתההלכהכללישל"למהותםשוחטמןא' ; 275בע'שם,שיפמן,שלו);פרשת

י"צשלהשגותיוראוכן . 311 , 285(תשל"ח)ההעבריהמשפטשנתוןהילדים"החזקת

(תשט"א)וחינוןמשמורתממון,יחסימזונות,וילדים:הוריםיחסי-משפחהדיניגילת

507 , 513,511 . 

לענייניהמשפטביתחוק"(להלן:-1995תשנ"המשפחה,לעניניהמשפטביתחוק . 3

משפחה").

ייזה,בענייןראו .-1984תשמ"דהאזרחי,הדיןטדרלתקנותה(ג) 258בתקנהיושם . 4

ביתבעידןבישראלהמשפחהדינימשפחה"בענייניבתובענותלייצוג"הזכותגייפמן

 . 1205 ) 2000 (גלמשפחההמשפט

ידיעלאושררהזואמנה . 227 , 221 ) 31כ"א(הילדזכויותדבברלאמנה 12.2טעיף . 5

 . 2.11.91ביוםלתוקףונכנטה 4.8.91ביוםישראל

הכשרות"חוק(להלן:-1962תשכ"בוהאפוטרופטות,המשפטיתהכשרותלחוק 68טעיף . 6

והאפוטרופטות").המשפטית

משפחהתקדיןפורטם),(לאאלמונינ'פלונית 19120/97 )ם-י(תמ"שלמשלראו . 7

יציאתהיתרבענייןדביון , 3.6.1998מיוםמימוןהשופטתשל(החלטה 146 ) 2 ( 98

האב).התנגדותחרףהקטין,שלעצמאיתבקשהלפיבחו"ל,לטיורקטין

פלונים).פרשת(להלן: 221 ) 1מט(פ"דאלמוני,נ'פלונים 2266193ע"א . 8

9 . M. Corinaldi "Access to Justice as a Fundamental Right" Israeli Reports to the 

XV International Congress ofComparative La,v, The Harry and Michael Sacher 

. Institute for Legislative Research and Comparative La,v (Jerusalem, A.M 

333-360 ) 1999 ,. o, ed ןןRabe . ראו:יטוד,וכזכותבכללהמשפטלביתהגישהזכותעל

לויןש' ; 577 ) 3נא(פ"דבע"מ,תעשיותקלילנ'בע"מ,אלומיניוםארפל 733/95ע"א

יי ; 451 ) 1996-1995 (מבהפרקליטהאזרחי"והדיוןוחירותוהאדםכבוד"חוק-יטוד:

(תשנ"ח).חוקתיתכזכותלערכאות"הנישה"זכותרבין

23860 )א"ת(תמ"שגייפמןהשופטשלדינופטקלמשל:זה,בענייןראו . 10 / נ'פלוני 96

(להלן:דינולפטק 2-1פטקאות , 19 ) 2 ( 97משפחהתקדיןפורטם),(לאאלמונית

65190 )א"ת(תמ"שוכן,פלוני).פרשת / של(החלטהפורטם),(לאאלמונינ'פלוני 90

במערכת).שמורעותק , 31.10.99מיוםשוחטהשופט

11 . 118 ) 1939 ,. H. Broom Broom's, Legal Maxims (London, 10" ed והאטמכתאות

שם.

פרשתלהלן: , 7.9.99מיום(החלטהפורטם),(לאאננלמןנ'אננלמן 1016/99בר"ע . 12

בביתערעור,כערכאתבשבתה,פרוקצ'יההשופטתבמערכת).שמורעותקאננלמן,

-בירושליםמשפחהלעניינימשפטביתשלהחלטהבכךאישרהמחוזי,משפט

1081המ' /  , 4.1.99מיוםמרכוטהשופטשל(החלטהפורטם),(לאאלמונינ'פלוני 98

במערכת).שמורעותק

 . 1464בע' , 2הערה,לעילוינטרפרשתראו . 13

 . 1469בע'שם, . 14
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שלאלאדם"זגיו-העבריבמשפטהילדמעמד . 2

בפניו"שלאלאדםחביוואיובפניו

וקודםשונהההלכהלפיהגדלותגילכיולצייןלהקדיםישראשית,

עדהואההלכהלפי"קטן"כילומרצריךאיןשבחוק.הבגירותמגיל

שבחוקבעוד " sאחדויוםשניםי"בעדו"קטנה"אח,דויוםשניםי"ג

כן,אםהמונחים,שמונה-עשרה.גילעדהואונקבה)(זכר"קטין"

 .' 6ו"בגיר""קטין"-החוקומצדו"גדול""קטן"הםההלכהמצד

בפניו"די,שלאלאדםחיבןואיןבפניו,שלאלאדם"זכיןההלכהלפי

לגדול:קטןביןרבההבחנהשישאלאקטן.לגביגםחלוהעיקרון

אותומזמיניםכןועלבפניוייעשוענייניושכלכמובן,זכאי,גדול

דעה,ברשאינוקטןואילובפניו",שלאלאדםחביןו"איןלדין,

לחובתו.לפעולאי-אפשראךלזכותו,לפעולאפשר

לזכותומוגבלתהקטןעבורההוריםפעולתההלכהפיעלכייצוין,

שלאלאדם"זכיןמדיןהקטןאתלזכותרשאיםהםשכןולטובתו,

ההוריםאולם,בפניו;שלאאדםלזכותרשאיםשהכולכשםבפניו",

שלאלאדם"חביןהםבכךשכןהקטןלחובתלפעולמוסמכיםאינם

עלבאפוטרופוסהדיןהואהלכתי.תוקףכזולפעולהואיןבפניו",

ההוריםאםאפילומזאת,יתרהשולחנו.עלסמוךשהקטןמיאוקטן

אףלקטן,עומדתהקטן,כשליחיפועליםלקטןהאפוטרופוסאו

אתלתקן(שלחתילעוותי"ולאשדרתיך"לתקוניהטענהכלפיהם

הקטןלחובתהפעולותזהמצדשאףבאופן ,' Sלקלקל)ולאהמצב

שלאלאדםחביןואין"זכיןשלהעיקרוןהלכתי.תוקףחסרותהן

רוצהשאדםהיאחזקה"זכין",לענייןממונות.דבינייסודובפניו"

שלאלחייבואיןומאידךלכךהסכמתוצריךואיןברכושלזכות

איסוראביןהבחנהללאההלכה,תחומיבכלחלזהעיקרוןבפניו.

וממונא.

בתלמודהןלרובמצוייםהקטן,לגביבהלכה,לעיקרוןהמקורות

כשלא"דקטניםרש"י:דבברימצוילכךקולעוביטויבפוסקים,והן
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לפיכ,ך .' 9בפניהם)שלאכמוהוקטניםבענייני(דיוןדמו"בפניו

קטן.מנכסינפרעיםאיןכלומר, , 20קטן"לנכסינזקקין"איןלדוגמא,

בתלמודבהדרגהצומצםבקטן,הנושיםעלהמכבידזה,כללזאת,עם

 • 2ובפוסקים'

כדיעמוופסקההאשהאת"הנושאהמשנה:אתאצייןלענייננו

בתבמזונותלשאתשהתחייבאדם- 22שנים"חמשבתהאתשיזון

נישאהוהאישהמאשתוהתגרשאפילוקודמים,מנישואיןאשתו

כבעלת-הבת-שהיאמפניעומדת,בעינההתחייבותולאחר,

שהאםראשוניםהסיקו-החובבעלתהיאשהבת-זהמטעםחוב.

לאדםחבין"איןכיזו,מהתחייבותבעלהאתלפטוררשאיתאינה

 ...להשומעיןאין ...מלזונהאותופוטרתהאם"ואםבפניו";שלא
 • 23בתה"להפסיד

בספרותלרובהלכותמצויותהיל,דהחזקתבענייניגםוכך

המקורותעיקריאתואפרטדין,כבעלהילדמעמדלענייןהפוסקים,

בנושא.

