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 חוק הורים וילדיהםהצעת דף עמדה בנושא 

 רקע

בימים אלו חזרה לדיון בכנסת הצעת חוק 'הורים וילדיהם'. אחד הנושאים המרכזיים בהצעת החוק 
 הגישה שלהוא שינוי מהותי של 'שפת השיח' בדיני משפחה. התמקדות השיח ב'זכויות הילד' במקום 

 'אחריות הורית'.  בו 'משמורת' יש בהצעה התמקדות 'טובת הילד', וכן במקום 'אפוטרופסות הורית' א

 

 שיקולים 

 קביעה זו, המשתיתה יחסי ההורים וילדיהם על עיקרון 'זכויות הילד' בא לענות על מספר בעיות:

מהמושג 'אפוטרופסות הורית' משתמע במובלע שמימוש ההורות היא 'זכות' של כל אחד מן  .א
אישיות משפטית, נמצא כביכול 'בבעלותו' של ההורה. ההורים, ואילו הקטין, שעדיין לא מהווה 

 .1תפיסה זו נמצאה כפותחת פתח לניצול ילדים על ידי הוריהם, להתעללות בהם ולהזנחתם

המושג 'טובת הילד' קשה להגדרה ונתון לקשת רחבה של פרשנויות סובייקטיביות ותלויות  .ב
 .2תרבות

רופוס יחיד על הילד לכל דבר וענין כאשר עד כה היה הורה אחד נקבע כ'משמורן' המהווה אפוט .ג
להורות של ההורה השני לא נותרה כמעט כל משמעות כלפי הילד. במקרים רבים, הדבר יצר 

 .3נתק בין הילדים לבין ההורה שאינו משמורן

 

 תימשפחשיח המחירו הכבד של 'שיח זכויות' ב

. ההורים וילדיהם על 'שיח הזכויות'יתה את יחסי משתש, מרחיקת לכתשפה הצעת החוק בחרה ב
קובע כי לכל מה שהוגדר כ'זכויות אדם' ישנו מעמד של עליונות נורמטיבית הגוברת על כל  שיח זה

 עיקרון אחר. 

 :מהסיבות הבאותנובעת מרכזי כל כך  במקום 'ות הילדזכוי'עמדת התיות הרבה בבעייה

פרט תופס את בו כל ש'שיח אחווה', מחתי, הצעת החוק תביא בהדרגה לשינוי השיח הפנים משפ א.
נאבק בו כל אחד שות', יח זכוי'של . 4על כל חלקיה שותף באחריות, המשפחהמעצמו כחלק אורגני 

שינוי תודעתי זה עלול להאיץ תהליכים תרבותיים  .זכויותיו מול בני המשפחה האחרים על
 .המשפחתיהמביאים לפירוק התא 

                                                 
1

ההלכה היהודית מעניקה סמכויות רבות להורים, אולם כל זה ניתן להם רק בתור כלים כדי לממש את אחריותם   

 ההורית.
2

 מושג זה מעוגן במקורות ההלכה ובפסקי דין של בתי הדין הרבניים.  
3

לדיני כיבוד הורים ]מצוות  בנוגע –גם ההלכה היהודית רואה את ההורות כדבר שאינו ניתן להפקעה בשום תנאי   

 כבוד ומורא ואיסורי הכאה וקלל[, ירושות ועריות. 
4

כל החובות החברתיות החיוביות שבתורה ]כגון: צדקה, חסד, השבת אבידה וכדו'[ מעוגנות במילים:'אחיך', 'רעך'   

תם בדין. עקרונות או 'עמיתך' ומנוסחות כמחוייבות של הנותן אך לא כזכויות של המקבל, שביכולתו לתבוע או

 אלו עומדים גם בבסיס של חובות ההורים לפרנסת ילדיהם. 
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המושג 'אחריות הורית', שהוא ראוי ונכון כשלעצמו, מתפרש במובן מצומצם ביותר, כ'חובת  ב.
ההורים לממש את זכויות ילדיהם' ופוטר אותם מן האחריות לדאוג לטובת ילדיהם במובן היותר 

 .5רחב

ום לילדים לתבוע לדין מק בהצעת החוק ניתן'זכויות', מעצם טיבן, ניתנות לתביעה משפטית, ואכן  ג.
את הוריהם על הפרת זכויותיהם. תודעה זו, ככל שתחלחל אצל הילדים, עלולה לפגוע פגיעה 

