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  בישראל משפחות איחוד: וילדי� הורי� על

  מאת

   *אמיר
טלי קריצמ�

 ומילד זר מהורה שמורכבות משפחות על החלי המשפטיי הכללי על מתבונ� המאמר

 נמצאות אלו משפחות. הישראלי במשפט המשפחה תפיסת של בהקשר בישראל מעמד בעל

 המיקו. ההגירה של הרגולציה לבי� המשפחה חיי של הרגולציה שבי� המפגש בצומת

 התפיסות על אור לשפו� יכול החברה בשולי המעורבות המשפחות של הפריפריאלי

 מעודדי אנחנו מצבי באילו: זאת ובכלל, המשפחה של למהותה באשר שלנו הבסיסיות

; וזהות זרות; משפחתיי תאי בי� שוויו��אי; בה ותומכי עליה מגני, המשפחה את

 על גוברי ההגירה מדיניות של הפוליטיי השיקולי הזה בצומת. 'וכד, ואזרחות זכויות

 הזכות על ההגנה של המשפטי השיקול ועל המשפחה חיי עידוד של הפוליטיי השיקולי

 המעמד שלפיו הכלל את שמנסחי ה אלו הגירה דיני שיקולי. משפחה לחיי החוקתית

 לקבל המבקשי זרי הורי על החלי הכללי, כ�. חריגי במקרי רק להורה יוענק

 לעידוד בישראל הננקטת המדיניות את תואמי אינ ישראלי לאזרח הורות מכוח מעמד

. מאיד�, ולהורות משפחה לחיי הזכות על ולהגנה, מחד, לילדי בהורי ולתמיכה ילודה

� טובת בעיקרו� שרואה המשפטית התרבות ע אחד בקנה עולי אינ הללו הכללי, בנוס

 בהקשר העקיבות היעדר. לילדי הנוגעות שיפוטיות החלטות לקבלת מנחה עיקרו� דהיל

 זכויותיה על פחותה משפטית להגנה זוכי זרי להורי ילדי כי חשש מעלה הזה

 וכי, אזרחי היות חר�) אזרחי להורי לילדי ובהשוואה זרי זוג לבני בהשוואה(

 תפקיד משחקי במדינה הרצויה וכלוסייההא לטיב בנוגע דמוגרפיי�אתנו שיקולי

 שאינ מי כאל הוא ילדי אות אל היחס, למעשה. ובניהולו המשפטי הכלל בקביעת

  . במקומ נמצאי

‡Â·Ó .‡ .˙¯‚ÒÓ‰ ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ :ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÚÂ·˜‰ Ú‚Â�· „ÂÁÈ‡Ï ˙ÂÁÙ˘Ó. 1 .הנחות כמה 

 במשפט המשפחה תפיסת. 2; משפחות ואיחוד ריבונות, הגירה על מקדימות יסוד

 במשפט המשפחה תפיסת מול אל מהגר הורה שבה המשפחה של הרקע כללי. 3; הישראלי

, נהלי, תקנות, חקיקה – משפחות לאיחוד בנוגע המשפטיי הכללי. 4; הישראלי

 ·�ÈÁ‰. ·; ביניי מסקנות. 6; בעקבותיו וההתרחשויות דימיטרוב די� פסק. 5; החלטות

 
עמיתת פולונסקי ; המרכז האקדמי למשפט ועסקי, לאומי�דיני עבודה ומשפט בי�, מרצה לדיני הגירה   *

, אמגור�קר� איזאק, אבינוע כה�, שרי בשי, אבקש להודות לחבריי יונת� ברמ�. ליר בירושלי�במכו� ו�
נוע פלג ואדריאנה קמפ על הערותיה על טיוטות מוקדמות של מאמר , �רותי זפר, אלעד פלד, טלי שפר

הכתיבה והחשיבה על , עוד אבקש להודות לעודד פלר על הסיוע הרב שהושיט לי במהל� המחקר. זה
 כינוס האגודה למשתתפיכמו כ� אני מודה . ולדפנה הקר וליובל לבנת על הייעו� שהעניקו לי, המאמר

משתתפי הסמינר המחלקתי במרכז האקדמי למשפט ולעסקי ומשתתפי , הישראלית לסוציולוגיה
, מלי דוידיא�' אני מודה לגב. אביב על הערותיה�הסמינר בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל

א� , שלא קיבלה מענה פורמלי(האחראית לחופש המידע במשרד הפני על טיפולה המסור בבקשתי 
בטלר על �קרינסקי ולשיר� אלטמ��לבסו� אני מודה לנועה ארד). שתנופה בפגי�עלבנענתה במידת מה 

 .עזרת� למחקר
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˙È˙¯Â˜È· Ï˘ ˙Â˜Ó�‰‰ ˘Ó‰˙ÂÈËÙ .1 .להנמקה המשפטי הבסיס – : או? מחייב התקדי

 בהנמקה הילד של מקומו. 2?; הילד אחרי ההורה ולא ההורה אחרי הילד יל� האומנ

 .ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÔÈ· ·ÈË¯�‰ ,‰È‚ÂÏÂ�ÈÓ¯Ë‰ ,‰˜È¯ÂË¯‰ ÌÂ˘ÈÈ‰Â. ‚; המשפטית