ששגילמעלילדלענייןלטעון,האברשאיכיפוסקהרמב"ם

נותןאיניאמו,אצלהואואםמזונות,לואתןאצלי,הוא"אםשנים:

אולו"("אתןהזכותבעלהואהילדכיברורזומהלכה . 2כלום'''לו

לביןהילדהחזקתמקוםביןהקשראך , 2Sכלום")לונותן"איני

כלומרהחזקתו.מקוםדבברהילדלטובתכפוףבמזונותיו,האבחובת

אתלפטורכדיבכךאיןאביו,אצללהימצאשלאהילדטובתאם

ביה",דמצדהיאהמניעה"אםהרבנית:הפסיקהכלשוןמחובתו,האב

לאאחר,במקוםלהיותצריךהואהילדשלטובתקובעשביה"ד

להיותלקולישומעאיןאםלטעוןיכולהאבשאיןברורהאב,אצל

 • 26לפרנסו"חיובעליאיןאצלי,

בנותלענייןבתשובהוזאתהקטן,רצוןיסודאתמדגישהמבי"ט

האםנתרצית"אפילולאב:הגרושההאםבהסכמתשנמסרוקטנות

דפשיטא ...לביתהלהחזירןהיאכשתרצהלהחזירןחייבלאבלתתן



עלגוברהבנותרצון , 271כרחן'בעלבהןלהחזיקבאביהןכחשאין

 , 28ההוריםביןהטכם

היונקת,בתהעםלצאתשרצתהאלמנהלענייןנשאלהמהרשד"ם

בצוואתשמונההאב,מצדהבת,שלהדודאולם, ,מולדתהלעיר

הבת,טובתשלמטעמיםהתנגדלבת,כאפוטרופוטהמנוח

הבתיציאתאתלעכבהבת,טובתעקרוןלאורפטק,המהרשד"ם

כיהדבר][כללדמלתא"כללא :הבאהכללקביעתתוןוזאתמהעיר,

ולאדברוובזכותה ..לעולם,האםאצלהבתדבבורםשאז"לזכותכל

 , 29דברו"הבןבזכותבבןוכן ..האם,בזכות

אצלכשהיארקלעולם",האםאצל"הבתכימטיקהמהרשד"ם

אחרתלעירלהוציאהרשאיתאינההאםאןהעיר,באותהאמה

בפניו",שלאלאדםחיבןש"איןהאב,ממשפחתלמעשה,לנתקה,ובכן

ואפילולעולם,האםאצלשהבתפוטקלבבןהמהר"יזאת,לעומת

שיש ,אמרויתומיםשלאביהםדין"בית :אחרתלעירהאםתלןאם

 , 3סהאב"מכוחיותרלאאבלהאבכוחלהם

הדין"ישתנהכיואומרהמחלוקתאתמיישבהלוימרדכיוהרב

תקנתאתדיןביתראותלפיהיינו, , 31ואחד"אחדכלשלנושאכפי

הילד),טובת(עקרוןהילד

להתפתחותונעבורההלכההשתלשלותשלנוטףלפירוטמקוםאין

אליעזרהרבבשיטתביטוילידישבאהכפיבדורנו,ההלכה

בנושאהעבריהמשפטשלהפרוצטואליתהעמדה , 32גולדשמידט

היל,דשלפרוצטואליתזכותרקלאומבטאת,נובעתילדיםהחזקת

מי"השאלה :כלשונובהלכה,המהותיהדיןלפיהילדזכותאתאלא

הואמיהזכותבעלהוא:עיקרהכיהוא;מהותיעניןהדיןבעלהוא

וקביעתמזו,מהותיתיותרשאלהלןואיןהוא;מיכלפיוהחיוב

אשרדברים''בעלהואמיהתוצאה:אתקובעוהחיובהזכותעצם

 , 33לדין"יגש

החזקתלענייןדיןבעליההוריםאיןכימוטיףגולדשמידטהרב

אלאאינםוהוריועצמוהילדתמידהואהדין"בעלומזונותיו:הילד

רקלאבשמו,ומדבריםבית-הדיןלפניאותוהמייצגיםאפוטרופטין

אםשמטופקניאלאדין,בעליכללאינם[ההורים]שהםבלדבזה

השיקולילדיםובהחזקת ..דבבר,הנוגעיםהצדדיםאפילולהםיש

אחרשיקולוכללא,ותוזההיחי,דהשיקולזהו .. ,הילדיםטובתשל

ישפיעולאייחשבלאמהםאחדשלאוההוריםשלעניןהואאשר

 , 341 'לדיהטובתשלכל-שהואשיקולנגדבהכרעהנימאכמלוא

 ,הוריםחובותרקאלאהוריםזכויותאיןכיהואלשיטתוהיטוד

ההוריםבטובתהלכותאינןילדיםהחזקתדבבר"ההלכותכלשונו:

אואבלזכויות'חפץ'הבתאוהבןאין ,הילדיםבטובתהלכותאלא

רק .. ,כאןישנןעליהםחובותרקלאם,אולאבזכויותכאןאיןאם,

אופןובאיזהתהיהמיאצלהילדשלטובתווהוא, ..אחד,שיקול

 , 35כלל"קיימותלאכאלוזכויותואם,אבזכויותאבלתהיה,

העבריבמשפטהילדזכויותלצדההוריםזכויותשלזוטוגיה

מעמדאתכאןנבררלאהיריעהקוצרומפאתנפר,דבירורטעונה

גםומכאן ,מהותיותזכויותשלילדבקביעהדיאלא , 36בהלכההאב

גםמוכחתגולדשמידט,הרבשלשיטתודין,כבעלהנפרדמעמדו

עלבבירורהמצביעבפניו",שלאלאדםחביןש"איןהכללמכוח

הטכמיםלענייןשרשבטקי,ד"רלדבריאפנהכן,כמוהקטן,זכויות

בילדלפגועכדיכזהבהטכםשישככלכיהיל,דבענייניההוריםבין

לאדםחביןש"איןהעיקרוןמכוחהיל,דאתמחייבאינוההטכם-

הילדיםהחזקתדבברהנ"לשבכללים"מאחר :וכלשונובפניו",שלא

לפגועההוריםבידיאיןההורים,בזכותולאבזכותםהואהמדובר

אחרשלבזכותבזהפוגעיםהםכיביניהםהטכמיםע"יהנ"לבזכות

 , 3ךבפניו"שלאלאדםחביןואיןהטכמתובליהילד),(של

לביןאחדויוםשנהשתים-עשרהבת"נערה",ביןמטוימותהבחנותישהבתלגבי . 15

א,ב,אישות,הלכותרמב"ם,זה:לענייןראואח.דויוםוחצישתים-עשרהבת"בוגרת"

זו.הבחנהלפרטיכאןלהיכנטצריךואין

והאפוטרופטות.המשפטיתהכשרותלחוק 3טעיף . 16

פג,חולין,בבלי,תלמודא;יא,כתובותבבלי,תלמודא;יב,מציעאבבאבבלי,תלמוד . 17

עד.טי'יו"דאחלקומשיבשואלשו"תא;

א.פה,כתובות,בבלי,תלמודא;טא,בכורות,בבלי,תלמוד . 18

"אלא",ר"האימב,קירושיו,י, l/רש . 19

 .עאכב,ערכין,בבלי,תלמוד . 20

שם.והאטמכתאות(תשמ"ח)הדיןסדרשוחטמןא' . 21

א.יב,כתובות,משנה, . 22

שם.שו"ע,עלמחוקקחלקתגםוראוג;קי,דאה"ע,שו"ע,קיד;אה"ע,טור, . 23

זיפכ,אה"ע,שו"ע, Jזזכא,אישות,הלכותןמכ'/מ, . 24

425בע"אקיטטרהשופטדבריאתזהלענייןראו . 25 / לאיתן,משכילנ'לאיתןמשכיל 68

 . l) 316,309כג(פ"ד

1696בהמ'קיטטרהשופטדבריגםראו . 62-61,55אפד"רתשי"ב,/ 2496תיק . 26 / 60 

אתזהבענייןלצייןראוישם.והאטמכתאות 341 340,329-כדפ"מקפלן,נ'רון

תימוכיןזהלחידושאיןכיהטובר , 511בע' , 2הערהלעילגילת,שלבטפרוהביקורת

השו"ת,בטפרותמצינוראשית,טעמים:משניבמקומהאינהזויבקורתההלכה.בטפרות

שנית,בהמשך.כמפורטהללו,בענייניםכמבחןהילדטובתעקרוןאתברור,באופן

כעקרון-על,הילדטובתאתמדגישהאכןהרבניתוהפטיקהדינמית,היאההלכה

הרבניים.הדיןבפטקילרובמצויותלכךואטמכתאות

בארגםראו .)-16ההמאהא"י,מטארני,יוטףבןמשה(רביטבח"ב,מבי"ט,שו"ת . 27

יופכ,אה"ע,השו"ע,עלהיטג

רשב"ש,שו"תנג;פדואה,מהר"םשו"תגםראוהילדים,בהחזקתכשיקולהילדרצוןעל . 28

שלבטיבהמחודש"עיוןשאקיא"ח :לדוגמאנציין,המשפטיתהטפרותומתוךקטז;

