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חרףכן,כמועליה.המוטללעומסמענהלתתומתקשה
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פליליתכעבירהניכור
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למשמורת.כשירלבלתי

עקרוןאתמבססהרבות,בהחלטותיוהרבני,הדיןביתגם

ערכיםעלוגםנורמטיבייםמשפטייםמקורותעלהילדטובת

ביתחברדבריכזרקוריעמדועיננולנגדמהמקורות:השאובים

משפטעזרבספרוזצ"לגולדשמידטהגר"אהגדולהרבניהדין

שמב):עמודכח,(סימן

בטובתהלכותאינןילדיםהחזקתבדברההלכות"כי

הבתאוהבןאיןהילדים.בטובתהלכותאלאההורים

לאם,אולאבזכויותכאןאיןאם.אואבלזכויות'חפץ'

ילדיהם.אתלגדלהםשמחויביםכאן,ישנםחובותרק

בדברהילד,שלמקומובדברלקבועהדיןביתובבוא

והוא:עיניונגדאחדשיקולרקהוריו,וביןבינוהמגע

לדאוגוהזכות""החובהעליהםמוטלתוככאלההקטיניםילדיהםעלהטבעייםהאפוטרופוסיםהםההוריםהכשרות")."חוקלהלן:תשכ"ב-2691(

הרשותגםצמודהלאפוטרופסותופיתוחם.ניהולםנכסיהם,שמירתוכןועבודתם,ידולמשלחלעבודההכשרתםלימודם,חינוכם,לרבותלצרכיהם,

הכשרות)."לחוק41-51(סעיפיםלייצגווהסמכותמגוריומקוםאתולקבועבקטין"להחזיק"

וכולםיהיומשנייםשיקוליםאלהכלאך,נוספים...שיקוליםיעמדוזהשיקולשלבצדואכן,המכריע.השיקולהעל,שיקולהואהילדטובת"שיקול

הילד."טובתלשיקולישתחוו

ליהנותהילדיםאינטרסאתהאפשריתהמרביתבמידההמגשיםמשמורתהסדרלקבועביהמ"שעלההורים,פרידתלאחרהנוצרת"במציאות

האחר."ההורהלביןהילדיםביןקשרלשמורזאתעםויחדיותרמתאיםשנמצאההורה,שלבמשמורתויציבהממסגרת

מפנינסוגההטווח,קצרבמובנהקטיןטובתבחינתשגםחוקיתבלתיתופעההואהוריניכורכיהאג","אמנתעל-פילהליךבהשוותיבשעתו,"כתבתי

אךמאודרחבבהיקףלאאםגםמאוד,תדירלאאםגםכלשהוקשרליצירתבמהירותויפעלהמשפטביתימתיןלאראויצידוקובאיןהחוקיותאי