 הזר: "רנטיבייאלט ונרטיבי, "הזיקות נטול הזר: "הזר ההורה אודות על הנרטיב .1

 רטוריקה בי�. 2; "זכויות כנושא הזר "או" האחר של מטרותיו להגשמת כמושא

  .ÌÂÎÈÒ. „; ההומניטרי והחריג המדינה אינטרס, הפרט זכות: לטרמינולוגיה

  מבוא

 ורווחת הולכת, לישראל יהודית�הלא ההגירה של מהתגברותה כחלק, האחרונות בשני�

 1.תה משפחה נושאי� מעמד אזרחי שונה האחד מהשניבה� בני אוששל משפחות  התופעה

 העשורי� בשני שהיקפה, ישראל למדינת יהודית�הלא להגירה בנוגע הננקטת המדיניות

 או הוריה� של מזה שונה ילדי� של החוקי מעמד� בה� מצבי� יצרה, רב הוא האחרוני�

 הגירת� מועד או �ההורי של נישואיה� מועד, לידת� מועד של כפונקציה היתר בי�, אחיה�

; בישראל אזרחי מעמד בעלי ה� המשפחה מבני אחדי� המשפחות מ� בחלק. לישראל

 לפנות יכולה משפחה בני של שלישית קבוצה; חסומה לרכשו ודרכ� אותו חסרי� אחרי�

  . המעמד את לרכוש בבקשה לרשויות

 איחוד של שוני� הליכי� במסגרת מעמד לרכוש המבקשי� משפחה בני באות� הטיפול

 נורמות פני על פזור הוא אלא אחד משפטי בכלל קודיפיקטיבי באופ� מוסדר אינו משפחות

 4הפני� משרד של פנימיי� נהלי� 3,תקנות 2,חקיקה: שונה נורמטיבי מעמד בעלות, שונות

 
1   כמונחי , באופ� חליפי" מעמד"או " מעמד משפטי", "מעמד אזרחי"במאמר זה אנקוט את המונחי

אינו עניי� המוגדר : קרי(המכונ� על ידי חוקי האזרחות של המדינה , המתייחסי למצבו החברתי של אד
ממעמד זה נובעות . וזוכה להכרה על ידי כולי עלמא) דיו באופ� אוטונומי או בדר� חוזית כלשהיעל י

, הזכות לשהות בה, ואולי בעיקר, וג, כגו� הזכות להיות נשא של חלק מ� הזכויות במדינה, זכויות שונות
 התושבות , חותבי� היתר כולל בחובו המונח את האזר.  להיכנס אליה ולצאת ממנה–ובחלק מ� המקרי

 . חסרי מעמד ה מי שאינ בעלי היתר כלשהו לשהות בה. וכ� את האשרות והרישיונות האחרי הקיימי
 לחוק הכניסה 2' ס; 1952–ב"התשי,  לחוק האזרחות7, 5' ס; 1950–י"התש, א לחוק השבות4' ס  2

 .2003–ג"התשס, )הוראת שעה(חוק האזרחות והכניסה לישראל ; 1952–ב"התשי, לישראל
 .1974–ד"התשל,  לתקנות הכניסה לישראל12' תק  3
נוהל הטיפול במת� מעמד להורה  "5.2.0033ההגירה ומעברי הגבול , ראו בעיקר נוהל רשות האוכלוסי�  4

  �www.piba.gov.il/Regulations/5.2.0033.pdfזמי� ב) 23.5.2011" (קשיש ובודד של אזרח ישראלי
 5.2.0036ההגירה ומעברי הגבול , נוהל רשות האוכלוסי�; ")קשישנוהל מת� מעמד להורה : "להל�(
 �www.piba.gov.il/Regulations/89.pdfזמי� ב) 1.12.2009" (י/נוהל מת� מעמד להורי לחייל"
 5.2.0038ההגירה ומעברי הגבול , נוהל רשות האוכלוסי�; ")י/נוהל מת� מעמד להורי לחייל: "להל�(
זמי� ) 4.8.2010" (מת� מעמד זמני מטעמי רפואיי/יכוב הרחקהנוהל הטיפול בבקשה לע"
 5.2.0017ההגירה ומעברי הגבול , נוהל רשות האוכלוסי�; �www.piba.gov.il/Regulations/91.pdfב
נוהל הטיפול בהפסקת הלי� מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלי כתוצאה מאלימות מצד ב� "

נוהל רשות ; �www.piba.gov.il/Regulations/5.2.0019.pdfזמי� ב) 18.4.2007" (הזוג הישראלי
נוהל טיפול בהפסקת הלי� להסדרת מעמד לבני זוג של  "5.2.0017ההגירה ומעברי הגבול , האוכלוסי�

נוהל הטיפול : "להל� �www.piba.gov.il/Regulations/5.2.0017.pdf)זמי� ב( 11.5.2009" (ישראלי
 ").עמד לבני זוג של ישראליבהפסקת הלי� להסדרת מ
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 קרובות לעתי� מתרחש הללו הנורמות של פרשנות� על והמת� המשא 5.ממשלה והחלטות

 בוועדות – רחוקות לעתי�, הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסי� ותרש פקידי של בלשכותיה�

