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 מבוא .1

1 

שנים במקלט לנשים  20עבדתי במשך : קליני לאורך השנים-הייעוציניסיוני "אני חייבת לציין את 

המון ילדים שקרועים -טיפול בילדים וליוויתי המוןתחום המוכות, במרכז למניעת אלימות כראש 

פגיעה תחום איך  :חשופים לאלימות תוך ביתית. הדבר שמטריד אותי במיוחד הואילדים ה –

לא הצליח  - באופן מובהק ,במשך כארבעה עשוריםמחקרית הוכח ש, [, ה.מ.]אלימות במשפחה

, בטח ובטח בחברה ן בקרב אנשי משפטאנשי טיפול וה אצלהן ברמת הקליניקה לחלחל לשטח: 

  2הרחבה."

נפגעי התעללות. למרות שמחקרים בישראל, נדיר שילדים החשופים לאלימות בין הוריהם יוכרו כ

טראומתיים קשיים, לעיתים קשים יותר מאשר אם חוו -מעלים כי הם חווים תסמינים פוסט

קביעת לקשיים העולים מ חקיקתי-משפטי לפתרוןניסינו להביא בעבודה זאת  3אלימות על בשרם.

  .ביחוד לנוכח מגמת משמורת משותפתמשמורת במצבי אלימות במשפחה, 

 :שאלות המחקר

. האם יש צורך להחיל בחקיקה כללים לבחינת עקרון "טובת הילד", בדגש על אלימות במשפחה 1

 כגורם מכריע?

 ?במשפחה. האם יש צורך בקביעת חזקת משמורת המחריגה מצבי אלימות 2

על , ותופעת האלימות במשפחהשל  ה הרחביםנתונים על ממדיהבאנו כדי לענות על שאלות אלו 

קיקה ופסיקה. ח –בארץ המצב המשפטי הקיים . בהמשך סקרנו את על ילדיםהשפעותיה הקשות 

ה למדינות אירופה קביעת משמורת, תוך עריכת משפט משוולכעיקרון  –בחנו את עקרון טובת הילד 

 רלוונטיות המחזקות את המסקנות אליהן הגענו.הבאנו הצעות חוק  –הברית. לסיום -צותואר

 

                                                           
 .43 ,(2021מכון חרוב ) ילדים של אף אחדיהודה אטלס  1
( @tlvlawbar) (בישראללשכת עורכי הדין  –מחוז תל אביב )הרצאה בניכור הורי"  –"פסיכולוגיה ומשפט  יפעת כרמל 2

 https://www.facebook.com/340376237396/vsideos/250930149341045( 9.6.2020) פייסבוק
 202009.11. הארץאשר בן אריה "אביעד משה אינו היחיד. הילדים האלה לא יכולים לחכות"  3
-content/uploads/2020/11/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93-https://haruv.org.il/wp

D7%9E%D7%A9%D7%94.pdf% 
 

https://www.facebook.com/340376237396/vsideos/250930149341045
https://haruv.org.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%94.pdf
https://haruv.org.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%94.pdf
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 רקע .2
 קטיניםבדגש על  במשפחהת אלימות והגדר  .2.1

. כך, שירותי הרווחה בין גורמים טיפוליים ובין החוק הפליליהגדרות אלימות במשפחה קיים פער ב

זו . אלימות אתבזולת או נתפסת ככזפעולה הנעשית מתוך כוונה לפגוע "מגדירים אלימות כ

נהוג מאופיינת ברצף של התנהגויות מתעללות, הנעשות מתוך כוונה לפגוע ובהסלמה בחומרתן. 

אלימות  ."מינית; מילולית; רגשית; כלכלית; והזנחה; פיסיתלסווג את האלימות לסוגים שונים: 

או שותפים לחיים בהווה או והיא כוללת בין השאר בני זוג  במשפחה מתקיימת במסגרת המשפחה

כמגוון של הספרות המדעית מגדירה פגיעה עקיפה זו,  4.בעבר ופגיעה ישירה או עקיפה בילדים

דרכים בהם ילדים חווים אלימות בין ההורים, גם אם אינם נוכחים בזירת ההתרחשות וצופים 

עדויות שמיעה;  ישירה באלימות; צפייהכוללות:  פגיעה עקיפהבאופן ישיר באירוע. הדרכים ל

לעומת  5שימוש בילד ככלי בידי ההורה המתעלל על מנת לפגוע בהורה האחר.ו מעורבות בקונפליקט

נית כלפי ומי פיסיתאלימות של ישירות ספציפיות עבירות בבעיקר  מתמקד הפליליחוק הזאת, 

 בקטין עבירת התעללותאמנם  6ועוד., עבירת מין במשפחה , חבלהכדוגמת תקיפת קטיןקטינים, 

המקשה  עמומהמנוסחת בצורה זו התעללות נפשית אך  ומינית גם פיסיתכוללת בנוסף להתעללות 

מתוך מתוך הרצון להגן על נפגעי אלימות, ו. ים אלונראה שהמחוקק ער לפער 7.בגינה לדיןעל העמדה 

 סדרי -יחסים במשפחה הנמשכים גם בתום ההליכים המשפטיים הבנה לדינמיקה המורכבת של 

 -בהתאמה  8.הדין בבתי המשפט לענייני משפחה חורגים מהשיטה האדוורסרית הנוהגת בארץ

ראיות יחשבו כקבילות גם אם אינן קבילות בבתי משפט אחרים  9,לשופט ניתן שיקול דעת רחב

    10לפי הראיות המסתברות ביותר.נמוכה הוכחה רמת ונדרשת 

 נתונים על עליה באלימות במשפחה בישראל   .2.2

פניות של נשים  1,219שמפעיל משרד הרווחה  118התקבלו במוקד  2018בשנת  אלימות בין הורית:

בנושא  במספר הפניות 160%חלה עלייה של  2018-2014בין השנים  .שדיווחו על אלימות מצד בני זוגן

צוות המוקד כולל עובדים סוציאליים האחראים על מתן שירות במקרים של אלימות במשפחה ל

 113-נשים נפגעות אלימות טופלו ב 6,488-גברים אלימים ו 2,478פניות בנושא אלימות במשפחה. 

במרכזים אלו  .2018מרכזים למניעת אלימות במשפחה של משרד הרווחה ברחבי הארץ במהלך 

רכי הגנה, טיפול ושיקום למשפחות הנמצאות במעגל האלימות, מתבצעים פעולות אבחון, בניית ד

כאשר המטופלים מגיעים למרכזים אלו על ידי מגוון גופים ושירותים כגון: המחלקות לשירותים 

שירותי ;של משרד הרווחה 118מוקד  ;תחנות משטרה ;יחידות הסיוע ליד בתי המשפט;חברתיים

  11.ובאופן עצמאי המבחן

                                                           
אוגדן למניעת אלימות האגף לשוויון מגדרי, נציבות שירות המדינה עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים  4

 . 7, (18.11.2020) במשפחה ואלימות בין זוגית
 היעוץ החינוכי "אוכלוסיית יעד עבור מערכת החינוך :ילדים חשופים לאלימות מצד אביהם כלפי אימם" יפעת כרמל 5
 .(2017) 314  כ
 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 351 )ב(;335ב; 368עבירות  6
 שם.ג 368ס'  7
דין  סוגיית גילוי המסמכים –למשפחה  המשפט-ביתבין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין ב יצחק כהן 8

 תשע"ב. ,ודברים ו
ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה קובע: "בכל ענין של דיני  9951-)א( לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה8ס'  9

 "...בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק 12 המשפט-ביתאחרת, לפי חוק זה, ינהג 
 .2020-נייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"אלע המשפט-בית)ב( לתקנות -)א( ו 28תק'  10

אודות הטיפול בתופעת האלימות  פרסום הנתונים השנתי ית למניעה וטיפול באלימות במשפחההתוכנית הלאומ 11
 women-against-violence-news-https://www.gov.il/he/departments/news/molsa (.7.10.2019) במשפחה

https://www.gov.il/he/departments/news/molsa-news-violence-against-women
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תיקים בגין עבירות במשפחה כלפי קטינים.  3,897נפתחו  2018-ב י קטינים:אלימות ישירה כלפ

-והגיע ב, 2ביותר מפי  2000י גדל מאז שנת משפחתהמצויים בסיכון ישיר או  קטיניםם של המספר

דיווחים חדשים על קטינים  50,980-הופנו ככן . 2000בשנת  142,641לעומת  337,980 -ל 2018

(. סיבות 2017משנת  5%-ו 2016משנת  7%לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער )עלייה של 

 71%(. 21%( והתעללות מינית )25%) פיסית(, התעללות 31%הדיווח השכיחות ביותר היו הזנחה )

בסיכון שנפגעו בידי אחראי מתוך  יניםקטמהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער היו על 

 12.המשפחה

 קטיניםהשפעות החשיפה לאלימות על  .2.3

מחקרים מראים באופן מובהק כי כאשר ישנה אלימות במשפחה כלפי אחד ההורים, קיימת לצידה 

נראה  13אלימות גם כלפי הילדים בני אותה המשפחה וגם הם קורבנות ישירים של ההורה האלים.