להיות."צריךההוריםביןקשר

.)6102.20.40פלונינ'פלוניתהגדול,הרבניהדיןבית8-743218

פלונית.נ'פלוני61-11-64955רמ"ש

הערה




שבתיאףכיקובע(9102(משנת96בהמדינהמבקרדוח

להכנתימים54כ-שלזמןפרקלקבוענוהגיםהמשפט

ארוכיםחודשיםלאורךנמשךהתהליךבפועלהתסקיר,

חריף,ניכורשלבמצביםמשנה.למעלהאףמסוימיםובמקרים

מהילדים.המנוכרההורהשלניתוקהיאהמשמעות

החברהאתעזבבהההוריםשאחדמשפחהשלבמקרה

נוספים:גורמיםהקיימותהמורכבויותעלמתווספיםהחרדית,

והפררוגטיבההמוניציפליתלרשותהרווחהמערכתכפיפות

הסוציאלי.העובדהמלצותבקבלתהשיפוטיותהערכאותשל

אותו.המעסיקההמוניציפליתלרשותכפוףהסוציאליהעובד

הואשבההקהילהמתוךבאהסוציאליהעובדרביםבמקרים

כלל,בדרךשלה.החייםומאורחמהערכיםמושפעוהואעובד

עשויההקטיןשלהקהילתיתהסביבהעםהזאתההיכרות

החברתיהתרבותי,המארגשליותרטובהלהבנהלתרום

התסקיר.מושאהקטין,שלוהחינוכי

עלמחלוקתבלבהנתוןבקטיןמדוברכאשרעקא,דא

וביןהחרדיהחייםאורחאתשעזבהורהביןהמשמורת

שהכפיפותסיכויישמהקהילה,חלקלהיותשממשיךהורה

הערכיםמערכתהסוציאלי,העובדשלהמוניציפליתלרשות

בתסקירביטוילידייבואוראשיהשלוהמסריםהקהילהשל

ובהמלצות.

ואתהתסקיראתלקבלמחויבותאינןהשיפוטיותהערכאות

מדוברשבהםבמקריםדין.לסדריהסוציאליהעובדהמלצות

המקבילותהערכאותששתילהניחאפשר'הומוגניים'בהורים

המלצותיהם.ואתהרווחהתסקיריאתקלותביתרלקבלייטו

הילדטובתשלשיקולבהםשמעורבבמקריםזאת,לעומת

הרבניהדיןביתהחרדית,החברהאתעזבמהוריושאחד

ולדחותהילד''טובתבהערכתהדתילשיקולמשקללתתייטה

שהםכפיהילדטובתאת'מסכנות'אשרהרווחההמלצות

אותה.רואים

אכיפה

דרורימשההשופטכב'(91.3.5בנבו][שפורסםבפס"ד

המשפטבתילרשותהעומדיםהאמצעיםאתלראשונהסוקר

רבות,סנקציותכולליםוהםההורי,הניכורבתופעתלטיפול

מגבלותהטלתלרבותלפועל,הוצאהבהליכישימושהיתר:בין

יציאהעיכובדרכון;קבלתעלהגבלהכגוןהמנכר,ההורהעל

עלהגבלהחיוב;בכרטיסישימושמעשייתהגבלההארץ;מן

ועוד.8חידושואוהחזקתונהיגה,רישיוןקבלת

שללאלהזהיםאכיפהאמצעיעומדיםהרבניהדיןביתלרשות

בתיחוקספציפיבחוקלעיגוןזוכיםאףוהםהמשפט,בתי

בתיואכן,תשט"ז-6591.דיון),ודרכיציות(כפייתדתייםדין

נושאים.בשללהחלטותיהםאתאוכפיםהדין

הרבנייםהדיןבתיבאכיפתהבדלים

מתמהמהיםמסוימים,בהרכביםהרבניים,הדיןבתיכינראה

החברהיוצאיבהוריםמדוברכאשרהשהותזמניבאכיפת

מאלהאפקטיבייםפחותאכיפהבאמצעיובוחריםהחרדית

הומוגניים.הוריםשלבמקריםהננקטים

החרדיתהחברהיוצאימההוריםרביםכינראהבמציאות,

במשברעצמםאתמוצאיםוילדיהםמילדיהם,מנותקים

ההורים.ביןנאמנויות

מאפשריםאינםוהמפוקחיםהמצומצמיםהשהותהסדרי

ילדיו.עםאיכותיהוריקשרהחרדיתהחברהיוצאלהורה

ההורה,עללסמוךשאיןהואלילדיםמשדריםשהםהמסר

ואתהניכורתחושתאתמגבירוהואהחרדית,החברהיוצא

כשיתבגר.גםילדואתילווהההורהכלפישהניכורהאפשרות

לסיכום

כךהחרדית,החברהבקרבהעזיבהתופעתשמתגברתככל

בקרבההניכורתופעתשללייחודיותהמודעותוגוברתהולכת

והקהילתי.המשפחתיהאישי,בפן

הגדרותמעמיק,אקדמימחקרדורשתזוייחודיתתופעה

יעילים.טיפולואמצעיוזיהוילאיתורתיאורטיות

הערה