 דרכ� את מוצאי� הסכסוכי� כאשר. המשפט בבתי – ספורי� ובמקרי� 6,לזרי� ההשגה

 לענייני� המשפט בבתי מתנהלי� ה� רוב פי שעל הרי, המשפט בבתי מיושבי� להיות

 מתקבלת, כ�. העליו� פטהמש לבית דרכ� את ה� מוצאי� רחוקות לעתי� ורק 7,מינהליי�

 השיפוטית הביקורת. זו את זו סותרות שלעתי� מינהליות החלטות של קוהרנטית לא תמונה

 את הול� אינו האחד חלקה אלו בנושאי� מינהליי� לענייני� המשפט בתי של בפסיקת�

   8.העליו� המשפט לבית ערעור ידי על לבחינה ניצבת אינה לרוב והיא, האחר חלקה

 בקרבת לשהות כדי בישראל אזרחי מעמד מבקש הורה שבו במצב תמקדי זה מאמר

 ילד של הוריו משני אחד שבו במצב זה יהיה רוב פי על. בה מעמד לה� אשר, הקטיני� ילדיו

 בבני סחר קרב�, מקלט מבקש, עבודה מהגר (מהגר הוא השני ואילו, תושב או אזרח הוא

 מקבל הילד אלו במשפחות). שפחותמ איחוד לצור� לישראל להגר שביקש מי או אד�

 הוא הזר ההורה ואילו, המעמד בעל ההורה של מעמדו מכוח ישראלית תושבות או אזרחות

 לו יוענק כי ומבקש כלשהי מסיבה אותו איבד א� בעבר מעמד בעל היה או, מעמד חסר

 
, חוקיי�הסדר לשעה למת� מעמד לילדי שוהי בלתי "�30 של הממשלה ה3807ראו למשל החלטה   5

החלטה ; )�30 של הממשלה ה3807החלטה : להל�) (26.6.2005" (הוריה ואחיה הנמצאי בישראל
הוריה ואחיה , חוקיי�הסדר לשעה למת� מעמד לילדי שוהי בלתי "�31 של הממשלה ה156

והחלטה ; )�31 של הממשלה ה156החלטה : להל�) (18.6.2006" (תיקו� החלטה – הנמצאי בישראל
הוריה ואחיה הנמצאי , הסדר לשעה למת� מעמד לילדי שוהי שלא כחוק "�32 של הממשלה ה2183

 ).�32 של הממשלה ה2183החלטה : להל�) (1.8.2010 ("בישראל
היא גו� ביקורת פנימי במשרד הפני שאמור לבחו� החלטות שנת� המשרד או " ועדת ההשגה לזרי"  6

אי� מתקיימי בפניו דיוני בעל פה וההחלטות . החלטות שהמשרד נתבקש לתת א� נמנע מלתת�
יש לפנות לוועדה , פי הפסיקה�על). שמוגשות כעתירות לכל דבר(מתקבלות על יסוד השגות בכתב 

ראו (מיצוי הליכי �שא לא כ� העתירה לוקה באי, שת עתירה לבית המשפטבנושא שנמסר לה בטר הג
�ימנהלי (מ "לדוגמה עת 54853�01�13) � Ô‡Á¯Ò 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘בנבו (  מ"עת; )21.5.2013, פורס

�מנהלי י(( 389/10 � ÈÙ‡ÎÒ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,15' פס , פורס בנבו( לפסק דינו של השופט נוע
ידועי , נשואי(מעמד לבני זוג ולילדי נלווי : בהחלטות בנושאי האלההוועדות דנות )). 3.1.2013

מעמד לאחר הפסקת ההלי� לבני זוג ; מעמד לילדי נלווי לזכאי שבות; )אזרחי ותושבי קבע, בציבור
)רישו ילדי ; מעמד להורי לחיילי; מעמד להורי קשישי; )נשי מוכות, אלמנות, הורי לילדי

על החלטות הוועדות . משרדית ועוד� מת� מעמד מטעמי הומניטריי על ידי הוועדה הבי�;של תושבי
לפי המקו שבו , אביב�אפשר לעתור לבית המשפט המחוזי בירושלי או לבית המשפט המחוזי בתל

נוהל ועדת השגה לזרי  "1.5.0001נוהל רשות האוכלוסי� וההגירה בעניי� זה ראו . ניתנה ההחלטה
 Regulations/il.gov.piba/51..�זמי� ב )6.10.2011( " מרחבי ירושלי ותל אביב–ני במשרד הפ

pdf.0001 .שיפעלו לפי חוק , בעתיד נראה כי סמכויותיה� של הוועדות יינתנו בידי בתי הדי� לעררי
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת ; 1068ח "ס, 2011–א"התשע, )22' תיקו� מס(הכניסה לישראל 

 . 312ח "ה, 2010–א"התשע, )בית די� לזרי) (20' תיקו� מס(וק הכניסה לישראל ח
7   לחוק בתי משפט לענייני �12 ו5' כפי שהיא קבועה בס, סמכות של בתי המשפט לענייני מינהליי