 –אלימות עקיפה אולם גם ל. על השפעותיה הקשות של אלימות ישירהשאין צורך להכביר במילים 

 נחשפים לאלימות מתמשכת של הורה אחד כלפי ההורה השני קטיניםכאשר  - "בין הוריתאלימות "

ברתיות, רגשיות , חאלו סובלים מבעיות התנהגותיות קטיניםנמצא כי . השפעות הרסניות

יכולתם האקדמית ויכולתם החברתית נמוכות יותר והם  14וקוגניטיביות לטווח הקצר והארוך.

 15משתמשים בתוקפנות, סמים ואלכוהול בתכיפות גבוהה יותר מילדים למשפחות נורמטיביות.

נמצא קשר יתר על כן, ת פלא כנגד אלימות במשפחה. ותרופ םאינוגירושין למרבה הצער פרידה 

זו אלימות . בין הורית גם לאחר הפרידהואלימות  דפוסי אלימות במשפחהך ישיר וברור להמש

לעיתים קרובות יסלימו דפוסי . כך, (Post-separation Abuse) רידה"פ-לאחרשמכונה "התעללות 

 חוקייםבאמצעים תוך שימוש לרעה ובחוסר תום לב  בין השאריבואו לידי ביטוי אלימות ו

הסתה סרבנות גט; מאבקי משמורת, , 16תלונות שווא ותביעות משפטיותריבוי למשל:  וטיפוליים,

 מקצועהאנשי וב במערכת המשפט תעתועקיום הסדרי ראיה, -, אילסרבנות קשר קטיניםשל ה

קיום קשר לאחר הפרידה באמצעות משמורת על כך ש מחקרים רבים מצביעים 17ועוד. הטיפוליים

על אף  18.קטיניםישירה ועקיפה בלהמשך אלימות והתעללות משמעותי גורם  והסדרי ראיה מהווים

אין חקיקה המסדירה יחסי הורים וילדים היקף תופעת האלימות במשפחה והשפעותיה הקשות, 

 .במקרים אלו

                                                           
 

 .6-7 (2019) לקט נתונים 2019ילדים בישראל  ומית לשלום הילד השנתון הסטטיסטיהמועצה הלא 12
שלילת אפוטרופסות מהורה בשל עבירה פלילית )נייר עמדה ביחס להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  13

 . 10.12.202לקראת דיון ביום  ,2020-התשפ"א (חמורה
 .5;  י' כרמל, לעייל ה"ש 1998, וריסטיודל הימ -חוויית אלימות בין הורית בקרב ילדים, וינשטוק ואנוש ץאיזה וביי 14
, מפגש לעבודה חינוכית "הסלמתם של עימותים בין הוריים לכלל אלימות מנקודת מבטם של הילדים"יפעת כרמל  15

 .JSTOR -( פורסם ב2016סוציאלית אב תשע"ו )יוני 
שימוש בזכויות חוקיות ובערכאות המשפטיות לצורך התנגחות, התעללות והמשך שליטה.  –"אלימות משפטית"  16

-https://www.gov.il/blobFolder/news/26-11)האגף לסיוע משפטי, אלימות משפטית בהליכי משפחה 
2018/he/26-11-2018.pdf 

17 setting and -their Children: Boundaryomen and WSeparation Abuse of -PostApril M. Zeoli 
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  ישראלמעמד הורים על ילדיהם הקטינים בל בנוגעחקיקה  .3
 1962-, תשכ"בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .3.1

המרכזי בנושא מעמד ההורים ביחס לילדיהם הוא חוק הכשרות המשפטית המקור הנורמטיבי 

לחוק, כשרותו  4)להלן "החוק" או "חוק הכשרות"(. בהתאם לס'  1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

לחוק(. פעולה משפטית של קטין טעונה  3)ס'  מוגבלת ,שנים 18המשפטית של קטין, שטרם מלאו לו 

היא ששני ההורים הם  (. הנחת היסודלחוק 80ס' ) פוסוהוריו או אפוטרו -הסכמת נציגו

משותפת, ונדרשת  סמכות ההורים .לחוק( 14)ס'  הטבעיים של ילדיהם הקטינים האפוטרופוסים

לחוק(. יחד עם דרישת ההסכמה  18ח האפוטרופסות )ס' ולנקיטת פעולות מכ הםהסכמת שני

ותו בהסכמת ההורה השני, כל עוד לא לחוק חזקה שהורה פועל באפוטרופס 18והשיתוף, קבע ס' 

הוכח אחרת. משמעות האפוטרופסות היא הזכות והחובה לדאוג לכלל צרכיו של הקטין, לרבות 

יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, -חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח

בנוסף, להורים הרשות  . כל זאת מכונה בפסיקה "משמורת משפטית".(15)ס'  והסמכות לייצגו

 19להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו. רשות זו מכונה בפסיקה "משמורת פיסית".

הבסיס לתפיסת סמכותם הנרחבת של הורים על ילדיהם, ולתפיסת השיתוף בין ההורים, היא 

חובת ההורים לנהוג באפוטרופסותם לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות "

הפרק העוסק בהורים וילדיהם הקטינים הוא אחד מעקרונות (. בדברי ההסבר לחוק, 17)ס'  "העניין

היא חובת הדאגה של ההורים ה.מ.[ –]הורות "הרעיון שעיקר המשמעות של יחסי אבהות 

... למעשה חלות על ההורים בעיקר חובות, והזכות שלהם היא לשאת ולהשתמש בחובות לילדיהם

העליון, מפי כבוד השופט זילברג: "משהתרומם  המשפט-ביתאומר  מפסקי דיניואלו. ... באחד 

ובתפיסה מודרנית זו נוקטים חכמי ישראל זה עידן ועידנים  –המחוקק לדאגת התפיסה המודרנית 

כי הילד אינו "אוביקט" של שמירה והחזקה להנאתו או לטובתו של אחד ההורים, אלא הוא עצמו  –

"בעל דין", בשאלה חיונית זו, הרי לא ייתכן להתעלם מהאינטרסים שלו בשום  "סובייקט", הוא גופו

צירוף מסיבות שהוא, ולא ייתכן כי נדחה אותם מפני "זכות" של מישהו אחר, ויהא זה האב או 

-ביתהאם שלו". ...ביסודו של רעיון זה מונח העקרון שטובת הילד, ואך ורק טובת הילד, היא בעיני 

 תכלית אפוטרופסות ההורים, היא דאגה לטובת הקטין. כלומר:   20."כריע.השיקול המ המשפט

הורה פועל בניגוד לטובת הילד, הסמכות המוענקת לו עשויה לעמוד בעוכרי הקטין ולחתור כאשר 

יכול  משפט-ביתתחת רציונל החוק. קיימת בחוק התייחסות חלקית לבעייתיות זו, במסגרתה 

לשלול, להשעות או להגביל אפוטרופסות של הורה. כפי שהסביר זאת השופט זגורי: "במקרה שבו 

חוק הכשרות המשפטית אין האפוטרופוס "הטבעי" פועל לפי קנה המידה שנקבע על ידי 

ת ואינה מובנת מאליה ועובר אליו נטל להוכיח ... הרי האפוטרופסות שוב אינה טבעיוהאפוטרופסות

 21כי הוא רשאי לשמש כאפוטרופוס טבעי".

כפי שנרחיב בהמשך, הפתרון בחקיקה הינו חלקי בלבד, ואינו מתייחס למקרה בו ההורה אלים 

 או המשפטית, לרעה ובניגוד לטובת הקטין. פיסיתומנצל אפוטרופסותו, ה

                                                           
 (.23.10.2011)נבו  א.ק נ' נ.ק 90-08-5782תמ"ש )משפחה טבריה(  19
 .48-47, 213, ד"כ ה 9611-הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"א 20
 .(30.06.2015)נבו  18פס'  פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 41-06-36918א"פ )משפחה נצרת(  21

http://www.nevo.co.il/law/70325
http://www.nevo.co.il/law/70325
http://www.nevo.co.il/law/70325
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על  ם תהא אפוטרופסות מלאה או חלקיתלקבוע למי מההורי משפט-ביתלחוק מאפשר ל 25ס' 

, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין )להלן: "משמורת בלעדית"( קטין, מי יחזיק בקטיןה

יהיו אצל אמם אם  6. זאת תוך הסתייגות שילדים עד גיל )להלן: "הסדרי ראיה"( לבוא עמו במגע

יגות זו זכתה לכינוי "חזקת הגיל הרך". חזקה זו נחלשה אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. הסתי

 באופן משמעותי בפסיקה לטובת משמורת שווה, כפי שיפורט.