א"ח ; 79 , 59(תשמ"ג)טמשפטעיוניהקטינים"ילדיהםלמשמורתההוריםזכות

עיוניהילד"טובתעקרוןיישוםעלדגשתוךקטיניםמשמורתזניני"אפיוניםשאקי

 . 40-25(תשנ"ז)משמורתובקביעתהילדשיתוףרונןי' ; 32 , 5(תשמ"ד)משפטי

ראו .) 16מאהוניקי,טלמדינה,דימשהבןשמואל(רביקכגאה"ע,מהרשד"ם,שו"ת . 29

 ,שטת"א,הךרב"ז,שו"חגםזהבעניין

 .נוא,לב,בןמהר"ישו"ת . 30

 .) 17מאהמצרים,הלוי,מרדכי 'ר(א,ילחחלקנועם,דרכישו"ת . 31

נפטרזנורנו;הפוטקיםמחשוביואחדלערעוריםהגדולהרבניהדיןבביתדיןביתאב . 32

 ,תשנ"גבשנת

 . 1486בע' , 2הערהלעילוינטר,פרשת . 33

 . 1485בע'שם, . 34

 . 157,145אפד"רתשי"ד,/ 226תיק . 35

 .(תשנ"ז)בהתהוותןפרשניותמהפכותהלברטלמ'ראובנושא,ההלכהתולזותעל . 36

 • 405תשנ"ג)רביעית,(מהזורהמשפחהזינישךשבטקיב' . 37

 47המשפט
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עלהרבניתבפטיקהביקורתנמתחהכיבקצרהיצויןזאת,עמ

כותבוולדינברגהרב .הורימזכויותאיןכיגולדשמידטהרבשיטת

אממ:אצללהימצאהילדימשטובתבמקרימ ,האבזכויותלעניין

בילדיו,היטודיותזכויותיועיקריאתמהאבכךעל-ידישללו"לא

אמכי ...לחנכמבכדירקולא ...לבינמבינוהקשרשמירתזהובתוך

 .לאביהמבנימאהבתמהמולקבלאברחמילהמלהעניקבכדיגמ

ובןהאמאצלכשהילדימגמלהתקיימצריךהילדימעמהאבקשר

 • 3Sזה"לענייןשווימובת

איןכי"נראהגולדשמידט:הרבדבריכנגדקאפחהרבכתבוכן

להמוגמונפש,מגוףמורכבימההורימגמדוממ.חפץההורימ

להורימ .ולדהאתלחבקנפשילטיפוקטבעיתזכותלאמגמרגשות,

 ,כראויומתפתחגדלולדמלראותהנפשי-רגשיטיפוקמלהשיגזכות

 • 39בהתאמ"בלימודיומצטיין

הן,הלא-משמורןההורהשלהביקורזכויותקאפח,הרבלדעת

ההורי.הנפשיהצורךאתלמלאגמבאותהןאךהיל,דלטובתכמובן,

 .ואמאבכיבודמדיןההורימזכויותאתלהזכירראויכןכמו

הרבשלהגדרותיועללביקורתמקומישהענווה,כלעמ

ישאממטופקניאלאדיןבעליכלל"אינמ(ההורימגולדשמידט

ניטוחוקשהוכןבדבר")הנוגעימהצדדימשלהמעמדאפילולהמ

כלל".קיימותלאואמאב"זכויותכי

חוטרדבברגולדשמידט,הרבשיטתעלהביקורתאתליישבניתן

הכרוךלהורימהחיוניהנפשיהטיפוקלביןההורהחובותביןמתאמ

הנפשיהצורךלרבותהיל,דשהחזקתבכך ,בביקורואוהילדבהחזקת

 .משפטית-קנייניתבמשמעותהורימזכויותבגדראינמ ,ההורימשל

ואלון,קיטטרהשופטימשלדבריהמעלמבוטטימאלהמידבר

(ולאחובתמלמלאהזכותעלההורימזכויותאתשהעמידו

"לפיכותב:קיטטרהשופטהורית).זכותשלמשפטיתבמשמעות

רקבילד,'חזקה'זכותשלמונחאףידועלאהעבריהמשפטתפיטת

לאכיבהלכהפורשוהדבר .האמ'אצלאוהאב'אצלהבןכינאמר

פלוניהורהאצללהימצאילדבזכויותאלאהורימבזכויותמדובר

 .,סטובתו"שזוהישנראהמהלפי

"יכולחזקה,זכותלאבשאיןפיעלאףכיףימוטקיטטרהשופט

חובותיולמלא[ההורה]שיוכלכדי ,אצלויהיהשבנולדרושהורה

 .ילדו""כלפי

משפטית-במשמעותזכותבגדראינהבנימ,גידולשלזו"מצווה"

הרומיהמשפטשלבתכלית,השונהמהעמדהלהדבילוזאתקניינית,

) Patria Potestas (. לענייןאלוןהשופטלדוגמא,כותב,כךעל)חינוך

אךואמנות,תורהוללמדובנו,אתלחנךהאבעל"מצווההילד):

שלבמובן-הוריתזכותעמכלומולאלואיןזומצווהשלקיומה

בחינו,ןלהורימשישהזכות ...קנייניתמשפטיתבמשמעותזכות

 ' 2חובתמ"למלאהזכותהיאהאפוטרופטותענייניובכלבלימוד

 .).ק.מ-שלי(ההדגשה

הישראליבמשפטהחזקתולענייודיוכבעלהילד . 3

החזקתזכותכיהטענהאתדחהרינטר,בפרשת ,זילברגהשופט

גירושיןבתביעתכרוכהלהיותיכולהאינההילדכתביעתהילד

להכריעמוטמכימיהיו"הרבנימכיופטקהוריו,ידיעלהמוגשת

בדברוגמ ,הזוגבניילדישלהחזקתמדבברגמהגטמתןבעת

המתגרשימהזוגבניאתרקלאתחייבזוהכרעהוכימזונותיהמ,

לעיל,כאמורזילברג,השופטהטיקועוד .' 3גופו"הילדאתגמאלא

לענייןנפרדדיןבעלאינוהילדהישראלייהפרוצטואלבמשפטכי

בפטיקהכילהעירשיכךעללכך.אטמכתאיןיצלאהואאך ,החזקתו

למשל,כך, .העבריהמשפטעמדתאומצהרינטרלפרשתשקדמה

 48המשפט



86בבג"צ / איןכינפטק , 44לפועלההוצאהראשיושבנ'דרעי 55

האב,בידיוחציעשרבןילדלהחזקתרבנידיןפטקלפועללהוציא

כיהמשפט,ביתאמראמנמ,הדין,לפטקלצייתהילדטירובבשל

ביתשלהחלטתועלעדיפהאינההילדשלבחירתוכללדברן

הבן,שלהעיקשתהתנגדותובשלהעניין,בנטיבותאןהמשפט,

לכןהנימוקהרבני,הדיןפטקאתהילדעללאכוףאיןכינפטק

החזקתוישראל"דביניחשין:השופטכלשוןההלכה,בעמדתיטודו

זכותמולאזוהיאהקטיןשלזכותו .. ,עצמוהבןמכוחרקבנמשל

בבית-הדיןשנתקיימובדיוניםצדהיהלאהיל,דהוא,ההורימ,של

 45הזרוע"בכוחנגדולביצועניתןאינוכןמשומופטה"דהרבני

 ,),ק,מ-שלי(ההדגשה

ביטוילידיבאההמהותי,הדיןמבחינתזו,עמדהכן,עליתר

המודרניתהתפיטהאדריכל-זילברגהשופטשלבפטיקהאפילו

כלשונו:יטובייקט'אלאיאובייקט'אינוהילדכי-הישראליבמשפט

ובתפיטה-המודרניתהתפיטהלדרגתהמחוקק"משהתרוממ

אינוהילדכי-ועידנימעידןזהישראלחכמינוקטימזומודרנית

ההורימ,אחדשללטובתואולהנאתווהחזקהשמירהשל'אובייקט'