כוללת בי� היתר הכרעה בעתירות שהסעד המתבקש בה� הוא מכוח חוק , 2000–ס"התש, מינהליי
למעט החלטות , )הוראת שעה(חוק האזרחות והכניסה לישראל ;  לחוק האזרחות7' ס; הכניסה לישראל

 . ג�3 ו1א3' לפי ס
ניתנה במסגרת השתלמות " (תהלי� של שינוי מהלכת דימיטרוב"ראו הרצאתו של עור� די� עודד פלר   8

 ).14.9.2011, שופטי בנושא דיני פליטי והגירה
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 שאינ� בבקשות מדובר כי אדגיש 9.ילדו בקרבת בישראל לשהות שיוכל כדי ישיבה רישיו�

 בעלי ילדיה� ע� שלה� ההורות קשר על אלא ההורי� בי� זוגיות של קשר על מבוססות

 בי� זוגיות קשר עוד מתקיי� אי� המקרי� של הארי בחלק כי היתר בי�, בישראל המעמד

 הילד שבה�, יחסית נדירי�, אחרי� מצבי� בישראל ההגירה בדיני ייתכנו זאת לצד. ההורי�

 במנותק כזה למעמד זכאי� אינ� הוריו א�, כלשהי מסיבה לבישרא מעמד לקבל זכאי עצמו

  .לילד שלה� הקשר מ�

 אתייחס. בהקשר� משפחות לאות� באשר שנקבעו המשפטיי� הכללי� את לבחו� אבקש

 יודר מי להכריע רשאית המדינה של בהיותה כופרת שאינה מוצא מנקודת הללו הכללי� אל

 דיני של המרכזיות המטרות אחת. שלה הההגיר דיני במסגרת, בתוכה יוכל ומי ממנה

 מי של; פנימי שהוא מי לעומת המדינתי לסדר חיצוני שהוא מי של: תיחו� היא ההגירה

 מורחק עצמו את למצוא עלול ולכ� – שמודר מי לעומת וחברתית משפטית, פיזית שמוכל

 שנהנה מי של; שלא מי לעומת ולהטבות לזכויות שזכאי מי של; בתוכה נעצר או המדינה מ�

 המשפחות של המקרה זאת ע�. ועוד חברתית לשוליות שנדו� מי לעומת חברתית מיוקרה

. ההגירה דיני שמסרטטי� לכאורה והבינריות היסודיות ההבחנות את מאתגר המעורבות

 מטבע מקרי� הזר ההורה של הזכויות מצב שכ�, המעורבת במשפחה קורסות הללו ההבחנות

 קטיגוריאלי טשטוש של אלו נקודות דווקא. המעמד בעל ילדו לש הזכויות מצב על הדברי�

   10.אחרי� בהקשרי� בעבר בה� ועסקתי, לטעמי במיוחד מעניינות

 בצומת נמצאות – בעלי מעמד והורה ילד לצד – זר הורה חבר שבה� משפחות אות�

 הפריפריאלי המיקו�. ההגירה של הרגולציה לבי� המשפחה חיי של הרגולציה בי� המפגש

 שלנו הבסיסיות התפיסות על אור לשפו� יכול החברה בשולי המעורבות המשפחות של

, המשפחה את מעודדי� אנחנו מצבי� באילו: זאת ובכלל, המשפחה של למהותה באשר

, ואזרחות זכויות; וזהות זרות; משפחתיי� תאי� בי� שוויו��אי; בה ותומכי� עליה מגני�

 השיקולי� על גוברי� ההגירה מדיניות של הפוליטיי� השיקולי� הזה בצומת כי אראה. 'וכד

 החוקתית הזכות על ההגנה של המשפטי השיקול ועל המשפחה חיי עידוד של הפוליטיי�

 להורה יוענק המעמד שלפיו הכלל את שמנסחי� ה� אלו הגירה דיני שיקולי. משפחה לחיי

  . חריגי� במקרי� רק

 המבקשי� זרי� הורי� על החלי� כללי�ה, בבסיס� כי היא הדבר של המעשית התוצאה

 בישראל הננקטת המדיניות את תואמי� אינ� ישראלי לאזרח הורות� מכוח מעמד לקבל

 ולהורות משפחה לחיי הזכות על ולהגנה, מחד לילדי� בהורי� ולתמיכה ילודה לעידוד

 
ההערכה . יק� התופעה נתוני כאלה אינ מצויי בידי משרד הפניחר� ניסיונות להשיג נתוני על ה  9

 .היא שאי� יותר מכמה עשרות בודדות של מקרי כאלה בשנה
, שבה בחנתי את התחו האפור שבי� מהגרי העבודה לבי� הפליטי, ראו למשל את עבודת הדוקטור שלי  10

 ,TALLY KRITZMAN-AMIRנומיי אקו�תחו שבו מצויי אות אנשי שאני מכנה הפליטי הסוציו
SOCIO-ECONOMIC REFUGEES (2008) (Unpublished Ph.D. dissertation,Tel Aviv University) .