לו לשמירת  לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים משפט-ביתלחוק מאפשר ל 68בנוסף, גם ס' 

ידי -בדרך אחרת עלם דין, ואל-די מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוסי-אם על: של קטין ענייניו

 . צווים

אינו ממהר לשלול באופן מלא או חלקי  משפט-ביתבפועל  סעיפים אלו דורשים ניהול הליך משפטי.

"המחוקק נזהר מלפגוע באפוטרופסות הטבעית של וטרופסות הורה, אף במקרי אלימות. אפ

  22.ההורים והיא מוגנת הרבה יותר מאפוטרופסות הנקבעת במינוי בצו שיפוטי"

 להגביל או לשלול אפוטרופסות בפסיקה משפט-ביתיישום סמכות  .3.1.1

לזמן בלתי קצוב אפוטרופסות לאב שלא היה זמנית, אך השופט אסף זגורי, השעה , בעניין פלונית

. מאחר והפקיר את ביתו ולא נהג באפוטרופסותו הטבעית 4.5 -נוכח כלל בחיי ביתו הקטינה בת ה

קבע: "ככל שאין בדומה לכך, במקרה אחר,  23אינה "טבעית".לטובת הקטינה, אפוטרופסותו שוב 

נכונות של הורה לקיים קשר עם ההורה האחר בעניינים הנוגעים לאפוטרופסות ואין נכונות לעמוד 

בזמני ובהסדרי שהות עם הילדים )ללא שיש מניעה לכך מצד ההורה האחר או מצידם של הילדים(, 

 24.לאפשר קבלת החלטות יחידנית על ידי ההורה המשמורן"כך צריכה לגבור הנטייה של ביהמ"ש 

מגביל אפוטרופסות,  משפט-בית, מעטים המקרים בהם נוכח לעומת זאת, במקרה של הורה אלים

כך קשה לקבל  ,פסקי הדין בענייני משפחה חסויים יצוין כימשמורת. -גם אפוטרופסות פיסית

מציאות קשה  מתאריםקי הדין שפורסמו ופס הקולות העולים מהשטחאולם  25תמונת מצב מלאה.

כלפי הילדים נפסקה משמורת להורה האלים. בעניין פלונית קבע ישירה לפיה גם במקרי אלימות 

כי "למרות ההליך הפלילי המנוהל כנגד האב בגין עבירות אלימות כנגד הקטינים, וחרף  משפט-בית

ינים והטיפול בהם... לאור עקרון הקשיים הרבים שמעמיד האב בפני האם בכל הנוגע לאבחון הקט

  26טובת הילד... אין מדובר במקרה כה חריג המצדיק שלילת אפוטרופסותו של האב או הגבלתה".

אינו מתייחס בצורה ק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חו - המצב החוקי הקייםאת תוצ זהי

 הולמת למקרי אלימות במשפחה. 

 

                                                           
 .(02.07.2017)נבו  102פס'  פלונית נ' אלמוני 31-10-22993תמ"ש )משפחה צפת(  22
 .21 ה"ש 23
  .110פס'  22ה"ש  24
 .23.12.2020 מרכז רקמןקרן הורביץ "לחשוב מחדש על איסור העיון בתיקי משפחה"  25
  .132פס'  22ה"ש  26
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מאפשר להורה לפעול על דעת שכן הוא חלקי אחר לבעייתיות שתוארה,  פתרוןלחוק, מעניק  18ס' 

  - אינם עונים על הגדרה זאתכמו טיפול רגשי, חינוך וכד',  עניינים שאינו סובל דיחוי.עצמו  בעניין 

 27פעול על דעת עצמו.א יוכל להורה לו

הורה של לרשאי לשלול או להגביל אפוטרופסות  משפט-בית, לפיו לחוק מספק מענה נוסף 27ס' 

קטין נזקק לפי חוק הנוער, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף. אולם הכרזת קטין כנזקק הוא צעד 

 כשיר ומטיב.  הוריםאחד מהכש יינקטלא כלל -בדר, שחריף

ט או משפ-ע"י התדיינות בבית הסכמת ההורים בכדי להגיע לפתרון לחוק דורשים 24-ו 19סעיפים 

 פעולה-ועילו כשאין שיתוףמשפט. הסעיפים דורשים הסכמה, ומשכך לא י-ע"י הסכם שיאושר בבית

על דעת עצמו ללא הסכמת ההורה השני  משפט-ביתיכול הורה לפנות ל 28)בהתאם לעניין שפר,

 כשהפנייה אינה במסגרת תפקידו כאפוטרופוס אלא במסגרת היותו פה לקטין(.

( 19החוק )תיקון מס'  מיכל סלה ע"ה ושירה איסקוב, תוקן לאחרונה בעקבות המקרים הקשים של

 דין-פסק)ב(, תישלל אפוטרופסות של הורה אשר הורשע ב-א)א(27א. בהתאם לס' 27והוסף לו סעיף 

חלוט בביצוע עבירת רצח או נסיון לרצח, שביצע כלפי ההורה האחר של הקטין או כלפי אחד מילדיו 

ב אישום בשל העבירות האמורות, תישלל אפוטרופסותו על ילדו הקטין שלו. הורה שהוגש נגדו כת

  29חלוט המרשיעו בביצוע העבירה. דין-פסקבאופן זמני, עד זיכויו או עד מתן 

א מסייע רק בעבירות מסוימות, ורק כאשר ההליך המשפטי הגיע לכדי הגשת כתב אישום 27סעיף 

עבירות אחרות כמו תקיפה כלפי ההורה השני או או הרשעה. הסעיף אינו מתייחס להורה שעבר 

כלפי הילד עצמו. הסעיף גם לא פותר מקרה בו ההורה האלים לא הואשם בעבירות המנויות בסעיף, 

  30אישום.-או כשההליך טרם הבשיל לכתב עקב עסקת טיעון

בהם במקרים גם אפשרויות לשלילת סמכות זו אך ה .חוק מעניק סמכות נרחבת בידי הורהנמצא שה

 ., מוגבלותוהג באלימות כלפי ילדו הקטיןנ -הורה מנצל לרעה את אפוטרופסותו, או גרוע מכך

 אינם מספקים, עטיםומ העוסק בהורים וילדיהם הקטיניםפרק בהתיקונים ו ,1962החוק משנת 

ואינם תואמים את המצב החברתי בארץ, העליה באלימות ונתונים מחקריים לתוצאותיה 

משמורת הנוטים למשמורת קביעת החוק אינו מותאם לשינויי התפיסה ב. יתרה מזאת ההרסניות

  31משותפת.

 1991-, תשנ"אחוק למניעת אלימות במשפחה .3.2

נותן מענה מידי במקרה של הורה  אך ,אינו מגדיר מהי אלימות החוק למניעת אלימות במשפחה

 במסגרת בקשה לצו הגנה( או לחוק 2סעיף )מתן צו הגנה לפי לדוגמא:  ,אלים הפוגע בטובת הקטין

ולהגן  קטיניםמשפט לשנות משמורת ה-יתסמכות בבלחוק(.  )ב(2ס' שהגיש הורה כלפי משנהו )

                                                           
 (.1995) 221( 1, מט)פלוני, קטין נ' פלוני 2266/93ע"א  27
 .87( 1פ''ד מח) נ' מדינת ישראל יעל שפר, קטינה, באמצעות אמה ואפוטרופסיתה  506/88א "ע 28
 .YNET 18.11.2020ומחזיקים בזכויות על הילדים בחסות החוק"  –הם עד "מכים ורוצחים את נשותי-הדר גיל 29
 .02.01.2021 גלובסעידית רייכרט "ההחמצה הגדולה של חוק האפוטרופסות"  30
 .שווההורות  –מגמת משמורת משותפת . 4.2פרק ראה  31
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אם שוכנע כי הדבר חיוני לשמירה על טובתם ומטעמי  טינים לא צורפו כצד להליך,עליהם, גם אם הק

 במקרה של אלימות במשפחה.אפוטרופסות למדובר במענה מידי, אך אין בחוק התייחסות  32צדק.

 1977-, תשל"זחוק העונשין  .3.3

 .ישירות של אלימות פיסית ומיניתעבירות לבעיקר  וגבלמ פליליחוק ההבפרק הרקע, כאמור 

ענישה נושאת אחריות מוגברת ש -כלפי קטינים וכלפי בן זוג  -התיחסות חוק העונשין לעבירות אלו 

עמום ועל כן בדרך כלל  הניסוחפשית, אך התעללות נהתעללות בקטין כוללת גם מוגברת לצידה. 