 בטובת הילדים. וכך כותב פרופ' עמוס רולידור: –חמורה נוספת בסמכות ההורית, ומתוך כך 

החלו  20-"הסמכות ההורית לא אבדה לה ככה סתם... במהלך שנות השישים של המאה ה
חדור לציבור גישות פסיכולוגיות שהעמידו את הילד במרכז ההוויה המשפחתית. בעקבות ל

גישות אלו, התאפיינו שנות השבעים בגינוי הסמכות ההורית על ידי לוחמים למען זכויות 
 –הילד. אלה טענו שהסמכות ההורית מעכבת את ההתפתחות של הילד ואף איננה אתית 

שות ככל העולה על רוחם, גם אם הדבר מנוגד לרצון שכן לילדים יש זכות מוסרית לע
 הוריהם".

אמנם החוק נותן מקום לסמכות ההורית ולערך של 'כיבוד הורים', אולם מצמצם אותם לדאגה 
. בכך הוא 6לצורכי הילד בלבד מבלי להותיר כל מקום לצרכי ההורים ולחובותיו של הילד כלפיהם

 במעמדה של כל סמכות באשר היא.  –, ובעקיפין 7פוגע במעמדם כלפיו

ישנה בעייתיות רבה בהעמדת המוסר החברתי על 'שיח הזכויות' כגורם בלעדי. שיח זה, מעצם  ד.
אפשרות מעלה את ה שהצעת החוקטיבו, הוא בעל אופי משפטי, פורמליסטי, כוחני ומנוכר. אף 
נותנת משקל גדול התערבות ש, שורשל יישוב חילוקי דעות בעזרת התערבות מקצועית או גי

, הרי שבפועל, החוק המוצע מחזק את 8לצרכים הרגשיים של הצדדים ולפתרונות בדרכי שלום
המגמה לפנות לבתי המשפט דווקא במרחב הרגיש ביותר: המשפחה. גם הניסוחים הפתלתלים 

סמיך של  החוק, המתניידים בין 'זכויות הילד', 'טובת הילד' ו'רצון הילד' יוצרים מסך הצעת של
 ערפל, שידרוש מבתי המשפט להזדקק שוב ושוב לצורך לפרש אותו מחדש.

הפירוט של זכויות הילד בחוק המוצע מבוסס על ערכים ליברליים ומשמיט ערכים מסורתיים. האם  ו.
אין הוא יוצר 'מדרון חלקלק' שראשיתו העדפת הורה המעניק חינוך חילוני, וסופו באיסור על חינוך 

 כביכול, בזכותו של הילד על גופו[]ואולי אף על ברית המילה, הפוגעת,  ?תי כלשהוחרדי או ד

 סיכום

ומעיקות, אולם היא מרחיקת לכת  אמתיותהצעת 'חוק הורים וילדיהם' אמנם באה לפתור בעיות 
ביותר עד כדי שינוי סדרי בראשית. יש בה הקצנה חריפה בתפיסת 'זכויות הילד', ומתוך כך היא 

גוע במרקם העדין של המשפחה בישראל ושל החברה הישראלית כולה. על כן יש לנסח עלולה לפ
אותה מחדש באופן כזה שישים במרכז שני מושגים בלבד: 'טובת הילד' מחד גיסא, ו'אחריות ההורים' 
למימושה של טובה זו מאידך גיסא, מבלי להכניס למרחב עדין זה את 'שיח הזכויות' במקום כל כך 

 י.בולט ומרכז

                                                 
5

ההלכה היהודית מטילה על האב אחריות נרחבת לחינוך ילדיו למוסר, לערכים ולזהות יהודים, כגון: ברית מילה,   

שמירה על חייו תלמוד תורה, סיפור יציאת מצרים בליל הסדר ועוד. בנוסף לכך מוטלת עליו האחריות לסייע לו ב

 ]על ידי לימוד שחייה[, בהקמת משפחה וברכישת מקצוע ]"מי שאינו מלמד בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות"[. 
6

 מצוות 'כבד את אביך ואת אמך' ]הכוללת בתוכה גם את החובה לסעוד את ההורים בימי זקנה ומחלה[.   
7

 מצוות 'איש אמו ואביו תיראו'.  
8

 מעדיפה פתרונות בדרכי שלום ופשרה על פני שיח משפטי בבחינת 'ייקוב הדין את ההר'.גם ההלכה היהודית   