ראו המחקר העוסק בחובה של מדינות כלפי אנשי המציגי את עצמ בנקודת הגבול של , כמו כ�
 'חמה החזרה' נוהל :ומוסריות ותגבול של חוקיות על "אמיר ותומס ספייקרבואר�טלי קריצמ�(המדינה 
ÓÒ‡ ˙�ÈÙ È˜Ò�ÈÂÏ :Ë·È‰ ÌÈ¯‰ "למצרי ישראל בי� בגבול המקלט מבקשי בסוגיית אחרי והליכי

Ï‡¯˘È· ËÏ˜Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó Ï˘ ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á) אמיר עורכת�טלי קריצמ� ,הספר ) (טר פורס
  .))ÓÒ‡ ˙�ÈÙ È˜Ò�ÈÂÏ¯‰: להל�
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 ו�בעיקר שרואה המשפטית התרבות ע� אחד בקנה עולי� אינ� הללו הכללי� בנוס�. מאיד�

 התאימות היעדר. לילדי� הנוגעות שיפוטיות החלטות לקבלת מנחה עיקרו� הילד טובת

 זכויותיה� על פחותה משפטית להגנה זוכי� זרי� להורי� ילדי� כי חשש מעלה הזה בהקשר

 וכי, אזרחי� היות� חר�) אזרחי� להורי� לילדי� ובהשוואה 11זרי� זוג לבני בהשוואה(

 תפקיד משחקי� 12במדינה הרצויה האוכלוסייה לטיב אשרב דמוגרפיי��אתנו שיקולי�

 מי כאל הוא ילדי� אות� אל היחס, אראה כ�, למעשה. ובניהולו המשפטי הכלל בקביעת

 היחס את בדקתי שבו קוד� למחקר שלי זה מחקר מצטר� בכ�. במקומ� נמצאי� שאינ�

  13.אחרי� חברתיי� יסוד מושגי לבי� ההגירה דיני שבי�

  מתודולוגיה

 המבקש זר מהורה המורכבות למשפחות בנוגע המשפטיי� הכללי� לחל� מבקש מאמרה

. לבקר� כ� ובתו�, מקורות מכמה לחלצ� ניסיתי. ישראלי לילד הורותו בשל מעמד לרכוש

 שאות�, שלעניי� והתקנות הנהלי�, החקיקה על בהסתכלות לאתר נית� המשפטי הכלל את

 את אאתר כ�. רחב באופ� בישראל המשפחה מושג של המשפטית התפיסה מול אל אבח�

 מאז ניתנו אשר והחלטות די� פסקי ושישה שלושי� של עומק ניתוח מתו� המשפטי הכלל

 הורי� של מעמד� בשאלת ממש של דיו� בה� ומתקיי�, 2012 ינואר חודש ועד 2000 שנת

 
רק במקרי חריגי יוענק מעמד להורי זרי לילדי ישראלי היא כי השלכה נוספת של הכלל שלפיו   11

לא ננקטת גישה שווה כלפי בקשות של בני זוג זרי לאיחוד משפחות וכלפי בקשות של הורי לאיחוד 
הגישה המקלה את הקניית המעמד לב� זוגו הזר של ישראלי בשל קשר . משפחות ע ילדיה האזרחי

ט מ� הגישה הננקטת כלפי הורהו הזר של ילד ישראלי אשר בקשתו למעמד הזוגיות שונה שוני בול
 משפט –) אזרחיי(הזכות לחיי משפחה ולנישואי� "ראו יובל מרי� . נשענת על הקשר ההורי שלו

יור רבי� ויובל שני  (ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊ ,Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Á 663 ,703–704˙" בינלאומי ומקומי
 ). 2004, עורכי

. דמוגרפי העיקרי המופעל מבקש לפעול לשימור הרוב היהודי במדינה�בהקשר הישראלי השיקול האתנו  12
אינני מבקשת לנקוט עמדה באשר להכרחיותו של השיקול לצור� השמירה על מדינת ישראל כמדינה 

È¯Ó „¯Îראו למשל חיי גנז . על שאלה זו עמדו רבי לפניי. יהודית ודמוקרטית או בקשר למוסריותו
¯�‚‡Â ‰·È˘‰ ˙ÂÎÊ „Ú :˙ÂÈÏ‡¯˘È ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÚ· Ï˘ ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÁÂ˙È�) 2006( ;אמנו� רובינשטיי� השוו ל

 מח ‰ËÈÏ˜¯Ù" המקרה של הגירה לצורכי נישואי�: בטחו� המדינה ורוב יהודי, זכויות אד"וליאב אורגד 
315 ,344) 2006( ; �, Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰– „È˙ÚÏ Ë·Ó 123 " ?מהי ומה תהיה: האזרחות"יפה זילברש
הקושי שעליו . )2003, יפה זילברש� ואיתי ליפשי� עורכי, ידידיה צבי שטר� (176–174, 161–123

לעניי� זה . מצביע המאמר הוא בעליונותו של שיקול זה על פני שיקולי טובת הילד והזכות לחיי משפחה
� "בגראו /037052 Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡„Ú�  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘, 2(סאד "פ (
: להל� ()2006(וברא� ' לפסק דינו של השופט ג24' יה ופס' לפסק דינה של השופטת פרוקצ14' פס, 202

באופ� כללי אעיר רק כי האמצעי המשפטי המרכזי המאפשר את הגשמת האינטרס  .)Ï‡„Ú‰עניי� 
יצוי� כי חוק . ולקרוביההמאפשר מת� מעמד אוטומטי ליהודי , דמוגרפי הוא חוק השבות�האתנו