עקבות לחץ ציבורי ברק לאחרונה, כי יוער,  יות.ספי –תהיה זו עבירה נלווית לעבירות אלימות ומין 

נוספה ט, ואישום לאב שניסה לרצוח את אשתו לעיני בנו הפעוה-כתב תוקן -פרשת שירה איסקוב ב

  33ג לחוק העונשין, כעבירה העומדת בפני עצמה.368ס'  עבירת התעללות בקטין ובחסר ישע לפי לו

 1996-, תשנ"וחוק זכויות החולה .3.4

ניתן לתת טיפול רפואי לקטין שהורהו קובע כי (, 2016יקון משנת ת –א 16חוק זכויות החולה )ס' 

 הורשע או הואשם בביצוע עבירות מין או אלימות כלפיו, גם ללא הסכמת אותו הורה. 

 1960-)טיפול והשגחה(, תש"ך חוק הנוער .3.5

פוגע באפוטרופסות שני ה דברלחוק,  3 בהתאם לסעיף וק הנוער מאפשר לקבוע קטין כנזקקח

 ההורים גם יחד. כאמור לעיל זהו צעד חריג, ואינו מתאים מקום בו אחד ההורים כשיר ומטיב.

 חקיקה קיימת סיכום .3.6

כמו פסותו לרעה ובניגוד לטובת הילד. החקיקה אינה מציעה פתרון למקרה בו הורה מנצל אפוטרו

מסדירה שלילת או  אינההחקיקה אינה מסדירה שלילת או הגבלת אפוטרופסות משפטית, וכן, 

 הגבלת אפוטרופסות פיסית מהורה אלים, למעט במקרי עבירות חמורות וספציפיות. 

 ישראלפסיקה בנוגע למעמד הורים על ילדיהם ב .4

הכשרות והינו תוצר פסיקה כפי שיבואר בהמשך. בפרק זה נבחין המונח משמורת אינו מופיע בחוק 

 ר מחזקת הגיל הרך למשמורת משותפת.ונבחן את מגמת המעב ישראלבין מונחי המשמורת ב

 אבחנה בין משמורת משפטית למשמורת פיסית .4.1

אפוטרופסות,  א. :נייםלחוק הכשרות, נחלקות לש 15המעוגנות בסעיף יהם וחובותההורים זכויות 

כלפי  וחובתו זכותו הכללית של ההורה - ותהמשמע 34המוגדרת בפסיקה כ"משמורת משפטית".

פיקוח על  ;כוללת עניינים עקרוניים יותר כדוגמת חינוכו הכללי והדתי של הקטיןהזכות  .הילד

ה בידם תואם לא על בעניינים אלה על ההורים לפעול בהסכמה 35.עוד, ובריאותודאגה ל ;רכושו

בפסיקה כ"משמורת פיסית" או , המוגדרת "החזקה"ב.  36.המשפט-ביתלעוברת ההכרעה 

                                                           
 .(17.12.2014)נבו  ס.ש נ' ע.ש 41-12-17307ה"ט )משפחה נצרת(  32
 YNET 5.11.2020"אחרי שהכריח את בנו לצפות בתקיפה הנאשם בנסיון רצח אשתו יואשם בהתעללות"  יניר יגנה 33

https://news.walla.co.il/item/3396951 
 .19 ה"ש 34
  .27 ה"ש 35
 .(2006) 663( 2, סא)פלוני נ' פלוני 5710/05בע"מ  36

https://shared-parenting.co.il/child-health/
https://shared-parenting.co.il/child-health/
https://news.walla.co.il/item/3396951
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היא הזכות והחובה לגדל את הילד. היא כוללת בתוכה את הזכות  - משמורת פיסית 37"משמורת".

 38והחובה להחליט באופן יחידני בעניינים שהם טפלים ונגררים אחר המשמורת.

הורה שאינו כלל גם ל-בהכרח קשורות זו בזו. בדרךאינן המשמורת המשפטית והמשמורת הפיסית 

מעניק זכות יחיד להורה המשמורן  "המשפט הישראלי אינו 39משמורת משפטית.ה משמורן נשמרת 

על כלל ענייני האפוטרופסות, והענקת החזקה למי מן ההורים משיירת זכויות עודפות המוסיפות 

להיות נתונות לשני ההורים גם יחד... גישה המעניקה מונופול להורה המשמורן פוגעת לא רק 

יהא זה נראה שהורה אלים, בהתאם לכך, במקרה של  40ותיו של ההורה האחר אלא גם בילד".בזכוי

את המשמורת הפיסית, ולהותיר בידיו אפוטרופסות משפטית מלאה או או להגביל  מידתי לשלול

 חלקית.

 הורות שווה - מגמת משמורת משותפת  .4.2

הורי קטין החיים בנפרד רשאים להסכים ביניהם על חלוקת המשמורת המשפטית והפיסית, ועל 

מודלים של שני  (. קיימיםלחוק הכשרות 24שאינו המשמורן )ס' הזכויות וזמני השהות של ההורה 

שמורן מקבל את הזכות מ - משמורת פיסית. מודל אחד הוא משמורת מלאה, במסגרתה הורה אחד

.  מודל אחר הוא קטיניםלהחזיק בקטין וההורה השני מקבל זמני שהות בהם יכול להתראות עם ה

 בידי שני ההורים באופן שווה או קרוב לכך.משמורת משותפת, במסגרתה המשמורת נתונה 

 טמשפ-ביתבמידה ולא באו ההורים לידי הסכמה בחלוקת המשמורת הפיסית או המשפטית, רשאי 

יהיו אצל אימם, אם אין סיבות  6יל שילדים עד ג -להחליט, תוך הסתייגות בנוגע למשמורת פיסית

תה לכינוי "חזקת הגיל הרך". חזקה זו (. הסתייגות זו זכהכשרות 25מיוחדות להורות אחרת )ס' 

ספגה ביקורת רבה, אשר באה לידי ביטוי משמעותי בדו"ח הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטים 

המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין )ועדת שניט(. הוועדה המליצה לבטל את חזקת הגיל 

פן בו כל אחד מההורים הרך ולקבוע את המשמורת בהתאם לטובת הילד הספציפי, בשים לב לאו

 מתפקד כהורה, ללא קשר למינו של ההורה. 

לבטל את חזקת הגיל הרך  המשפט-ביתקרא אלה זכו לתהודה רבה, גם בפסיקה: בתחילה  המלצות

משמורת משותפת  המשפט-ביתקבע את המשמורת על הקטינים לאב. בהמשך  ובהתאם לכך מסר

 41.שנים 3.5בת קטינה  גם עללשני ההורים 

לאב.  6משמורת על קטינים מתחת לגיל  ראשונההבערכאה  משפט-ביתאמנם בפסיקה אחרת, קבע 

המחוזי קיבל את הערעור וקבע שחזקת הגיל הרך עודנה קיימת בחקיקה, ורק  משפט-בית אך

 42נסיבות מיוחדות מצדיקות סטיה ממנה. בשל כך העביר את המשמורת לאם.

מוטלים על שני מזונות ילדים כי  העליון המשפט-ביתבע בעקבות מגמת משמורת פיסית משותפת, ק

החלוקה תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות, בהתחשב בחלוקת  ההורים באופן שווה.

                                                           
 .19 ה"ש 37
 .27 ה"ש 38
 .36 ה"ש 39
  .241עמ'  27ה"ש  40
 .(17.08.2014) פלונית נ' פלוני 13-11-1745ש )ת"א( "תמ 41
 .(03.04.2014) פלוני נ' פלונית 1858/14מ "בע 42
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כאשר נקבע הסדר של משמורת משותפת, שני שנקבע ככלל,  עוד 43המשמורת ובנסיבות המקרה.

משמורת הדין זה חיזק את מגמת -פסקם שיש הטועניההורים יהיו חבים במזונות הילדים בשווה. 

המצב נטל המזונות. ת לבקש משמורת משותפת בכדי להקל במשותפת, ויצר תמריץ מסוים לאבוה

 44.המשפטי הקיים בעייתי, ומעורר ביקורת בשל חוסר הודאות המשפטית, וכן לגופם של דברים

מעבר מחזקת הגיל הרך למשמורת משותפת, בהתחשב  נהבפסיקה היהמובהקת המגמה כיום 

 טובת הילד.עקרון ב

 האם מטובת הילד להיות במשמורת פיסית אצל הורה אלים? .5
 מעמד נורמטיבי - טובת הילד .5.1

טובת הילד הינה עיקרון מנחה בעניינים הנוגעים בקטינים בכלל, ובמשמורת פיסית בפרט. עיקרון 

הכשרות כעיקרון המנחה להנהגת ההורים. בנוסף, כעיקרון מנחה לחוק  17, 15זה עוגן בסעיפים 

לחוק  25לבית משפט בהכריעו בענייני אפוטרופסות ההורים ובכללם משמורת פיסית )סעיף 

 הכשרות(.

שוב ושוב קבע בית המשפט  45עקרון טובת הילד הינו נר לרגלי הפסיקה בהכרעת משמורת ילדים.