זו,חיוניתבשאלה'בעל-דין.'גופוהוא'טובייקט,'עצמוהואאלא

נטיבותצירוףבשומשלוהאינטרטיממןלהתעלמיתכןלאהרי

ויהאאחר,מישהושליזכות'מפניאותמנדחהכייתכןולאשהוא,

 , 46שלו"האמאוהאבזה

זו"חיוניתבשאלהבעל-דיןגופו"הואבהיגדדין""בעלהמילימ

ישישראל,דביניאולמבמרכאות;זילברגהשופטידיעלהושמו

שלבזכותמ(ולאעטקינןהילדשלבזכותורקלאלומר,מקומ

מרכאות),(ללאהדיןבעלהואהואהילדכיאףאלאההורימ),

ביתשלהנמשכתטמכותואתנימקזילברגהשופטכן,עליתר

גירושין),בתביעתכרון(כנושאהילדהחזקתבענייןהרבניהדין

"מזונותואמר:היל,דמזונותבענייןהפטוקהמההלכהוחומרקלתון

ההורימעל-ידיולאגופמהילדימעל-ידינדרשימהמאפילוהילדימ

כמהאחתועלהגירושיןבתביעתהכרוןלענייןנחשבימהמתגרשימ

 , 47הילד"החזקתענייןוכמה

כלכינפטקמכן,לאחרובפרטוינטרפרשתלפניעודכאמור,אן

בתביעתהכרוןענייןאינמהמהוא,בשמוהילדמזונותנתבעימעוד

הדיןביתשפטיקתכןהרבני,השיפוטלחוק 3טעיףבמובןגירושין,

(באמצעותבשמולחדשהרשאיהיל,דאתמחייבתאינההרבני

ישלפיכ,ןמשפט,בביתמזונותיובנושאהדיוןאתמהוריו)אחד

בנושאאמזילברג:השופטכדברישלאהפו,ןוחומרלקלמקומ

והאינטרטבילדהמחזיקההורהשלהאינטרטשבהמהיל,דמזונות

יכולהילדלמזונותהוצאותהמוציא(הורהבזהזהכרוכימהילדשל

עלמיוצגכשהואבעצמו,יכולהילדהשבתמ),אתבעצמולתבוע

אחתעל : sהחייבההורהמןמזונותיואתלתבועמהוריו,אחדידי

החזקתו,לענייןדיןכבעלהילדאתלראותמקומשישוכמהכמה

הפרק,עלעומדימוטובתוהילדזכותורקאןשמ

שאתוביתראףילדימבמזונותהקיימתההבחנהאתליישמראוי

משמעותהיל.דשלעצמאיתלזכותנושאשהואהיל,דבהחזקת

אושהתדיינותהפטוקה,ההלכהתחומיאתלהרחיבשישהיאדברי

היל,דמזונותבענייניגירושיןלתביעתבכרוןההורימביןהטכמ

בכן,הכרוןוכלהילדהחזקתלנושאאףהיל,דאתמחייבימאינמ

בחוקההטדרעמהילדמעמדאתליישבכיצדלבררישזאת,עמ

כי: 15בטעיףהקובעוהאפוטרופטות,המשפטיתהכשרות

לצרכילדאוגוהזכותהחובהאתכוללתההורימ"אפוטרופטות

ולמשלח-ידלעבודההכשרתולימודיו,חינוכו,לרבותהקטין,

הרשותלהוצמודהופיתוחמ;ניהולמנכטיו,שמירתוכןועבודתו,

 , 49לייצגו"והטמכותמגוריו,מקומאתולקבועבקטיןלהחזיק

טמכותמאתמבטאבקטין")להחזיק("הרשות"רשות"המונח

להבחיןיש "סהילדולזכותלטובתלהפעילעליהמאותהההורימ,של

משמורתשלטמכויותלהמהמעניקחוץ,כלפיההוריממעמדבין

וכפיחובה,אלאשאינוהיל,דכלפיפנים,כלפימעמדמלביןהיל,ד

מטוימות,זכויותקיימותחוץכלפי"רקשרשבטקי:ד"רשכותב

על-ילדיהמ-כלפילא-בנידוןההורימשלטמכויותנכוןיותר

כלפיכלומרפנימ,כלפיאן .. ,הנ"לחובתמאחרילמלאשיוכלומנת

רקכאןישהוא:נהפוןאלאההורימ,זכויותעללדבראיןהיל,ד

מוטלותההורימשעלבעודהוריהמכלפיהילדימלזכויותמקומ

זה"ו',בנידוןחובותרק

 , 23 , 17יגפד"רתשמ"ב,/ 240ערעור . 38

/1ביד"מ . 39  .ננר)פרשת(להלן: l) 365, 412לח(פ"דננר,נ'ננר 81

391בג"צ . 40 / 488ע"אראו:בנוטף . l) 85, 100כו(פ"דאלמונית,נ'פליני 71 / נ'פלוני 77

"זכויותקיטטרי' ; 301 , 298בפד"רתשט"ו,/ 3301תיק ; 430 , 421 ) 3לב(פ"דהי"מ,

(תשל"ח-יגהמדרשיהניבהעולם"אומותובמשפטיהעבריבמשפטבילדיהםהורים

 .-139 124תשל"ט)

שם. ,שםתשט"ו,/ 3301תיקראו.בנוטף 128בע'שם,קיטטר, . 41

שלישית,(מהדורההעבריהמשפטאלוןמ'גםראו . 393בע' , 39הערהלעילננר,פרשת . 42

למשמורתההוריםזכותשלבטיבהמחודש"עיון;שאקי 1 398- 1397ד)כרךתשמ"ח,

משמורתבדיני"אפיוניםשאקי ; 118 , 83גע' , 28הערהלעילהקטינים",ילדיהס

 . 32בע' , 28הערהלעילהילד",טובתעקרוןיישוםעלדגשתוךקטינים

 . 1466בע' , 2הערהלעיליינטר,פרשת . 43

86בג"צ . 44 / דרעי);פרשת(להלן: 1938טפ"דלפיעל,ההיצאהראשיישבנ'דרעי 55

39בבג"צנדחתהבזה,כיוצא / נוגעצדאינושהילדהטענה , 1367טפ"דבר,נ'בר 55

(להלן: 953-1תשי"גוגירושין),(נישואיןרבנייםדיןבתישיפוטלחוק 9טעיףלפידבבר

זהבענייןאףהילדאתלייצגכמובן,מוטמכים,ההוריםזאתעםהרבני").השיפוט"חוק

והאפוטרופטות.המשפטיתהכשרותלחוק 15טעיףלאיר

 . 1943בעישם,דרעי,פרשת . 45

209המ' . 46 /  . 251 , 241טפ"והי"מ,ב'שטיינר 54

 . 1465בע' , 2הערהלעיליינטר,פרשת . 47

/120בבר"עשנקבעהההלכהלאור . 48  . 171 ) 2כג(פ"דשרנאי,נ'שרנאי 69

המשפטיתהכשרותלחוק 24סעיףאתגםבקטין"להחזיק"הרשותלענייןלצייןראיי . 49

והאפוטרופטות.

