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הניחו לילדים

בשיח הציבורי המתלהם שהתפתח בעקבות הפלת הצעת החוק לביטול חזקת הגיל הרך, חזר שוב
ושוב המושג "ארגוני הנשים" — כמעין שם קוד לאיזה גוף מאורגן, חזק ודורסני, המאופיין בפמיניזם

פנאטי, שנאת גברים ורדיפת ממון וכוח. הגיעו הדברים לידי כך שנשאלתי על ידי בתי מדוע אנחנו
מתנגדות לכך שאבות טובים יגדלו את הילדים שלהם, ונאלצתי להסביר לה, שה"מלחמה" למען

"חזקת הגיל הרך" אין לה דבר עם מלחמת המינים. במרכזה עומדות סוגיות של כסף, של אינטרסים
ושל כוח — אך מעל לכל: של טובת הילדים.

מחקרים רבים מראים, כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר על יכולת ההתאוששות של ילדים ממשבר
גירושים הוא עוצמת הסכסוך בין ההורים, המורכב בין השאר מהיקף ההתדיינויות המשפטיות, מהמצב

הכלכלי לאחר הגירושים וממידת היציבות הנשמרת בחייהם.
מטבע הדברים, דיני המשפחה בישראל מייצרים מערכת רוויית יצרים והאשמות. העובדה שדינים אלה
נשלטים על ידי מערכת דואלית של חוקים — הדין הדתי והדין האזרחי — ושהדיונים מתנהלים בשתי

ערכאות, אזרחית ודתית, יוצרת סבך של שיקולים, אינטרסים ומאבקי כוח. הנושא היחיד שהמערכת
המשפטית השכילה להותיר — באופן יחסי — מחוץ לסכסוך היה עניין המשמורת על הילדים הקטנים.

העובדה שבמצב של אי הסכמה בין ההורים הילדים הקטנים הועברו — ברוב המקרים — למשמורת
פיזית של האם ללא התדיינות (האפוטרופסות, כלומר המשמורת המשפטית, נשארת תמיד בידי שני

ההורים, כך שהאחריות להחליט בסוגיות חשובות בחיי הקטינים מוטלת על שניהם) — די היה בה כדי
להנמיך את הלהבות ולהבטיח שהילדים ייוותרו מחוץ לסכסוך.

הטיעונים שלנו בעניין זה מבוססים על הניסיון שנצבר בעולם: ביטול חזקת הגיל הרך יוביל לעלייה
בהתדיינויות ולהסלמה של סכסוכים. במקום להקל על הכרעת בית המשפט כאשר מדובר בילדים

צעירים, ייאלצו המשפחות המצויות בסכסוך להיגרר לדיונים רבים, המלווים בהכפשות הדדיות,
שמטרתן להוכיח כי הצד השני הוא הורה לא ראוי. וכמובן, אין להתעלם מההיבט הכלכלי — ככל שזמן
המשמורת שמקבל האב גדול יותר, כן ייפסקו לו דמי מזונות נמוכים יותר. כך שמבחינת האינטרס של

הילדים ראוי לדבוק בחזקה אחת, שמשמעותה ודאות משפטית.
ראוי להודות באומץ, כי דיני החזקה הקיימים כיום מעניקים לאם יתרון בבית המשפט. אבל אסור
לשכוח שהיתרון הזה מתקיים על רקע דיני משפחה ומציאות חברתית הסובלים מאי־שוויון חמור.

לפיכך, ביטול חזקת הגיל הרך לא יוביל לשוויון בהליך המשפטי בין בני הזוג, וכמובן שגם לא לשוויון
בחלוקת הנטל הקשור לגידול הילדים לאחר הפירוד. עם זאת, על מנת לאפשר לשני ההורים לממש

את רצונותיהם, ראוי לצמצם את חזקת הגיל הרך עד למינימום ההכרחי ולבחור בחזקה אחרת, שאינה
מגדרית.

ב–85% ממשקי הבית בישראל האשה היא עדיין המטפלת העיקרית בילדים. אינני מטילה את
האשמה בכך על הגברים בלבד: תורמים למצב הזה גם המציאות החברתית, שבה בעבור אותה
משרה נשים משתכרות בממוצע 35% פחות מגברים, שבה נשים עובדות לרוב במשרות פחות
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"נחשקות", ושבה רווחת תרבות עבודה עד "צאת הנשמה", כך שגבר המעוניין לצאת מוקדם יותר כדי
לבלות עם משפחתו נתקל בתגובה מרתיעה.

יש גברים שבעקבות הגירושים מבינים שעליהם להשקיע זמן רב יותר בבית. לטובת בני המשפחה
כולם יש לעודד את התופעה ולכבד את הגברים הללו על החלטתם האמיצה. אבל תופעה מבורכת זו

אינה יכולה להוות הצדקה לביטול חזקה המגינה על כלל הילדים בכלל המשפחות ומחזקת את
מעמדם בסכסוכי גירושים.

אנחנו מאמינות, כי מקומם של ילדים רכים הוא בבית אחד, עם אמם — ההורה שעל פי רוב בילה
אתם את מרב הזמן מרגע לידתם. הסדרי הראייה, מורחבים ככל שיהיו, שנועדו להקנות לאב זמן ראוי

עם ילדיו, צריכים להיקבע כך שלא ישנו את שגרת יומם ובעיקר שגרת לילותיהם. המחשבה כי תינוק
יבלה בכל לילה במיטה אחרת בשל גחמות הוריו, היא בלתי נתפשת.

מעבר לגיל ארבע יש לאפשר חזקה חלופית אחרת, שאינה מגדרית ומיטיבה עם הילדים באמצעות
הקטנת מספר ההתדיינויות ושמירה על עקרון היציבות. מרכז רקמן לקידום מעמד האשה תומך
באימוץ העיקרון של "חזקת הקרוב", הקובעת כי המצב ששרר לפני הפירוד הוא שימשיך לשרור

לאחריו. מדובר פה בטענות שבית המשפט יוכל להעריכן במהירות יחסית לעומת החלטות אחרות,
המערבות שאלות ערכיות.

בדרך זו יישמר היתרון הנובע מהחלת כלל משפטי המביא בחשבון יעילות וחיסכון, מונע ריבוי
התדיינויות, מעניק להורים מעמד משפטי שווה ומונע ככל האפשר את עירוב הילדים בסכסוך. אנו
מאמינות, כי אם יציע משרד המשפטים הסדר מאוזן מהסוג הזה, הוא יזכה בהסכמה רחבה, כולל

תמיכתן של ארגוני הנשים.
ד"ר שאול היא מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

 