זאת ברוח האמנה  46שבסוגיית משמורת קטין השיקול העיקרי והיחיד הוא טובת הקטין.

הבינלאומית לזכויות הילד, לפיה: טובת הקטין תהא שיקול ראשון במעלה בכל הפעולות הנוגעות 

ת זכויות העיקרון מעוגן במסמכים בינלאומיים נוספים שקדמו לאמנה, ביניהם הצהר 47לקטינים.

  (.2)סעיף  1959הילד משנת 

 הגדרה - טובת הילד .5.2

לא מפורטים בחקיקה שיקולים  כעקרון עמום.עיקרון טובת הילד מופיע בהקשרים שונים בחקיקה, 

שיש להביא בחשבון בעת יציקת תוכן ומשמעות לעיקרון טובת הילד בהקשר המתאים. הפתרון 

טובת  48המעשי בו נקטה הפסיקה הוא יציקת תוכן לעיקרון טובת הילד בהתאם לנסיבות המקרה.

 49.של מומחים הילד תיקבע על בסיס ממצאים עובדתיים. אלה נקבעים בעיקר על בסיס חוות דעת

על בעייתיות זו הצביעה והרחיבה הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם 

בהתאם להמלצת ועדת המשנה בנושא ייצוג נפרד לקטינים  50.בחקיקה )להלן "ועדת רוטלוי"(

של  "מכלול הזכויות האינטרסים והצרכים -יש לפרש את עיקרון טובת הילד כ 51,בהליכים אזרחיים

בין  52.הילד". ועדת רוטלוי אף ניסחה הצעה לסעיף המגדיר את השיקולים לקביעת טובת הילד

השיקולים מנוי השיקול של "שלומו הגופני והנפשי של הילד". שיקול זה עמום, ואינו מספק פתרון 

                                                           
 .(19.07.2017נבו ) פלוני נ' פלונית 919/15בע"מ  43
 ..212024.1, רקמןמכון חזקת הגל הרך,  -נייר עמדה 44
 321( 2, נה)פלונית נ' אלמוני 4575/00רע"א  ;(1993) 195( 2, מז)אוסקר גולדפיין נ' הלנה גולדפיין 2591/92ע"א  45

(2001.) 
תל  עמ"ש )מחוזי ;(01.05.2006)נבו  פלוני נ' פלוני 27/06בע"מ  ;(02.05.2005)נבו  פלונית נ' פלוני 9358/04בע"מ  46

 (.16.12.2020)נבו  לוניתפלוני נ' פ 42469-09-20יפו( -אביב
 .1038, 31לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד כ"א  3סעיף  47
 .46 ה"ש 9358/04בע"מ  ;27ה"ש  2266/93ע"א  48
  .45 ה"ש 4575/00רע"א  49
 .132עמוד  2.3.1ועדת רוטלוי, דו"ח כללי חלק א' סעיף  50
 .94עמוד  6.1.1המלצת ועדת המשנה בנושא ייצוג נפרד לקטינים בהליכים אזרחיים סעיף  51
 .137עמוד  2.3.1ועדת רוטלוי, דו"ח כללי חלק א' סעיף  52
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למקרי אלימות במשפחה. הוא אינו מפרש את אופן שקילת אלימות במשפחה בכלל, ובמיוחד 

 53ל משמורת פיסית. זאת על אף שלאלימות במשפחה השפעה רבה על טובת הילד.בהקשר ש

)להלן ועדת  -גם הוועדה הציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין

אולם גם בועדה זאת טובת הילד.  עקרוןלהגדרת טובת הילד, וקבעה קוים מנחים ל התייחסהשניט( 

על כך נמתחה ביקורת לאלימות במשפחה כשיקול בקביעת טובת הילד.  התייחסות הייתה לא

של אלימות  המוחלטת של רוב חברי ועדת שניט ממצבים "למותר להעיר כי... התעלמותם חריפה:

 של טובת הילד בסעיף לא כשיקול אחד מבין כלל השיקולים במשפחה, עד כדי אי הזכרת העניין אף

 54.לילדים" יכון חמור ביותרס ( להצעת החוק, מהווה גורם9ב)

וקביעת טובת  ,של אלימות במשפחה יםמשמורת במקרני בדיומולידה קושי , לאקונה בחקיקהה

 הילד מורכבת ביותר.

 אלימות במשפחהבהקשר של משמורת פיסית במקרי טובת הילד  .5.3

לקביעת טובת הילד, יש לשקול את השפעת ההחלטה על כל  הפסיקה הכירה בכך שבין השיקולים

מכאן,  55השופט סילמן הכיר בקורלציה שבין טובת האם ובין טובת הקטינים. . כך,אחד מהוריו

כזו המופנית כלפי  ביןכזו המופנית כלפי הקטין ובין  – הקריאה לשקול אלימות במשפחה עולה

לאמנה  9סעיף גם  ד בהקשר של משמורת פיסית.ההורה האחר, כשיקול מכריע, בבחינת טובת היל

פעולה בדבר זכויות הילד מכיר בפירוד ילד מהוריו בשל התעללות או הזנחת ילד על ידי הוריו כ

הנוגד את טובת הילד, ומצדיק שלילת  כמצבאלימות במשפחה וכן ב. המנוגדת לטובת הילד

 משמורת.

מוגנות ילדים הדגיש כי הגם שטובת הילד כוללת את זכותו  בענייןנוהל בית משפט לענייני משפחה 

אלימות נראה ש. כלומר, למוגנות גוברת על זכותו לקשר עם מי מהוריולקשר עם הוריו, זכות הילד 

 .וי הילד, עולה כדי פגיעה בטובתפשאינה מופנית ישירות כלכזאת גם  - במשפחה

 משמורת אלימות במשפחה כגורם מכריע בקביעת -משפט משווה  .6

בפרק זה נסקור התייחסות לאלימות במשפחה במדינות אירופה, ובארצות הברית, תוך התייחסות 

 ספציפית למדינת קליפורניה.

 מדינות באירופה – אמנת איסטנבול .6.1
הינה האמנה האירופאית בדבר מניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות  –"אמנת איסטנבול" 

, ונכנסה לתוקף 2011באפריל  7-ועדת השרים של מועצת אירופה בהאמנה אושרה על ידי במשפחה. 

מדינות אשררו  33-מדינות, ו 44, חתומות על האמנה 2021נכון לחודש מאי  .2014באוגוסט  1-ב

                                                           
בהקשר זה ראוי לציין כי ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו המליצה על רפורמה חוקית שתסדיר את מערכת  53

היחסים שבין ילדים והוריהם. זאת, הן במשפחות החיות יחד והן במשפחות בהן ההורים גרושים או נתונים בהליכי 
 גירושין.

ל סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי במציאות ע – שמורתכללי ההכרעה בסכסוכי מקדרי "-דפנה הקר ורות הלפרין 54
 .137( תשע"ג) משפט וממשל" ממוגדרת

 .46ש ה" 27/06בע"מ  55
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אוסטריה, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, בין מדינות אלה נמנות:  אותה בבית המחוקקים שלהן.

 56שבדיה, שוויץ ועוד. , ספרד, פורטוגל, צרפת,נורבגיה

זכו הורים אלימים ומתעללים במקרים רבים במחקר של מועצת אירופה נמצא כי במספר מדינות 

 . המועצה הבהירה כי קטיןבשם השאיפה להבטיח קשר בין הורה ובהסדרי ראיה ואף במשמורת, 

  קבעהאמנת איסטנבול אשר מהווה סטנדרט בינלאומי בתחום המאבק למיגור אלימות במשפחה 

כי אלימות כנגד הורה אחד צריכה להוות שיקול מרכזי בהחלטות על קביעת זכויות  31,57בסעיף 

הוריות. בנוסף, אסור שמשמורת והסדרי ראיה יסכנו את ביטחונם של ההורה נפגע האלימות או 

ישראל אינה חתומה על האמנה, אך כפי שנראה בהמשך  –נכון להיום  58ביטחון הילדים המשותפים.

 .ברוח האמנההצעות חוק חוזרות ונשנות מוגשות  ישראלב

 קליפורניה כמקרה בוחן - ארצות הברית .6.2

קיימת במקביל,  .משמורת משותפת כברירת מחדללפסיקת  , החלה מגמת80-מאז שנות הבארה"ב 

 ומדינות נקבע 24-בת בעת קביעת משמורת והסדרי שהות: התייחסות מפורשת לנושא האלימו

מהמדינות  20-וב ,כשאלימות במשפחה מהווה גורם משמעותי – עקרון טובת הילדכללים לבחינת 

 59נקבעה חזקת משמורת המחריגה מצבי אלימות במשפחה.הגדילו לעשות ו

 לכללים עמום מעיקרוןמעבר  –עיקרון טובת הילד  .6.2.1

אולם  60כברירת מחדל, בכפוף לעיקרון טובת הילד.ושוויונית משמורת משותפת  נקבעהבקליפורניה 

 "טובת הילד"במסגרת עיקרון שיקולים מוגדרים חמישה לשקול  המשפט-ביתהחוק מחייב את 

 : ובהם 61)להלן: "כללי טובת הילד"(,

בריאותו, בטיחותו ורווחתו של הילד. ב. היסטוריה של התעללות מצד הורה המבקש גילו, א. 