 )ב( 3סעיףוכןוהאפוטרופסות,המשפטיתהכשרותלחוק-25ו 17סעיפיםגםראו . 50

 .-1951תשי"אהאשה,זכוייתשיווילחוק

 . 401בעי , 37הערהלעילשרשבסקי, . 51

 49המשפט
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להחזיק"הרשותכי- S2"ההופלדייני"במינוח-אומרימויש

דווקא),זה(בטדר"חובה-זכות"היאאףאלא"חירות"אינהבקטין"

 , S3והאפוטרופטותהמשפטיתהכשרותלחוקרישא 15טעיףכלשון

זו,חובהלמלאזכותבתוכההנושאתחובההיאזואחרות,במילימ

לענייןהילדמזכויותגורעותאינןלעיל,כמתוארההורימטמכויות

המשפטיתהכשרותמחוקלהטיקמקומואיןהחזקתומקומ

הילדממעמדנחותהחזקתולענייןהילדשמעמדוהאפוטרופטות

יעגןהישראליהמחוקקכיראויאכןזאת,עממזונותיו,לעניין

היל.דזכויותאמנתאתהאפשרי,ובהקדמבחוק,

זכותהיאילדהחזקתכיזילברג,השופטשלתפיטתולמעשה,

ביתבפטיקה,נשתרשהגירושין,בהליכיההורימ,שלפרוצטואלית

לזכותלמזונותיוהילדמזכותלהקישניטיוןדחההעליוןהמשפט

 116/80בע"אוזאתהדין,יציבותמטעמיהחזקתולענייןהילד

אתכאןנפרטפורטמה,לאזושהלכהמאחר , S4עכתניכ'עכתני

העודבות,עיקרי

האישהמזונותאתגמכרךשבהגירושין,תביעתהגישהבעל

הבתוהחזקתלמזונותתביעההגישווהבתהאישהואילווהבת,

טמכות,מחוטרלהעביר,החליטבזקהשופטהמחוזי,המשפטבבית

בערעורהעליוןהמשפטביתואילוהרבני,הדיןלביתהתביעותכלאת

הרבני,הדיןבביתהבתהחזקתהדיון:פיצולעלוהחליטהתערב

המחוזי,המשפטבביתהבתומזונותהגירושיןלתביעתבכרוך

ואמרה:הדיוןפיצולעלחלקהמיעוטדבעתבן-עתוהשופטת

מעניקהאניהייתיהללו,הזכויותשתיאתלדרגנדרשתי"אילו

המהחיימרמתאתאךהמזונותההחזקה,לזכותדווקאעליונות

מיעל-ידיהיל,דיוחזקהיכןהקובעתההחלטהזהלעומת ..קובעימ,

בנפשוזוהחלטה-מאחיויופרדהאמיגדל,אוירהבאיזוהתחנך,

דיןלאהאמהחיימ,לכלגורלואתלקבועועשויההיא,הילדשל

יזכהואפילוהמזונות,לענייןאיפוא,יושוה,ההחזקהשענייןהוא

טובזכותו,למימושהילדשלשתביעהאנוטבורימאמלעדיפות?

מתבקשתוחומרמקל-זונגדזהההוריממתיבעתבנפרדשתידוןלה

 , ssבמשמע"החזקתוענייןגמאלאמזונותיוענייןרקשלאהמטקנה

החזקתבנושאגמלפיהקונטטרוקציהאימצהבן-עתוהשופטת

כפולה,תביעהזכותקיימתהילדימ,מזונותבנושאכמוהילדימ,

שניומצדהחזקתו,לענייןהילדשלהעצמאיתזכותואחדמצד

"עילהשהיאוחינוכו,הילדגידולמצוותאתלקיימההורימזכות

אגבמצווה,אותהלקיומשלהמזכותמעלביניהמלהתדייןלהורימ

קושייתעלוהשיבההוטיפהבן-עתוהשופטת , S6הגירושין"תביעת

שלותקנתמ ..עדיפה,הילדשל"זכותוכי:הכפולה,ההתדיינות

טובתתישמרביניהמבהתדיינו[ת]כישיקפידובכךהיאההורימ

לאקערהששומלהניחטבירואזהאפשריות,הבחינותמכלהילד

 , S7אחר"משפטבביתבנפרדהילדיתבעאפילופיה,עלתתהפך

התדיינותהמאפשרמצברצוילאכימודה,בן-עתוהשופטתאכן

במיעוטו,הרעלדעתה,זהו,אךמשפט,בתיבשנינושאבאותוכפולה

שלבמקרהאףוממילאהילד,זכויותשמירתהואהעיקרימעיקרכי

 50המשפט

החזקתלענייןהרבניהדיןביתטמכותאתלשלולאפשרגירושין,

ישכךעלהמשפט,לביתהילדהחזקתתביעתהקדמתידיעלהילד

מלאכותי,הואלהחזקתוהילדמזונותביןהפיצולעצמכילהוטיף

בהחזקה,כרוכימהמזונותשכן

מןלמעשהשולל(מדור)מזונותמדיןהרחקהצוועוד:זאת

הטמכויות,בהתנגשותמשנפטק,לפיכ,ך , S8המשמורתאתהמורחק

ישהוא,משפחהלעניינימשפטביתבטמכותהילדמזונותענייןכי

המשמורת,ענייןאתאףזהמשפטביתבידילהשאיר

כנגדהרוב,לדעתשהצטרףדאז)(כתוארוברקאהרןהשופט

ויכטרבפרשתמההלכהלטטותאיןכיכתבבן-עתו,השופטתדעת

מצדיקיממשקלכדביעניינימ"נימוקימאיןכיההלכה,יציבותמטעמי

ומבוכהיימהומההמכניטדבר ..ויכטר],בפרשת[מההלכהטטיה

 ..ויציבות,משפטיבטחוןדורשוטיבוטבעושמעצמנרחבבתחומ

ילדימהחזקתלפיההנוהגת,מההלכהנטטהכיהואהדיןמןלא

המבשממתובעימההורימאמביןהגירושיןבתביעתהיאכרוכה

הדרךבשעתו,נחטמה,בכך , S9ילדיהמ"בשמתובעימהמאמובין

הפתוחהלדרךבניגודהחזקתו,לענייןהילדשלעצמאיתלתביעה

מזונותיו,בענייןמהוריו)אחד(באמצעותבפניו

משומלא"נתקבלהויכטרבפרשתההלכהכיהוטיףברקהשופט

המשפט,ביתמעינינעלמההוריוזכותלביןהילדזכותביןשההבחנה

היאההחזקהכיבעובדההכרהותוךזוהבחנהיטודעלדווקאאלא

דןזילברגהשופטאכן , 60עצמו"הילדשלזכותוובראשונהבראש

לפיכיטבראופןבכלאךהיל,דשלהיאההחזקהזכותכיבטענה

בענייןפרוצטואליתתביעהזכותלהורימישהישראליהמשפט

שלבגישהנוקטהיהשאילובעודלגירושין,בכרוךהילדהחזקת

ונפרדתעצמאיתפרוצטואליתזכותהיאהילדהחזקתכיההלכה,

היהלאזהשענייןהריגולדשמידט),הרב(כשיטתדווקאהילדשל

גירושין,להליכיצדאינושהילדגממהבגירושין,לכריכהנשוא

לגביכיהדעהאתלהוטיףישויכטרבפרשתההלכהכלפילביקורת

וכאמור , 6הנקלט'המשפטפיעלנעשיתהקלטיפיקציהדיןקליטת

במשפטשנקלטמהותי,דיןהיאהחזקתולענייןהילדזכותבהלכה,

בענייןאףהילדשלעצמאילייצוגמקומשישבאופןהישראלי

 )ד( 3בטעיףתיקונמעלבאוהדברימפנימכלעלוכיהחזקתו,

משפחה,לענייניהמשפטביתלחוק

להחזקתהילדמזונותביןלהבחנהכטעממוטיף,שיפמןפרופ'