. ג הגירה של בני משפחה שאינ יהודי לפי מבח� הלכתי, לצד הגירת יהודי לישראל, השבות איפשר
לחילופי�  .מחקרי שנערכו על ההסדר העלו ספקות כי החוק כיוו� לכ� אלא זו תוצאה בלתי צפויה שלו

לציבור היהודי ותהווה , כ� שוער, צמה כי החוק ביקש להוסי� למדינה אוכלוסייה אשר תשיי� ענטע�
או אי� הפ� חוק השבות את , הגול ויוצרו"ראו למשל יפעת וייס . משקל נגד לציבור הפלסטיני בישראל

 ).Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 19 ,45) 2001¯˙" אתנית�ישראל למדינה מולטי
 Tally Kritzman-Amir, Privatization andהפרטה לראו למשל מאמר הבודק את הקשר בי� הגירה   13

Delegation of State Authority in Asylum Systems, 5 L. & ETHICS HUM. RTS 194 (2011). 
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 ותשעה תזרו אימהות עשרי� של בקשותיה� נבחנות אלו די� בפסקי 14.אזרחי� לילדי� זרי�

 משפט בבתי ניתנו הדי� מפסקי וחמישה עשרי� 15.ישראל במדינת מעמד לרכוש זרי� אבות

 שניי� 16.�"בג בהליכי רוב פי על, העליו� המשפט בבית ניתנו והיתר, מינהליי� לענייני�

 איחוד בנושא ספציפי חוקי הסדר של החוקתי תוקפו את עקרוני באופ� בוחני� הדי� מפסקי

 בית העניק די� פסקי אות� מתו� בשמונה 17.תק� החוק כי, רוב בדעת, י�ומוצא, משפחות

 18.ארעי באופ� בישראל להישאר לו יאפשר אשר הזר להורה מעמד יו� של בסופו המשפט

 של ההומניטרית בוועדה נוס� לדיו� אותה והחזיר העתירה את הדי� בית קיבל מה� בתשעה

 לא הדי� מפסקי בחמישה 19.במקרה �לדו עליה כיצד אותה שהנחה לאחר הפני� משרד

 שבית מבלי א� העתירה חיי במהל� מעמד קיבל הזר וההורה, לעתירה המשפט בית נדרש

 של ובקשתו, העתירה נדחתה הדי� מפסקי עשר�בשני� 20.די� בפסק כ� על הורה המשפט

 
 במסגרת הכנת המאמר נקראו עוד עשרות רבות של פסקי די� שבה לא התקיי דיו� מהותי ,כמו כ�  14

א� קשה להפיק , פסקי די� אלו חשובי כמוב�. בנושא של הענקת מעמד להורי זרי לילדי אזרחי
ע זאת חשוב לזכור שאי� בהכרח הבדל מהותי בי� . מה מסקנות כלשה� אשר תורמות לענייננו

יצוי� כי חלק מפסקי . הפרשיות שסופ� בפסק די� מנומק לבי� אלו שבעניינ� נית� פסק די� לקוני ותו לא
 . הדי� עוסקי באות� פרשות עובדתיות בערכאות שונות

15   נדונה בקשה לאפשר להורי לקבל מעמד ארעי בישראל לצור� השלמת טיפול בשני מקרי שבה
 È�ÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 10993/08מ "עע: רפואי בילד מדובר במשפחות שבה� שני ההורי זריחירו

–ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ) בנבו  �È˘„‡  'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó‰ �1727/04) א"תמנהלי (מ "ועת) 10.3.2010, פורס
 ). 17.8.2004, פורס בנבו(

בשלושה מקרי מדובר בפסק די� ובהחלטות ביניי שניתנו בבית המשפט העליו� בשבתו כבית משפט   16
, פורס בנבו (˘¯ ‰È�ÂÏÙ 'ÌÈ�Ù � 775/12מ "עע; 15 ש"לעיל ה, 10993/08מ "עמ: לערעורי מינהליי

כמו כ� באחד מהתיקי ). 23.1.2012, פורס בנבו (�È�ÂÏÙ 'Ù‰ „¯˘ÓÌÈ˙ � 660/12מ "עע; )27.1.2012
�8916/02� "ראו דנג. שנדחתה, הוגשה עתירה לדיו� נוס � ·Â¯ËÈÓÈ„ ' ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó–ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰�Ó  

� "דנג: להל�) (6.7.2003, פורס בנבו(·Â¯ËÈÓÈ„ .( 
466/07� "בג; 12 ש"לעיל ה, Ï‡„Ú‰עניי�   17 � ÔÂ‡Ï‚ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰) בנבו , פורס

11.1.2012.(  
מ "עת; )4.6.2010, פורס בנבו ( ÂÓÏÒ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·‰ � 3111/08) א"תמנהלי (מ "עת  18

�ימנהלי ( 705/07) � ‰¯˜ÒÂÓ ' ÌÈ�Ù‰ ¯˘בנבו(  2981/04) א"תמנהלי (מ "עת; )21.12.2009, פורס
� Â‡ËÂËÈÒ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ )בנבו 1905/03� "בג; )1.2.2007, פורס � ÏÎÚ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–ÌÈ�Ù‰ ¯˘  