. הורה של ההורה המבקש משמורת או בן או בת הזוג 3. . ההורה השני2. הילד. 1: כלפימשמורת 

לביהמ"ש שיקול ניתן לבחון טענות על התעללות  כדיבהווה או בעבר של ההורה המבקש משמורת. 

דעת רחב והוא יכול לשם כך לדרוש באופן עצמאי דוחות של רשויות האכיפה, גורמי רווחה, בתי 

ות תקיפה לקורבנטיפוליים ת הגנה ושירותים משפט, בתי חולים, וכן עמותות אזרחיות המספקו

ג. אופי הקשר של הילד עם שני הוריו ומשכו, בהתאם לנסיבות. מינית או אלימות במשפחה, ועוד. 

 ד. שימוש לרעה ובאופן קבוע באלכוהול או בסמים לא חוקיים.

 חזקת משמורת במצבי אלימות במשפחה .6.2.2

, 1994בשנת וקבע  בחינת עקרון טובת הילדקביעת פרמטרים להמחוקק בקליפורניה לא הסתפק ב

הורה  על פי החזקה )להלן: "חזקת משמורת" או "חזקה"(. חזקת משמורת במצבי אלימות במשפחה

                                                           
56 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence Chart of signatures and ratifications of Treaty 210 Istanbul, 11.V(2011) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=ShpFdvaC 

57 There. Article 31 – Custody, visitation rights and safety 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e 

58 Council of Europe "Raising awareness of children as hidden victims of domestic violence and abuse in 
Europe", p.1-2 https://rm.coe.int/children-s-rights-and-the-istanbul-convention-eng/16808c658f 

59https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/domestic_violence1/Charts/migrat
ed_charts/2014_Joint_Custody_Chart.pdf 

60 Cal Fam Code § 3040 
61 Cal Fam Code § 3011 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=ShpFdvaC
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=ShpFdvaC
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=ShpFdvaC
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://rm.coe.int/children-s-rights-and-the-istanbul-convention-eng/16808c658f
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/domestic_violence1/Charts/migrated_charts/2014_Joint_Custody_Chart.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/domestic_violence1/Charts/migrated_charts/2014_Joint_Custody_Chart.pdf
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8WD1-RSN2-8T6X-714J-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203040&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8WD1-RSN2-8T6X-714J-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203040&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/614F-P4H3-CH1B-T2BT-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203011&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/614F-P4H3-CH1B-T2BT-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203011&context=1000516
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במקרה שיש ראיות על קיומן של  ,בלעדית או משותפת או משפטית, פיסית לא יזכה למשמורת

נקבע כי  62.בחמש השנים הקודמות לתביעת המשמורת התעללות, הזנחה או אלימות במשפחה

נטל קביעת משמורת בניגוד לחזקה זו מהווה סתירה לעקרון טובת הילד, אלא אם הוכח אחרת. 

שתיקבע משמורת בניגוד לחזקה.  ההוכחה כאמור עובר להורה המתעלל להוכיח כי טובת הילד

ות בתוכנית טיפולית למתעללים להפרכת החזקה, למשל: א השתתפ הוכחותהמחוקק קבע רשימת 

. עמידה בצווי הרחקה, צווי הגנה וצווי איסור ג. השתתפות בהדרכה הורית. בוסיומה בהצלחה. 

 . על אלימות העבר אי נקיטת אלימות ביתית נוספת .ד. פרסום

כי נהג בכוונה או ברשלנות,  המשפט-בית" אם מצא מבצע אלימות במשפחה"יצוין כי הורה יוגדר כ

גרם או ניסה לגרום, לפגיעות גוף, לפגיעה מינית, סיכן אדם בפגיעה גופנית ברמה סבירה, איים, 

להוציא צו הגנה  המשפט-ביתהטריד, הרס רכוש אישי, הפריע לשלומו של אחר באופן שבגינו נדרש 

גם (.  63בועים בחוק לצווי הגנהשנקבע על מנת להגן על הצד שכנגד או על הילד )לפי פרמטרים הק

 , חמש שנים רטרואקטיבית. וכמובןקביעות של ערכאות שאינן דנות במשמורת תילקחנה בחשבון

 המוגדרות כאלימות במשפחה.הרשעות בעבירות פליליות 

במונח "טובת נקבע כי אין די בשימוש , 2019אשר התקבלה כתיקון לחוק בשנת  64בפסיקה תקדימית

 ,להפרכת החזקה בחוק הוכחות הקבועותההילד" בקביעת משמורת. יש לפרש את המונח לאור 

את ההוכחות התומכות לפרט  המשפט-ביתעל  במידה ונקבעה משמורת בניגוד לחזקה יהיה

  .בהחלטתו

 אוגם אם נדחתה בקשה לצו מניעה, כל עוד נמצהחזקה גוברת בפסיקה תקדימית נוספת נקבע כי 

כדי לאפשר להורה הפוגע , חמש שנים רטרואקטיבית. ממצאים אחרים המצביעים על אלימות

    65המשמורת שתקבע תהיה זמנית. –להפריך את החזקה 

 בקליפורניהוהסדרי ראיה משמורת  ת מונחיוהגדר .6.2.3

 סדרי שהות והסדרי ראיה.ה –עם מי הקטין יגור. בהשוואה לישראל  משמעותה – פיסיתמשמורת 

ות בנוגע לקטין )בנושאי החלטות מהותי בללמי ניתנת הזכות לק משמעותה –משמורת משפטית 

 כויות אפוטרופסות.ז –בריאות, חינוך, רווחה ומגורים(. בהשוואה לישראל 

 פיסית משפטית יכול שתינתנה להורה יחיד )משמורתהמשמורת הן הפיסית והמשמורת הן ה

במשותף )משמורת פיסית משותפת, משמורת משפטית  ; משמורת משפטית בלעדית(, אובלעדית

משמורת משפטית משותפת ללא משמורת פיסית משותפת משמעותה שלשני ההורים משותפת(. 

הקטין יגור אצל ההורה המשמורן רוב הזמן  זכות בקבלת החלטות מהותיות בחיי הקטין, אך

 ולהורה האחר יקבעו הסדרי ראיה עם הקטין.

הסדרי ראיה בפיקוח צד  המשפט-ביתיקבע  במידה וחלה חזקת משמורת -הסדרי ראיה בפיקוח 

 שלישי או בפיקוח סוכנות מקצועית המוסמכת לכך. 

                                                           
62 Cal Fam Code § 3044 
63 Cal Fam Code § 6320 
64 Jaime G. v. H.L. (2018) 25 Cal.App.5th 794 
65 In re Marriage of Fajota (Cal. App. 4th Dist. Oct. 30, 2014), 230 Cal. App. 4th 1487, 179 Cal. Rptr. 3d 569, 
2014 Cal. App. LEXIS 993. 

https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8VXT-PW32-D6RV-H1XS-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203044&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8VXT-PW32-D6RV-H1XS-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203044&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/60VS-GRV3-CH1B-T388-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%206320&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/60VS-GRV3-CH1B-T388-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%206320&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/search/?pdmfid=1000516&crid=8c5f5ea9-abd6-4f1a-9fa8-2ecf38d9786f&pdsearchterms=cal+fam+code+3044&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdstartin=&pdpsf=&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=tzs5kkk&earg=pdsf&prid=8fa88eea-4028-4aa2-bb14-81b7619cdf66
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/search/?pdmfid=1000516&crid=8c5f5ea9-abd6-4f1a-9fa8-2ecf38d9786f&pdsearchterms=cal+fam+code+3044&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdstartin=&pdpsf=&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=tzs5kkk&earg=pdsf&prid=8fa88eea-4028-4aa2-bb14-81b7619cdf66
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/search/?pdmfid=1000516&crid=8c5f5ea9-abd6-4f1a-9fa8-2ecf38d9786f&pdsearchterms=cal+fam+code+3044&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdstartin=&pdpsf=&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=tzs5kkk&earg=pdsf&prid=8fa88eea-4028-4aa2-bb14-81b7619cdf66
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/search/?pdmfid=1000516&crid=8c5f5ea9-abd6-4f1a-9fa8-2ecf38d9786f&pdsearchterms=cal+fam+code+3044&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdstartin=&pdpsf=&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=tzs5kkk&earg=pdsf&prid=8fa88eea-4028-4aa2-bb14-81b7619cdf66
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/search/?pdmfid=1000516&crid=8c5f5ea9-abd6-4f1a-9fa8-2ecf38d9786f&pdsearchterms=cal+fam+code+3044&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdstartin=&pdpsf=&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=tzs5kkk&earg=pdsf&prid=8fa88eea-4028-4aa2-bb14-81b7619cdf66
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אפילו נערכו  כי יגרם נזק פיזי או נפשי לקטין המשפט-ביתיקבע במקרים בהם  -ביטול הסדרי ראיה 

לקבוע כי כל קשר בין ההורה לקטין פוגע  המשפט-בית. במקרים אלו יכול הראיה בפיקוחהסדרי 

  66בטובתו של הקטין.