משמעותמחוטרתההורימ]לזכותהילדזכות[בין"האבחנהכיהיל,ד

זכותביןלהבחיןניתןלאלגביהאשרהיל,דהחזקתלגבילחלוטין

התשובה , 62מטבע"אותושלצדיהשניהמאלהההורימ:לזכותהילד

שלזכותלעיל,כאמורהמ,הילדהחזקתענייניראשית,כפולה:לכך

התפתחותשנית,כאפוטרופטיו,ההורימפועלימשלגביההיל,ד

עלגממבוטטתהילדשלהנפרדתהזכותבדברהפטוקהההלכה

באשרגירושין,בהליכילתוכונקלעימשההורימהאינטרטימניגוד

בדברזה,חשש , 63הילדענייניאתכראוימייצגימשאינמחששקיימ

השופטלפיכ,ךהיל.דהחזקתבעניינישאתביתרחלעניינימ,ניגוד



הגט,סידורעלהבהולימההורימכייתקעלכפנו"מיהזהיר:זילברג

כראוייתחשבומהמאחדשלתאוותיואורצונוסיפוקלשמ

 • 641זו?/בהלהתוךאותויקפחוולאהילדשלבאינטרסימ

ניגודשלבמצבמצויימהמתדיינימההורימכינפסקואכן

בהיסחאודעתמבליולו-עלולימ"המהילד:לביןבינמאינטרסימ

שלהאינטרסהבטחתעלמספקתבמידהלהקפידלא-הדעת

אתומאדבהילדימשלהגירושיןבתביעתנכרךהואכאשר ..היל.ד

ההורימהצהרתכזהבמקרה ...לקיפוחממשיתסכנהקיימתייחודו,

ההוריממורידה.ואינהמעלהאינההילדשלבשמוגמפועלימשהמ

מתיישבימ.שאינמדברימשניאחתובעונהבעתלעשותמנסימ

ירייבמ.צדדימכשנימופיעימהמלהמ,הנוגעימבעניינימגיסא,מחד

הופכימפלאבאורחהמהיל,דלעניינישנוגעבמהגיסא,מאידך

דעהכבעליובצוותאבשמולפעולומתיימרימעורמאתפתאומ

שהורימשהסכמהיאזהמשפטביתשלמושרשתהלכה ...אחת

אתולאבלדבההורימאתמחייבילדמלענייניבנוגעביניהמעושימ

 • 6Sהילד"

קיימגירושיןבהליכיהקטיןלביןההורימביןזהאינטרסימניגוד

החזקתבעניינישאת,ביתרולעתימאף,אלאבמזונות,רקלאבפועל

היל.ד

לענייניהמשפטביתשלבפסיקהשינויחלנתבי Vפרשתמאז

ביתשלנמשכתבסמכותדןמשפחהלענייניהמשפטביתמשפחה.

הדיןביתסמכותאתלשלולוהחליטגירושין,הסכמלאחררבנידין

(סעיףהילדשלהעצמאיתהתביעהזכותעלגמבהסתמךהרבני,

 66בערעורזאת,לעומתמשפחה).לענייניהמשפטביתלחוק )ד( 3

לענייניהמשפטביתלחוק 25לסעיףפרוקצ/יההשופטתהפנתה

צורךראתהולא-הדתיהדיןביתשלהסמכויותשמירת-משפחה

קנויההכישבלאו"מאחרהקטין,תביעתזכותשלבהשלכהלהכריע

 • 6כלליימ/7ועקרונותמכוחבעניןלדוןסמכותהאזרחיהמשפטלבית

בן-השופטתכעמדתהמפרוקצ/יההשופטתשמציינתהעקרונות

לאפרוקצ/יההשופטתמיעוט).דבעת(שהנהנתבי Vבפרשתעתו

פסקכילהסיקמקומוישנתבי, Vפרשתאתבפסק-דינה,אזכרה,

קובעתפרוקצ/יההשופטתפרוקצ/יה.לשופטתידועהיהלאזהדין

בהסכמיקשורימאינמקטינימכיהיאמושרשת"הלכהזו:בלשון

לאותמעצמאיימצדדימהיושלאמקומהוריהמ,ביןשנחתמוגירושין

לאאמבעניינמ.ישירימהליכימנתקיימושלאומקומהסכמימ

להסדרימכבולימאינמהקטינימאזכיאלה,תנאימנתקיימו

 • 68הוריהמ"על-ידיבעניינמשנתקבלו

ההלכהאתמחילהפרוקצ/יההשופטתאכןאחרות,במילימ

לגביגמעצמאית,זכותלקטיןישבהממזונות,בענייניהפסוקה

הערכאהאתלולברוראיפוא,עצמאי,"הקטיןילדימ:החזקתענייני

 )ד( 3לסעיףלהיזקקצורךאיןכילשיטתה,אפוא,יוצא : 9הרצויה"

זכותלקטיןישהכיבלאושכןמשפחה,לענייניהמשפטביתלחוק

הקטיןמזכותלגרועמקומאיןכילהעירישזאת,עמעצמאית.

מזונותלגביכמושכןהסמכויות,שמירתסעיףבשלדין,כבעל

הקיימתלזכותמעברהיל,דשלונוספתנפרדתבזכותמדוברהיל,ד

החזקתנושאאתהרבניהדיןביתלהכרעתלהביאההורימשל

 )ד( 3שבסעיףהפרוצסואליתבפסקהתלויהאינההילדזכותהילדסך.