�ימנהלי (מ "עת ;15ש "לעיל ה ,10993/08מ "עע; )5.12.2010, פורס בנבו( (673/02 � ˙È�ÂÓÏ‡ '
ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰) בנבו Ó.Â.�  ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 1136/03) א"תמנהלי (מ "עת; )28.1.2004, פורס

Ë�ÈÂ�� ·ÂÓÈÒ¯‚ ' Ï‰�Ó ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó¯ 22597�02�11) ש"במנהלי (מ "עת; )2.11.2004, פורס בנבו(
 ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰)בנבו  ).30.3.2011, פורס

�ימנהלי (מ "עת  19 37903�03�11) � È�ÂÏÙ ' ÌÈ�Ù‰ „¯˘Óבנבו( �ימנהלי (מ "עת; )12.6.2011, פורס (
202/05 � ‡‡¯Ò‡ 'È�Ù‰ „¯˘ÓÌ) בנבו Â‡' Â˜Â˜ˆ 2454/04) א"תמנהלי (נ "עמ; )31.10.2005, פורס
� È·Â‡ ' ÌÈ�Ù‰ ¯˘)�ימנהלי (מ "עת; )6.3.2007,  בנבופורס 1204/09) � ‰‚È‰˜ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘(  טר
פורס  ÂÓÚ"Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯"�  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘)˙˙  (313/06 ש"במנהלי (מ "עת; )26.1.2010, פורס

מ "עת; )8.3.2005, פורס בנבו(˘¯ ‰Âˆ·˘ ' ÌÈ�Ù· � 1295/03) 'חימנהלי (מ "עת; )24.12.2006, בנבו
�ימנהלי (מ "עת; )25.5.2005, פורס בנבו (Â�‡È¯Ó 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó � 3143/04) א"תמנהלי ( (8799/08 

� ‰Ó‡Ï Â·‡ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנבו  ). 15.2.2009, פורס
�ימנהלי (מ "עת  20 281/06) � ÈÂÂË�‡ 'È�Ù‰ ¯˘ Ìבנבו( �ימנהלי (מ "עת; )12.11.2006, פורס (

205/07 ÈÚÂ¯ � 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó) בנבו 4042/04� "בג; )11.11.2007, פורס � ·ˆ�Ê˜ ' ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰�Ó– 
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 תוצאותיה� על, הללו הדי� מפסקי 21.בשלילה הושבה בישראל מעמד לרכוש הזר ההורה

 – הרשויות של היחס על ג� מסוימת ובמידה – המשפט של היחס על למדי� אנו, ותהסותר

. אות� להסביר יאפשר אשר היגיו� הללו עקיבות הלא מהנורמות אחל�. משפחות אות� אל

 מהנסיבות נובע הדי� פסקי בתוצאות השוני אמנ�, דעתי לפי, בהמש� שאראה כפי

 ההגירה רציות של ערכיות מתפיסות ואה נובע מכ� פחות לא א�, השונות המשפחתיות

  . אלו מקרי� על החלי� העמומי� המשפטיי� הכללי� ביישו� ומפערי� לישראל

ומאחר ופסקי הדי� , בערכאות לבירור מגיעי� שלענייננו המקרי� של מיעוט� רק, כאמור

. אי� להניח שה� אכ� נותני� תמונה מייצגת של המציאות, מנומקי� במקרי� בודדי� בלבד

 לבי� הדי� מפסקי הניבטת המציאות תמונת בי� גדול פער שמתקיי� שאפשר הנחה מתו�

 הכנת לצור� – פניתי, וההגירה האוכלוסי� רשות במשרדי הננקטת יומית�היו� הפרקטיקה

, רשמי למענה זכתה לא הבקשה. הפני� למשרד המידע חופש חוק לפי בבקשה – זה מחקר

 לרכוש זרי� הורי� בבקשות הטיפול אופ� לתיאור עמי מפגש יזמו הפני� משרד נציגי אול�

  . כא� אביא בפגישה לי שנמסר המידע עיקרי ואת, בישראל מעמד

 מתאר, תופס המשפט כיצד אבח� המשפטיי� הכללי� של האיתור תהלי� במסגרת

. בה� ההורות יחסי ואת, זר ההורי� אחד לפחות שבה� משפחות אות� של סיפור� את ומבנה

 הדי� בפסקי מוצגות וחבריה� המשפחות שבו האופ� על הסתכלות מתו� זאת אלמד

, הטרמינולוגיה. בה� היחסי� סיפור מגולל שבו האופ� ומ�, הפני� משרד ובהחלטות

 על מעוצבי�, אראה כ�, ובפסיקה הפני� משרד בהחלטות שמצויי� והרטוריקה הנרטיבי�

 המשפט בתי שמייצרי� הטקסטי� יכ כא� ההנחה. עליה� ומשליכי� המשפטיי� הכללי� ידי

 המשמעות כלפי סמכותית עמדה משקפי� הללו המשפחות אודות על המינהל ורשויות

 בחברה ויחסי� זהות של שאלות כלפי ערכית עמדה וג� – אלו משפחות של החברתית

 של ולהבניית� להבנת� חשובי� הללו והשיפוטיי� המינהליי� הטקסטי�, כ�. הישראלית

 המקרי� מ� במנותק ג� בהרחבה החלי�, וזרות ילדי�, הורות, משפחה של קונספטי�

  . המשפטי הכלל ומ� בפסיקה הנדוני� הקונקרטיי�

  