 כלל אלימות במשפחה כחלק מעקרון טובת הילד החזקה למול  –ביקורת  .6.2.4

אלימות במשפחה כגורם משמעותי לעקרון נקבעה  החזקה, ובחלקן הבחלק מהמדינות נקבעכאמור, 

המשפט יביא לקיצור הליכים משפטיים -צמצום שקול הדעת לבית החזקה: א. יתרונותד. טובת היל

המשך התעללות באמצעות גישה לילדים. לבעיית האקוטית של מיידי  פתרוןארוכים ומתישים. ב. 

ג. קביעה חברתית נחרצת כי משמורת להורה אלים אינה ראויה. חסרונות החזקה: א. חשש לעליה 

בפרט. וכן חשש לשלילת משמורת מהורה נפגע  אלימות, וכנגד הורה נפגע בכלל בתלונות שווא

ב. צמצום שקול הדעת מקשה על בחינת כל מקרה לגופו, חוסר  אלימות שנקט בהגנה עצמית.

המשפט מאפשרת התאמת כל -א. הרחבת שיקול הדעת לבית גמישות. יתרונות כללי טובת הילד:

באלימות כהגנה עצמית או בהיותו  מקרה לגופו. ב. גמישות והתחשבות בהורה נפגע אלימות שנקט

תיעלם. חסרונות  –נפגע טראומה כתוצאה מאלימות שננקטה כלפיו ואשר עם הפרידה והשיקום 

כללי טובת הילד: א. הארכת הליכים משפטיים, בזבוז משאבים. ב. חשש גובר לניצול הליכים 

 67וסר תום לב, ומניפולציות משפטיות.בח

 משמורת במצבי אלימות במשפחהסיכום עקרון טובת הילד וחזקת  .6.2.5

הסדרי  ללהורה אלים, ומצמצת עד כדי ביטומשפטית פיסית או  שוללת למעשה משמורתהחזקה 

לשורה של הוכחות מעשיות כדי  יידרש. נטל הפרכת הראיה מוטל על ההורה הפוגעני, אשר ראיה

גם במדינות בהן  .)הבלעדית או המשותפת( לקבוע שהקטינים יהיו במשמורתולהפריך את החזקה ו

 אלימות במשפחה נוגדת את עקרון טובת הילד. כלל כי לא חוקקה חזקת המשמורת, נקבע 

 

 בישראל הצעות חוק לתיקון המצב המשפטי הקיים .7

רת גם במקרים של אלימות המצב הנורמטיבי הקיים, יוצר מצבים קשים בהם נקבעת משמוכאמור, 

קיים קושי משמעותי בפיקוח , בדלתיים סגורותתיקי משפחה מתנהלים במשפחה. בשל העובדה ש

בהן נקבעה בתיקי משמורת, החלטות שיפוטיות  אתז עבודה. בידי כותבות על פסיקות בעיתיות

והמשטרה משמורת פיסית גם להורה מתעלל אשר בת זוגו וילדיו הופנו על ידי רשויות הרווחה 

מעסיק רבות את החברה הישראלית, והצעות חוק רבות  זה אקוטימצב  .מעונות לנשים מוכותל

לחוק הכשרות,  19תיקון מס'  הונחו ומונחות לפתחו של המחוקק לפתרון ולשיפור המצב הקיים.

 68.פתרוןמביא לפתרון למקרי קצה בלבד, בעוד מרבית משפחות נפגעי האלימות אינן מוצאות בו 

 בשורות הבאות נסקור חלק מהצעות החוק.

                                                           
66 CALIFORNIA COURTS THE JUDICAL BRANCH OF CALIFORNIA Basics of Custody & 
Visitation Ordershttps://www.courts.ca.gov/17975.htm 
67 Amy Levin, Linda G. Mills "Fighting for Child Custody When Domestic Violence Is at Issue: Survey of 
Stat Laws" Social Work Oxford Academic (2003) 

שלילת אפוטרופסות מהורה בשל עבירה פלילית )נייר עמדה ביחס להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  68
 (10.12.2020) מכון רקמן ,2020-התשפ"א (חמורה
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 2016–חוק הורים וילדיהם, התשע"ו הצעת .7.1

, האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד את אמנת בחקיקה ולעגןהצעת חוק זו מטרתה להסדיר 

חוק הפרק השני להוראות  את מרבית שיחליף חוק עצמאיאת יחסי הורים וילדים בלהסדיר ו

מגמות חברתיות  עם, ועולה בקנה אחד ההצעה מתבססת על המלצות ועדות שניט ורוטלוי הכשרות.

 עולם.ברחבי ה

הסדר חקיקתי לחלוקת משמורת פיסית  , ומציעהאת הבעייתיות שתיארנו החוק מסדירהצעת ה

 נזקי חשיפת הילד לאלימות עקיפה.בנוסף, הצעת החוק מכירה ב במקרים של אלימות במשפחה.

. בין וזמני שהות חלוקת משמורת פיסית - "הסדר הורות"בחלוקת  דןחוק הלהצעת  11 עיףס

ו הילד א"מניעת חשיפת הילדה , בין השאר בלהתחשב משפט-ביתעל השיקולים המנויים בסעיף, 

יש  –גם בהצעת חוק דומה אותה קידם ח"כ יואב קיש   להורה אלים כלפי מי מבני המשפחה".

הצעות אלה מעלות פתרון  כשיקול מכריע בקביעת משמורת. אלימות במשפחהל דומההתייחסות 

 ברית.ה-המזכיר את כללי טובת הילד הנוהגים בחלק מהמדינות בארצות

מניעת פגיעה  –הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון  .7.2
 2020–בקטין על ידי חשיפתו להורה אלים(, התשפ"א

לחוק הכשרות.  25תיקון סעיף אמצעות נקודתי לבעייתיות המתוארת, ב פתרוןהצעת חוק זו מציעה 

המצדיק שלילת משמורת ובת הילד, באופן ט, כפגיעה בביתית ההצעה מכירה בחשיפה לאלימות

פיסית או משפטית. בהתאם להצעת החוק, טובת הקטין לעניין חלוקת אפוטרופסות בהתאם 

לחוק תיקבע בהתחשב בין היתר ב"אלימות, לרבות פגיעה מינית, שהפנה הורה אחד  24-25לסעיפים 

כי  פטמש-ביתכלפי הקטין, כלפי ההורה האחר או כלפי בן משפחתו הגר עמו...". במקרה ששוכנע 

רי שהות של כי לא יתקיימו הסד המשפט-בית"יורה  קיים חשש סביר לקיומה של אלימות כאמור,

הקטין עם ההורה שנטען לגביו כי הוא אלים, או לחילופין יורה על קיום הסדרי ראיה בפיקוח 

 להורה שקיים חשש לגביו שהוא אלים. קבועהמשמורת לא תינתן ברירת המחדל היא ש. בלבד"

תקיימות סוטה מברירת מחדל זו, וקובע הסדרי שהות של קטין אצל הורה שמ משפט-ביתבמקרה ש

בו הנסיבות המתוארת, "ינמק את הכרעתו ויפרט את הצעדים בהם יש לנקוט לצורך הבטחת שלומו 

יין". בנוסף קובע החוק חזקה לשלילת אפוטרופסות להורה שהורשע של הקטין בנסיבות הענ

, ומסדיר את נסיבות בחינת החזקה מחדש. בנוסף, הצעת קטן )ד( בעבירות אלימות המנויות בסעיף

ינו של את הסמכות לשלול או להגביל אפוטרופסות עד להחלטה בעני משפט-ביתהחוק מעניקה ל

רה על מעצרו הו משפט-ביתהריגה המנויות בסעיף קטן )ה( ו הורה שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות

 עד תום ההליכים. ובמידה והורשע בעבירות אלה, תישלל אפוטרופסותו )סמכות חובה(.

 המזכיר את חזקת המשמורת הנוהגת בקליפורניה. פתרוןכאמור, הצעת חוק זו מעלה 

משותפת, פעמים תוך התעלמות במצב המשפטי הנוהג כיום, כאמור, המגמה היא מתן משמורת 

מוחלטת למצבי אלימות במשפחה. מגמה זו יוצרת משוכה נוספת וקריטית ביציאה ממעגל 

 .בענייןנראה כי המחוקק מודע לקשיים אלו, כעולה מריבוי הצעות החוק  האלימות.