המהותיתמהזכותנובעתהיאאלאמשפחה,לעניינימשפטביתלחוק

לענייןהיל,דהחזקתבנושאלהחמירמקומאיןלקטיןיך.השייכת

הסמכותהלכותוכלהיל,דבמזונותמאשריותררבנידיןליבתכפיפות

החזקתו.עלגמלחולצריכותהילדמזונותבענייני

52 . " W.N. Hohfeld "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning 

. 541 ) 1985 ,. Lloyd's Inlroduclion 10 Jurisprudence (London, 5'h ed 

הקטינים",ילדיהםלמשמורתההוריםזכותשלבטיבהמחודש"עיוןשאקיזה:לענייןראו . 53

שמגרהנשיא;דבריוו 5-וו 3בע' , 28הערהלעילרונן, ; 90- 83בע' , 28הערהלעיל

 S.J. Stoljar InlernalionaIשללדעתושהפנה 237בע' , 8הערהלעילפלובים,בפרשת

41-42 ) 7 . Encyclopaedia ofComparative La,v (vol.IV. , Ch , הורהשל"זכותוכי

המונחיםטדראךחובה",בחובההנושאתזכותהיותהבשלמועברת'יזכותילדוכלפי

דווקא.יחובה-זכות'הואשבחוק

/6ע"א . 54 עבתבי,פרשתלהלן: , 5.8.80מיום(החלטהפורטם),(לאעבתביב'עבתביוו 80

במערכת).שמורעותק

ו. 8בע'שם, . 55

 . 39הערהלעילבגר,בפרשתלתביעההבטיטאתהיוותהזועילה . 2ובע'שם, . 56

שם.שם,עבתבי,פרשת . 57

33ע"אראו . 58 / פרשתלהלן: , 4.7.78מיום(החלטהפורטם),(לאהסבפרץב'הסבפרץ 78

להלן.מובאתשתמציתובמערכת)שמורעותקהסבפרבץ,

 . 24בע' , 54הערהלעילעבתבי,פרשת . 59

 . 23בע'שם, . 60

ו. 39א)כרךתשט"א,רביעית,(מהדורהבישראלהאישיהדיןשאוהמ'השוו . 6ו

 . 275בע'ו,הערהלעילשיפמן, . 62

404ע"א . 63 / עברון).פרשת(להלן: 379 , 373כה(ו)פ"דעברון,ב'עברון 70

 .ו 466בע' , 2הערהלעילויבטר,פרשת . 64

 . 379בעי , 63הערהלעילעברון,פרשת . 65

 .ו 2הערה,לעילאבגלמןפרשת . 66

 . 9בע'שם, . 67

 . 6בע'שם, . 68

(חיי)בתמ"שקינןהשופטתשלאגבאמרתראוזו,מגמהניצניעל . 8בע'שם, . 69

29840/ פטקל 9פסקה , 2628 ) 2 ( 98שלוםתקדיןפורטם),(לאאלמוביב'פלובית 97

עצמאי,דיןכבעלהילדלמעמדבאשרזו,מגמהכינראהפלובית).פרשת(להלן:דינה

/22800תמ"שלמשל:ראוהילד.עניינילכלהרחבהתהליךשלבעיצומההנה  )ם-י( 99

לפטקו-5ו 4פסקאותוו, ) 4 ( 99משפחהתקדיןפורסם),לא(פלוביב'(קטין)פלובי

הדין·

 . 54הערהלעילעבתבי,בפרשתבן-עיתוהשופטתדבריגםראו . 70

לענייןנפרדדיןכבעלהילדמעמדאתהמבססתהדעהאתזהבהקשרלצייןראוי . 7ו

בענייןראווחירותו.האדםכבודמחוק-יטוד:הנגזרתפרטיקולריתכזכותגםהחזקתו,

דינו,לפטקוופטקהו, 0הערהלעילפלובי,בפרשתגייפמןהשופטשלאגבאמרותזה

דינה.לפסק 8פסקה , 69הערהלעילפלונית,בפרשתקינןהשופטתשלוכן
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אנגלמן,בפרשתלהלכהאחרצדעללביקורתמקומישכן,כמו

הקטיןענייןשאמבמזונות)גמ(הקיימתלהבחנהפתחהמשאירה

אתגמיחייבהרבניהפטקהרבני,הדיןבביתובנפרדלגופונשקלכן

הדיןבביתליישמאפשריבלתיכמעטכילהעיר,ישכךעלהיל.ד

יחייבכיצדהגירושין,להטדרצדאינוהקטיןאמכזו,הפרדההרבני

אינהברון Vבפרשתההלכהועוד:זאתהמשמורת?הטדראותו

הילדבמזונותמחדשעיוןלצורךקופח,הילדכיהוכחהמחייבת

איןכיכללי,באופןקובעת,זוהלכהאלאאזרחי,משפטבבית

גירושין,בענייניעטוקימהמכאשרהקטיןבשמלפעוליכולימהורימ

אתלייצגזכותמאתלשלולכדיאינטרטימלניגודהחששבעצמדי

הרבני,הדיןבביתילדמ

ענייןהיאשאפוטרופטותוקובעתמוטיפהפרוקצ'יההשופטת

הצדדימ",בהטכמתמקבילהלטמכותהנתוןאישימעמדשל

החזקתדבר"כיוינטרבפרשתשנקבעההפטוקהמההלכהומתעלמת

שלבתביעהכרוךוטבעוטיבועצמלפיאשר'ענייןהואהילדימ

השיפוטלחוק 3בטעיףמפורשותנקבעהילדמזונותלגבי ,' 3גירושין'''

ייחודיתטמכותהדיןלביתמקנהגירושיןאגבהשיפוטכיהרבני,

הזוג",ולילדילאישהמזונות"לרבותבגירושין,הכרוךענייןבכל

זכותואתהגירושיןבתביעתלכרוךניתןלאכיהיאפטוקההלכה

היל,דמזונותלגביהדברכךואמלמזונותיו,הילדשלהעצמאית

כמהאחתעלמפורשות,בהמדןהרבניהשיפוטלחוק 3שטעיף

שלזכותהיאשהמשמורתבהנחהכן,כמוהילד,החזקתלגביוכמה

שהילדגירושיןבתביעתהמשמורתשאלתאתלכרוךניתןלאהיל,ד

ניגודמחששמועילהאינההילדבשמההורימוהטכמתלה,צדאינו

כאמור,אינטרטימ,

דיןכבעלהילדבזכותהמכירבחוק,השינויבעקבותזאת,עמ

הילדימהחזקתדבר"כיהפטוקהההלכהאתלשנותמקומישנפר,ד

 , 74גירושין'''שלבתביעהכרוךוטבעוטיבועצמלפיאשר'ענייןהוא

הנושאפירוטתוךדיונית,כריכהלפחותמצריךזה,ענייןאולמ

משפחהעניינילגביהפטוקהההלכהכדוגמתהמבוקש,והטעד

אחרימ,

זכותלביןהילדזכותביןההפרדהאתהחילההפטיקהכייודגש,

המזונות,מנושאחלקשהממדורלענייניגממזונותבענייןההורימ

גירושיןבתיבעתהאישהמזונותענייןנכרךהסנפרנץבפרשתלדוגמא,

לאחרולהפרדה,למזונותהאישהתביעתונדחתההרבני,הדיןבבית

טעדכולללמזונות,היל,דבשמנוטפת,תביעההאישההגישהמכן

שניתןבכךלכת,הרחיקזהדיןפטקוזכתה,מדור,מדיןהרחקהשל

הייתהשהאלימותאףהאב,להרחקתצוהיל,דתביעתלפיבמטגרתו,

המורחק,מןשוללהרחקהצוכיכאמור,לציין,ישהאמ,כלפי

היל.דהחזקתאתגמלמעשה,

החזקתטמכות,שלבשאלהגמכרוךהיההטעדמתןלפיכ,ך

איטורוצוהקודמת,הגירושיןבתביעתהרבניהדיןבביתנדונההילד

עלהילדהחזקתבדברפטיקהלמעשהמשמעותולביתהאבכניטת

שהאלימותהיל,דרשאיאמהשאלההתעוררהכ,ךעלנוטףהאמ,ידי
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המשפטביתמהדירה,אביוהרחקתאתלתבועכלפיו,הופנתהלא

