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 נייר עמדה

, (בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו הסכמה בשם קטין שהורהו הואשם) זכויות החולה הצעת חוק 

 1722-ה"התשע

 מבוא

 ,"4102-ה"התשע, (ם בעבירות מין ואלימות נגד ילדיוהסכמה בשם קטין שהורהו הואש) זכויות החולההצעת חוק "

מרדכי  נסתהכבר ח, קארין אלהרר נסתהכברת ח, יואל רזבוזוב נסתהכבר ח, עליזה לביא הכנסת  תהגישו חברש

בדיקה וטיפול ולרבות אבחון  ,בילדולטיפול רפואי רה כי לא תידרש הסכמתו של הו מציעה ,תנסכ יברחעוד ו יוגב

לא מציעה שכמו כן הצעת החוק . רת מין או אלימות בילדוכתב אישום בגין עב ההורה הוגש נגדם א ,פסיכיאטרי

מן להפקיע  מציעהאינה  אך ,שהוגש נגדו האישוםן אלא אם זוכה ההורה מ, מידע הנוגע לטיפולהזה ר להורה ומסל

.ההוריתאת האפוטרופסות ההורה 
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 . תהיהודי המבטמנוקדת חוק ההצעת את  ןוחבעמדה זה  נייר

 

 המבט היהודי

 :הסיבות הבאותן מבקשים לתמוך בהצעת החוק מ "צהר"רבני 

אינו דנו ואינו  - החשוד על הדבר: "אמרו חכמינו .בעניין מסוים חשודש מישלילת מעמד האפוטרופוס מ .א

. בדבר המסוים נחשדשמי על בשום דבר לסמוך  סורמשמעות הדברים שא. (י, בכורות ד ,משנה" )מעידו

נזק שגרם יכול לקבל החלטות הנוגעות לטיפול ב ינוא, מי שנחשד בהתעללות בקטין ,נופנישל מקרהב

 .לילדו

ההלכות בדבר החזקת ילדים ": בבית הדין הרבני נקבע .מטרת האפוטרופסות ההורית היא טובת הילד .ב

."או אם אין הבן או הבת חפץ לזכויות אב. אינן הלכות בטובת ההורים אלא הלכות בטובת הילדים
2 

, טובת הילד אוהטיפול שלהם הש שוםמרק ם הההורים מטפלים בילדי ,גם לפי ההלכה היהודית ,כלומר

 ניתן להגביל ,האפוטרופסות פוגעת בטובת הילדשסבירות גבוהה  שי םא לכן. זכותם הואולא משום ש

  . האות

 מילהציל כל  ,לווכ הציבורגם ו ויחיד כל יחיד תורת ישראל מחייבת .(טז, ויקרא יט) "'לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך" .ג

קבל למעל עברה בקטין חשוד מי שחובת הציבור להרחיק את נכללת  ,זומצווה במסגרת . סכנה נשקפת לוש

 .לסכן את הקטין הכלפי הקטין העלול הטהחל

למסורת מנוגד  וילד באופן מוחלט מהוריהניתוק  .ניתוק באופן מוחלט ילד מהוריוה אתאי אפשר לנתק  .ד

המגדיר באופן מוחלט את זהותו , ביולוגיים לילדיהם קשר בל יינתקההורים ההרואה בקשר בין  ,היהודית

, משנה) נמנה עמהםאת זהותו המשפחתית ואת הקבוצה החברתית והלאום שהוא , הפרטית של הילד

ד " ,תורהכהוראת ה ,הביולוגיים והורי את כבדהיהדות מחייבת את הילד ל ,אולי משום כך. (יב,קידושין ג בֵּ כַּ

 היה אפילו: "ם"כדברי הרמב. שלא כראויכלפיו ם נהגו ההורים א ףא ,(יא, שמות כ)" ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך

 ,שני דצמ .(יאהלכה , ו פרק, ממרים הלכות, משנה תורה ,ם"רמב) "ממנו ומתיירא מכבדו -עבירות  ובעל רשע אביו

 (.א"קידושין כט ע, תלמוד בבלי)גיים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם ההלכה מחייבת את ההורים הביולו

  3.של הורי הילד פקוד מוחלטשל חוסר תבמצב  אלאהיהודית שוללת אפוטרופסות הורית  ההלכהאין  ,לכן
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מגבילה אותה  ורק, בילדו אב החשוד בהתעללותמאינה שוללת לחלוטין את האפוטרופסות פנינו של הצעת החוק

 על הקשר של הילד הירמשבין ו, טחונויבעל בריאותו ועל  ,על טובת הילדבין שמירה ראוי יש בה איזון . ייןלפי הענ

 .  זהותו לעהוריו ו עם

 

                                                           
שרּות המשפטית והאפוטרופסות"ב 1 חוק הנוער "זכרים בנכי ניתן לשלול אפוטרופסות במצבים ה 42קבע בסעיף נ ,"0694-ב"תשכ, חוק הכַּ

, "להעמיד את הקטין תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הנוער"ניתן זה נקבע כי  ףבסעי(. 3)3סעיף  ,"0691-ך"תש, (חהיפול והשגט)

האחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או " כאשרבין היתר  "נזקק"גדר א בוהם הקטין א

 ,קטין או מזניח את הטיפול בוילדו ההורה אינו מסוגל לטפל באם רק  על ילדות האפוטרופסות לשלול מהורה אנמצא שמותר  ".ההשגחה

 . זההעיקרון את האינה מבקשת לשנות  שלפנינוהצעת החוק ו
ח "דו; 424-420 'עמ, ד ט"פ 416452א "ע ,השופט זילברגעוד  הורא .052' עמ, חלק א, פסקי דין רבניים ,אליעזר גולדשמידטהרב הדיין  2

ביא אסמכתאות רבות מדברי הפוסקים הש ,393' עמ ,ר יא"פד ,סקירתו של הדיין הרב אברהם שרמן ;6' עמ ,הביניים של ועדת שניט

 ,"על-טובת הילד כעיקרון" ,קפלן יחיאל' מאמרו של פרופעיין בו .על ביהדות-היות טובת הילד עיקרוןבדר הראשונים והאחרונים 

 2.htm-ivri/skirot/152-http://www.daat.ac.il/mishpat.   
וזנין ומפרנסין את אשתו , בית דין יורדין לנכסיו -מי שנשתטה : ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא: "(א"כתובות מח ע)בתלמוד  מרנא 3

 ".ובניו ובנותיו
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