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הפצת תזכיר חוק הורים וילדיהם לחקיקת המלצות הוועדות הציבוריות בנושאים "הילד ומשפחתו" ו"אחריות הורית
בגירושין".

תשלומים וטפסים
פרסומים
חדשות ועדכונים
כתבות

שר המשפטים אישר את הפצת תזכיר חוק הורים וילדיהם ,התשע"ב ,2012אשר מתבסס על המלצות שתי ועדות ציבוריות:
הוועדה לנושא "הילד ומשפחתו" שעסקה באחריות ההורית למימוש זכויות הילד לפי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.1989 ,
ועדה זו ,בראשות ד"ר תמר מורג ,פעלה במסגרת "הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד ומשפחתו ויישומם בחקיקה",
בראשות השופטת סביונה רוטלוי" .הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין" ,בראשות פרופ'
דן שניט ,שעסקה באחריות ההורית לילדם לאחר שההורים נפרדו.
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מטרת החוק המוצע
למלא את מחויבותה של מדינת ישראל ליישום האמנה לזכויות הילד ,שאושררה עוד בשנת .1991
החוק המוצע מסדיר את נושא האחריות ההורית למימוש זכויות הילד על פי האמנה ,הן במסגרת המשפחתית והן לאחר
פירוד ההורים .הוראות החוק נועדו לשנות את המצב המשפטי הנוהג ביחסי הורים וילדיהם.
עיקרי החוק המוצע
 .1ביטול מרבית ההוראות בפרק "הורים וילדיהם הקטינים" שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,אשר משתית
את הקשר בין הורים לבין ילדיהם על מושג ה"אפוטרופסות" של הורים על ילדיהם .במקום זאת קובע החוק המוצע כי קשר
זה יתבסס על מושג "האחריות ההורית" שבאמנה .משמעות הדברים היא ששני ההורים אחראים במשותף לטיפול בילד,
למימוש זכויותיו ולהתפתחותו.
 .2ילדים הם בעלי זכויות עצמאיות ואף בעלי זכויות כלפי הוריהם בהתאם לאמנה ,נקבע עיקרון טובת הילד כשיקול
ראשון במעלה .אחריותם של ההורים היא לממש בהתאם לעיקרון זה את זכויותיהם של ילדיהם וכן לייצגם ,הן במסגרת
המשפחה והן לאחר שנפרדו .מקום שההורים לא הגיעו להסכמה ביניהם ,יקבע בית המשפט את אחריותם ההורית בהתאם
לעיקרון טובת הילד.
 .3ביטול "חזקת הגיל הרך" היות וזכותו של הילד היא ששני הוריו יהיו אחראים לגידולו ולהתפתחותו ושיהיה לו קשר אישי,
ישיר ורציף עם כל אחד מהם ,אין לפי החוק המוצע מקום להמשיך את החזקה הנוהגת כיום לפיה ילד עד גיל שש יהיה
בחזקת האם .לכן ,קובע החוק קווים מנחים להורים ולבית המשפט כשההורים אינם מגיעים להסכמה ביניהם
להסדרת חלוקת האחריות ההורית ,מימושה וכיצד יש להפעיל את עיקרון טובת הילד.
 .4הכרה בילד כאדם עצמאי בעל זכויות ייחודיות ,לגדול ולהתפתח החוק מונה רשימה שאינה סגורה ,של זכויות בסיסיות
של הילד לפי האמנה ,אשר חובקות את כל תחומי חייו והתפתחותו ,תוך הכרה במרכזיות זכות הילד להורות ולרמת
חיים הולמת .מעמדו של הילד כאדם עצמאי בא לידי ביטוי בפרט בחובה לשתף את הילד בתהליך קבלת החלטות בעניינו
ובהכוונת ההורים לפתרון חילוקי הדעות בינם לבין ילדיהם בדרכי שלום ,לרבות באמצעות צד שלישי ,ולא רק באמצעים
משמעתייםכוחניים.
 .5חיוב ההורים ליישב חילוקי דעות שביניהם בהסכמה ,במסגרת המשפחתית או במצב של פירוד בעזרת צד שלישי,
בעל מקצוע או מגשר ,לפני שהם פונים לבית המשפט החוק מונה רשימה של שיקולים מנחים להורים ולבית המשפט
כיצד לפעול על פי עיקרון טובת הילד במצבים שונים .לכן החוק מציע שכאשר ההורים עומדים להיפרד יהיה עליהם להגיש
לבית המשפט הסכם הורות שבו יציגו את אופן מימוש אחריותם ההורית לאחר הפירוד בנושאי בריאות ,חינוך ,מגורי
הילד ,זמני הטיפול האישי של ההורה בילד לרבות ימי חופשה או מחלה ,נסיעות לחו"ל והתחייבות לעמידה בתנאי ההסכם
ועל דרכי הסכמה על שינוי ההסכם או פתרון חילוקי דעות בהסכמה .כדי להבטיח עמידה של ההורים בהסכם מעניק החוק
לבית המשפט אמצעים הדרגתיים לטיפול בהפרה של ההסכם על פי הסדר שקבע בית המשפט החל מהפניה ליחידת סיוע
בבית המשפט ועד לחיוב ההורה המפר בתשלום פיצויים.
 .6הסדרת מצבים שבהם לאחר פרידה ,אחד ההורים מעוניין להגר עם הילד או להעתיק את מקום מגוריו בארץ החוק
מחייב את ההורה המבקש להגר או להעתיק מקום מגוריו ,ושאינו מגיע להסכמה עם ההורה האחר ,לפנות מראש לבית
המשפט ולהציג תכנית לקליטת הילד מחוץ לישראל ,וכן הסכם הורות אשר יבטיח את שמירת הקשר של הילד עם ההורה
שנשאר בארץ .הן תכנית הקליטה והן ההסכם חייבים לעלות בקנה אחד עם טובת הילד כשיקול ראשון במעלה.
 .7תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה החוק קובע כי לא יוגשו חוות דעת של מומחה בעניינו של ילד אלא לאחר
שהוגשה חוות דעת של יחידת הסיוע או תסקיר עובד סוציאלי שקובע כי יש צורך בחוות דעת המומחה .זאת,
למנוע גרימת נזק לקטין בשל ריבוי חוות דעת ,בפרט כאשר הן מחייבות את הילד לעבור מבחנים ובדיקות מספר
פעמים ,ובשל הימשכות ההתדיינות כאשר אין הצדקה לחוות דעת של מומחה כשאין בעיה אישיותיתפתולוגית אצל הורה או
ילד.
< לעיון בנוסח התזכיר
< לעיון בתזכיר משלים שהופץ לאור ביטול הוראות הפרק השני לחוק הכשרות המשפטית
ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום ה' בחשון התשע"ג ) ,(21/10/2012באמצעות אתר קשרי ממשל.
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