זמניטעדהואההרחקהטעדכיבאומרואלהטפקותהתירהעליון

התערבותכאןואיןהקטין,שלוהבטוחהשקטהמדורלהבטחת

המיוחדות"בנטיבותהמשפט:ביתאומרוכךהילד,החזקתבנושא

להבטחתמוקדמתנאילאמובטוחשקטמדורבהבטחתהיהשבפנינו

שלטילוקולמעשה,משמעו,[הצו]ואי-מתןלקטיןבטוחמדור

 ,' 5Iממדורו'הקטין

בכךישבעקיפיןאךמדור,בנושאהכרעהכאןישבמישריןאכן,

טוכלהמהביתהאבבהרחקתשכןהיל,דהחזקתבנושאגמהכרעה

ההרחקהאמאךהרבני,הדיןבביתהאבשלהילדהחזקתתביעת

האב,תביעתשלמוחלטטיכולבכךאיןקצרה,לתקופהמוגבלת

מבוקשההרחקהשטעדבכךפגמהמשפטביתראהלאכן,כמו

נפר,דדיןבפטקאשר,השופטזאתלעומתאביו,נגדהילדידיעל

מהדירההאבשלגרושועמשלמאינו"לביוכתב:כךעלחלק

הבעלשלחובתו ..השלש,בןבנושלתביעתופיעלהמשפחתית

העבריהמשפטעלמבוטטת ..ובטוח,שקטמדור ..לאשתו,להבטיח

מאביולדרושרשאיקטיןילדגמכימצאתיולאהאשה,לגבירק

עמ ,' 6לילדו"מדורלהבטיחמנתעלהמשפחהביתאתשיעזוב

לדעתאשרהשופטהצטרףהמקרה,שלהמיוחדותבנטיבותזאת,

יורשהאמוכיאמו,כלפימהאלימותטבלהילדגמכיבנימוק,הרוב

זהודברהאישה,אתממנולגרשכדיבכךיהיהלביתלחזורהאב

היל.דשלמצבועללרעהישפיע

כיקובעתהפטיקההיל.דחינוךבענייןקיימנוטףטמכויותפיצול

היל,דהחזקתמענייןהנפרדאפוטרופטותשלענייןהואהחינוך

שהורהלכךגורמפיזיתומשמורתרוחניתמשמורתשלוהפיצול

הגירושיןבתביעתהכרוךכענייןהחינוךנושאאתבפועללכרוךרשאי

שהורהאוכןעשהלאאמאךהרבני),השיפוטלחוק 3טעיף(בגדר

תביעת(לפנימשפחהלעניינימשפטלביתתביעההקדימאחר

משפחה",לענייניהמשפטלביתנתונההטמכותאזכיהגירושין),

משפחהלענייניהמשפטביתטמכותאתלהקדימניתןמזאת,יתרה

בלבדהילדלהחזקתתביעההגשתשלבדרךגמהיל,דחינוךלעניין

(וזאת,הילדחינוךנושאשלמפורשתדיוניתבכריכהצורךללא

תביעהלהקדימניתןכילצייןיש ,' 8הרבני)הדיןבביתכמתחייבשלא

איןפנימ,כלעלולדידי,המשמורת,לגביכמוהיל,דחינוךלגביאף

משפטבביתהילדשלוהנפרדתהעצמאיתתביעתואתלחטומ

גירושיןבתביעתלכןקודמנכרךהנושאאמאפילומשפחה,לענייני

ההורימ,בין

4 . O כ·OI 

לענייןהזכותובעלהדיןבעלהנוהילדאמבשאלההפולמוט

לענייניהמשפטביתלחוק )ד( 3טעיףידיעלהוכרעהחזקתו,

מקומישדין,כבעלהילדזכותתפיטתבעקבותעתה,משפחה,

לפחותאוהחזקתו,לענייןהילדשלהנפרדתהתביעהבזכותלהכיר



תוךפעלו,כשההורימהחזקתו,עניינישלמחודשתלבחינהבזכותו

משפחהלענייניהמשפטביתחוקלטובתו.שלאמ,אינטרסיניגוד

דין,כבעלהילדמעמדלגביהפרוצסואליתהתפיסהאתאפואשינה

גממהויבט"בפרשתבהלכהשינויחלהחוק,בעקבותולפיכ,ך

מקומישכיומ,ולפיכך,אכגלמז,בפרשתנפרצהכברזושהלכה

לענייןדיןכבעלנפרדתפרוצסואליתזכותנתונהלילדכילמסקנה

כבעלהילדלזכותמלאהנפקותליתןישמזאת,יתרהמשמורתו.

תביעתזכותדבברהפסוקהההלכהאתולהרחיבענייניו,בכלדין

עלגממהוריו,אחדשלהתביעהלזכותבנוסףהילדשלמזונות

הזכויותאתהרואההחדשה,התפיסההאפוטרופסות.עניינישאר

מחייבתענייניו,בכלדיןבעלשהואהיל,דשלכזכויותלילדהנוגעות

ודרכיענייניובכלדיןכבעלהילדשלמעמדולגבימחודשתבחינה

לחששנקלעימהוריושבהמבמשפחה,משברשלבסיטואציותייצוגו

הקיימת,המציאותאתהמשפחהדינייצמצמובכךנימ.ענייניגוד

ההורימביןבמאבקכנשקמשמשהילדימהחזקתנושאלפיהלעתימ,

הלכהיותררחבליישומיזכוהילדוזכויותהילדטובתועקרונות

למעשה.

היל,דזכויותאףאוהילדטובתבעקרוןלהסתפקאיןכךעלנוסף

ראויייצוגההלכה,לעמדתדבומהדין,כבעלליל,דלהבטיחישאלא

השופטשהציעהחוקלתיקוןאפנה . 79לזכויותיוהנוגעסכסוךבכל

בהסכמשסודרוכד')מזונות(החזקה,הילדימענין"שכלזילברג:

פקידאמבלתיהילדכלפיחוקיתוקףלויהאלאהזוג,שלהגירושין

הסכמתוונתןהזוגשלהגירושיןבדיוןהילדכנציגהופיע ...הסעד

לצוותמ,רבנייההדיןבבתיכנוהגנקבעבעבראכן . 8הסדר"סלאותו

מקפידימאיןאךהגירושין,הסכמלתנאיביחססעדפקידתסקירעל

תסקירמחייבאינומשפחהלענייניהמשפטביתאףכך.עליותר

הןלקבועהראוימןגירושין.הסכמתנאיאישורטרמסעדפקיד

מחייבנוהלמשפחה,לענייניהמשפטבביתוהןהרבניהדיןבבית

ניתןמשפחהלענייניהמשפטבביתסעד.פקידתסקירקבלתבדבר

נפסקחריגימבמקרימרקלמעשה,כיומ,הסיוע.ביחידתלהיעזר

878בע"אלדוגמא,לקטין.עצמאיייצוגעל /  , 8פוזילוב'כ'פוזילוב 96

ילדימ,להחזקתבתביעהמיוצגימהיולאוהילדימהאמשבומקרה

ביתלאב.הילדימאתוהעבירהר,ךהגילמחזקתסטההמשפטובית

הוא"המקרהלשונו:וזוהדין,פסקאתהפךהערעורשלהמשפט

מהרצוןבמנותקמדוקדקת,בחינהמחייבתהילדימשטובתתוךקשה,

תוצגכינדרשאלהבנסיבותמההורימ.אחדכלשלהסובייקטיבי

בית ...מהילדילטובתבאשראובייקטיביתתמונההמשפטביתבפני

 68סעיףלפיסמכותומכוחלדיןאפוטרופוסלילדיממינהמשפט

המקרימאותמבכלהואחשובזהייצוגהמשפטית.הכשרותלחוק

עשויה ...ההורימביןבמאבקכילכךעודבתיתתשתיתקיימתבהמ

 • 82העיקר"היאהילדימטובתוהרילהיזנח,הילדימטובת

קיימבהמבמקרימאךלהורימ,נתונההרגילההייצוגסמכותאכן

המאבקכיחשששקיימאולהוריו,הילדביןאינטרסימניגודחשש

באמצעותליל,דלאפשרישהילד,בטובתיפגעההורימביןהמשפטי

הפסוקהההלכה(לפימשמורתו,בענייןמחדשדיוןמהוריו,אחד

ידידבאמצעותאחרייצוגלילדלהעמידאומזונות),בענייני

 • 83יתומימ"שלאביהמהואדיןו"ביתלדין,אפוטרופוסאוקרוב

הרבני.השיפוטלחוק 9טעיףעלבהטחמך . 72

"אשרכענייןנקבעהילדהחזקחשלהטיווגו. 467בע' , 2הערהלעילוינטר,פרשת . 73

הדיוניהמבחןבטיטעלוזאתגירושין",שלבתביעהכרוךוטבעוטיבועצםלפי

/8בע"אלראשונהשנקבעהכללי ו. 09וו, 085יגפ"דגולדמן,נ'גולדמן 59

שם.שם,וינטר,פרשת . 74

 . 4בע' , 58הערהלעילהסנפרנץ,פרשת . 75

שם.שם, . 76

חיפה,האזוריהרבניהדיןביתנ'פלורסהייםו 8ו/ 68בג"צלמשל:זה,בענייןראו . 77

פ"דשני,נ'שני 680/84ע"א ; 77בע' , 2הערהלעילשלו,פרשת ; 723 ) 2כב(פ"ד

לעילצבי,רוזן ; 26ו- 260בע' , 8הערהלעילפלונים,פרשת ; 447 , 444 ) 2לט(

ביתחוקכניטתשטרםבתקופהכילצייןראויהדיוק,למען . 58- 57בע'ו,הערה

משפטביתבידיהטמכותנתונההייתה ) 7.8.95 (לתוקפומשפחהלענייניהמשפט

אזרחי.

5507בע"אשנקבעהההלכהלאור . 78 / פ"דחיפה,האזוריהרבניהדיןביתנ'אמיר 95

כךשכתב , 57בע'ו,הערהלעילצבי,רוזןגםעיינו .אמיר)פרשת(להלן: 22ו ) 3נ(

אמיר.פרשתטרםעוד

 . 240-239בע'ו,הערהלעילשיפמן,עיינוזה,בייצוגהקשייםעל . 79

 .ו 466בע' , 2הערהלעילוינטר,פרשת . 80

/878ע"א . 8ו  . 208 ) 5נ(פ"דפוזילוב,נ'פוזילוב 96

 . 2ו 5בע'שם, . 82

רציחו"מ,טור,היד;גיטין,ש, IIרא . 83
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