 ומסקנות סיכום .8

קביעת משמורת תרון חקיקתי בסוגית על רצון כן להביא לפמצביעות בעולם בישראל והמגמות 

, כשהכלל המהותי במצבי אלימות במשפחה. זאת באמצעות יציקת כללים לעיקרון טובת הילד
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הינו בחינת אלימות במשפחה. או באמצעות חקיקת חזקת משמורת המחריגה מצבי  –שבהם 

לכתפי ההורה האלים, באמצעות  –אלימות במשפחה ומעבירה את נטל ההוכחה לטובת הילד 

ם מראש. אנו רואות בשני הפתרונות המוצעים תיקונים מתאימים בעלי יתרונות פרמטרים מוגדרי

וחסרונות. אנו קוראות בעבודה זאת למחוקק הישראלי, לקדם חקיקה זאת שכן מדובר בדיני 

 נפשות. 

 ביבליוגרפיה .9
 מאמרים ופרסומים בעברית .9.1

  (1998) דל היוריסטיומ -חוויית אלימות בין הורית בקרב ילדים איזה ובייץ, וינשטוק ואנוש 

  הסלמתם של עימותים בין הוריים לכלל אלימות מנקודת מבטם של הילדיםיפעת כרמל ,

 ( 2016אב תשע"ו )  JSTORמפגש לעבודה חינוכית סוציאלית

  "הארץאשר בן אריה "אביעד משה אינו היחיד. הילדים האלה לא יכולים לחכות 

(09.11.2020) 

 על סכנותיה של אשליית  –הכרעה בסכסוכי משמורת קדרי "כללי ה-דפנה הקר ורות הלפרין

 )תשע"ג(משפט וממשל הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת" 

  אלימות משפטית בהליכי משפחההאגף לסיוע משפטי 

 https://www.gov.il/blobFolder/news/26-11-2018/he/26-11-2018.pdf 

 ציבות שירות המדינה עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים האגף לשוויון מגדרי, נ

 (18.11.2020) אוגדן למניעת אלימות במשפחה ואלימות בין זוגית

 מחזיקים בזכויות על הילדים בחסות החוק" ו –ד "מכים ורוצחים את נשותיהם ע-הדר גיל

YNET (18.11.2020) 

 לקט נתונים  2019שראל ילדים בי המועצה הלאומית לשלום הילד השנתון הסטטיסטי

(2019) 

  פרסום הנתונים השנתי אודות התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה

 (7.10.2019) הטיפול בתופעת האלימות במשפחה

  (2021מכון חרוב ) ילדים של אף אחדיהודה אטלס 

  יניר יגנה "אחרי שהכריח את בנו לצפות בתקיפה הנאשם בנסיון רצח אשתו יואשם

 /YNET (5.11.2020 )3396951https://news.walla.co.il/itemבהתעללות" 

  חה משפט למשפה-בין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין בביתיצחק כהן– 

 דין ודברים ו )תשע"ב( סוגיית גילוי המסמכים

  שכת עורכי הדין ל –ניכור הורי" הרצאה במחוז תל אביב  –יפעת כרמל "פסיכולוגיה ומשפט

 (9.6.2020) פייסבוק( tlvlawbar@בישראל )

 אוכלוסיית יעד עבור מערכת  :יפעת כרמל "ילדים חשופים לאלימות מצד אביהם כלפי אימם

 (2017כ ) היעוץ החינוכיהחינוך" 

  נייר עמדה ביחס להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )שלילת אפוטרופסות

 (10.12.2020) מכון רקמן, 2020-מהורה בשל עבירה פלילית חמורה( התשפ"א

https://news.walla.co.il/item/3396951
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 (24.1.2021) ,מכון רקמןחזקת הגל הרך,  -נייר עמדה 

  "(02.01.2021) גלובסעידית רייכרט "ההחמצה הגדולה של חוק האפוטרופסות 

  "(23.12.2020) מכון רקמןקרן הורביץ "לחשוב מחדש על איסור העיון בתיקי משפחה 

 מאמרים ופרסומים באנגלית .9.2

 Amy Levin, Linda G. Mills "Fighting for Child Custody When Domestic 
Violence Is at Issue: Survey of Stat Laws" Social Work Oxford Academic (2003) 

 April M. Zeoli Post-Separation Abuse of Women and their Children: 
Boundary-setting and Family Court Utilization among Victimized Mothers J 
Fam Violence 28(6) 547 (2013)  

 CALIFORNIA COURTS THE JUDICAL BRANCH OF CALIFORNIA Basics of 
Custody & Visitation  
Ordershttps://www.courts.ca.gov/17975.htm 

 Stephanie Holt Post-Separation Fathering and domestic Abuse: challenges and 
Contradictions Child Abuse Review Vol. 24 210 (2015) 

 חקיקה ישראלית .9.3
 226, ס"ח 1997-חוק העונשין, תשל"ז 

  ,393, ס"ח 1995-תשנ"החוק בתי המשפט לעניני משפחה 

 1346, תק' 2020-משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"אה-תקנות בית 

 הצעות חוק ישראליות .9.4
 3084 20 פ , ה"ח2016-הצעת חוק הורים וילדיהם, התשע"ו 

 213, ד"כ ה 1961-הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"א 

 מניעת פגיעה בקטין על ידי  – הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון
 2499 23פ  ה"ח ,2020–חשיפתו להורה אלים(, התשפ"א

 חקיקה זרה .9.5
 Cal Fam Code § 3040 (קליפורניה) 
 Cal Fam Code § 3011 (קליפורניה) 
 Cal Fam Code § 3044 (קליפורניה) 
 Cal Fam Code § 6320 (קליפורניה) 

 

 פסיקה ישראלית .9.6
  )(23.10.2011)נבו  א.ק נ' נ.ק 5782-08-09תמ"ש )משפחה טבריה 

  )(30.06.2015)נבו  יועץ המשפטי לממשלההפלונית נ'  36918-06-14א"פ )משפחה נצרת 

  )(02.07.2017)נבו  למוניאפלונית נ'  22993-10-13תמ"ש )משפחה צפת 

  (1995) 221( 1, מט)פלוני, קטין נ' פלוני 2266/93ע"א 

  פ''ד  נ' מדינת ישראל יעל שפר, קטינה, באמצעות אמה ואפוטרופסיתה  506/88ע"א

 87( 1מח)

  )(17.12.2014)נבו  ס.ש נ' ע.ש 17307-12-14ה"ט )משפחה נצרת 

  (2006) 663( 2, סא)פלוני נ' פלוני 5710/05בע"מ 

https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8WD1-RSN2-8T6X-714J-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203040&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/614F-P4H3-CH1B-T2BT-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203011&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/8VXT-PW32-D6RV-H1XS-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%203044&context=1000516
https://ezproxy.ono.ac.il:2077/api/document/collection/statutes-legislation/id/60VS-GRV3-CH1B-T388-00000-00?cite=Cal%20Fam%20Code%20%C2%A7%206320&context=1000516
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  )(17.08.2014) פלונית נ' פלוני 1745-11-13תמ"ש )ת"א 

  (19.07.2017)נבו  פלוני נ' פלונית 919/15בע"מ 

  (1993) 195( 2, מז)אוסקר גולדפיין נ' הלנה גולדפיין 2591/92ע"א 

  (2001) 321( 2ה), נפלונית נ' אלמוני 4575/00רע"א 

  (02.05.2005)נבו  פלונית נ' פלוני 9358/04בע"מ 

  (01.05.2006)נבו  פלוני נ' פלוני 27/06בע"מ 

 (16.12.2020)נבו  פלוני נ' פלונית 42469-09-20יפו( -עמ"ש )מחוזי תל אביב 

 פסיקה אמריקאית .9.7
 Jaime G. v. H.L. (2018) 25 Cal.App.5th 794 (קליפורניה) 
 In re Marriage of Fajota (Cal. App. 4th Dist. Oct. 30, 2014), 230 Cal. App. 

4th 1487, 179 Cal. Rptr. 3d 569, 2014 Cal. App. LEXIS 993 (קליפורניה) 
 

 בינלאומיות-אמנות אירופיות .9.8
  221, 31אמנה בדבר זכויות הילד כ"א 

United Nation Convention on the Rights of the Child (1989) 

  האמנה למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה 
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence, Istanbul, 11.V (2011) (אירופה) 

 פרסומי הרשות המבצעת .9.9
 הוועדה לבחינת עקרונות טרן "דו"ח כללי" פ-מיר, שרון פרימור, רוברט ליכטא-תמר פלד

 (2003ח"א כסליו התשס"ד ) יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה

 רימור אלדר  "דוח ועדת המשנה בנושא ייצוג נפרד לילדים בהליכים אזרחיים" פ-שרון
 (2003תשס"ג )יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה הוועדה לבחינת עקרונות 
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