 
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó) בנבו 2745/00� "בג; )26.2.2007, פורס � ÈÓÏÚ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנבו , פורס

  .15ש "לעיל ה ,‡„˘�È‰עניי� ; )22.11.2000
פורס  (˘¯ ‰ÂÂÏÓÈÏÂÂ 'ÌÈ�Ù‰ � 1971/07) א"תמנהלי (מ "עת; 15ש " לעיל ה,10993/08מ "ראו עע  21

4156/01� "בג; )22.5.2008, בנבו � ·Â¯ËÈÓÈ„ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ,בג: להל�) (2002 (289) 6(ד נו"פ" �
·Â¯ËÈÓÈ„( ;דנג" �ÓÈ„·Â¯ËÈ ,1882/05) א"תמנהלי (מ "עת; 16ש "לעיל ה � ‰�ÈË·Ï‡ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– 

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó) בנבו פורס  ÔÈÏÁÈÓ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) � (1509/04 א"תמנהלי (מ "עת; )27.11.2006, פורס
�ימנהלי (מ "עת; )27.10.2004, בנבו 757/03) � ÌÒ‡˜ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ב ( מ "עת; )9.6.2004, נבופורס

 1175/03) 'חימנהלי (מ "עת; )22.4.2010, פורס בנבו (˘¯ ‰ÓÚ 'ÌÈ�Ù‡˘ � 32513�11�09) 'חימנהלי (
� „ÈÓ‡ÁÓ ' ÌÈ�Ù‰ ¯˘)בנבו �ימנהלי (מ "עת; 16ש "לעיל ה, 775/12מ "עע; )9.7.2003, פורס (

27315�08�11 � ˙È�ÂÏÙ '‰ „¯˘ÓÌÈ�Ù) בנבו �ימנהלי (מ "עת; )3.1.2012, פורס (529/02� ‰�‡¯Â·  '
ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,ד"פ  ˘¯ ' ·Â¯�‰ � 8569/02מ "עע; )·Â¯‡�‰מ "עת: להל�( )2002 (740ב "התשסמינהליי

ÌÈ�Ù‰) בכלל של מקרי אלו באות ג שתי החלטות ). ·Â¯‡�‰מ "עע: להל�) (14.7.2004,  בנבופורס
מתו� שסיכויי הערעור , א נית� סעד זמני שמאפשר להורה הזר להישאר בישראלאשר בה� ל, ביניי

 .בעקיפי� נדחית בקשתו לכל צור� מעשי, לכ�. נמוכי
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  המאמר מבנה

 וההגירה הגלובליזציה בי� היחס על כללי באופ� אעמוד המאמר של הראשו� בחלקו

 אלא טרייוני עוד שאינו כמושגיוצג  המשפחה מושג. המשפחה מושג לבי� לאומית�הטרנס

, קשורי� מושגי� ג� מחדש מעוצבי� זה קונספטואלי עיצוב של וכנגזרת, פני��רב הוא

 דפוסי על מצדה היא א� משפיעה המשפחה. המשפחה בני וזכויות וילדי� הורי� יחסי ובה�

, שלעניי� הנורמטיבית המסגרת את אפרט מכ� לאחר. הגירה מדיניות על – ובהתאמה, הגירה

 המשפחה מושג את לעצב בישראל המשפטיי� הכללי� מבקשי� שבו האופ� את קרי

, אלו כללי�. בישראל אזרחי מעמד בעל אינו לפחות ההורי� אחד שבה במשפחה כשמדובר

 ילדיה� של מעמד� מתוק� מעמד לרכוש זרי� להורי� מאפשרי� שאינ� כמעט אשר

 מעורר ראהשא שכפי באופ� הללו המשפחות חיי על המקריני� רקע כללי ה�, בישראל

 בי� הפער על אעמוד. חבריו בי� הקשרי� ועל המשפחתי התא על המאיימי� גדולי� סיכוני�

 לבי�, המעורבת המשפחה של בעניינה הפועלי�, הללו המשפטיי� הרקע כללי של הרציונל

  . ובחברה במשפט אחרי� משפחתיי� תאי� לה שזוכי� כ� כל המסיביי� והעידוד התמיכה

, באמת הא�. ביקורתית בעי� לגופו המשפטי הכלל את אבח� אמרהמ של השני בחלקו

 מקני� אינ� ילדי� כי הוא בישראל הנוהג הכלל, שלעניי� הדי� פסקי אותנו שמורי� כפי

 הנוהג הכלל זה אי� כי זה בהקשר אראה? בעקבותיה� מעמד רוכשי� אלא מעמד להוריה�

אטע� כי הכלל המשפטי . ישי� אכ� הוא כזה כלל כי ברור לא וממילא, בפועל בישראל

 קיומ� את מבטלת בעיניי אשר תפיסה המעורבות המשפחות ילדי של בעניינ� מבטא

  . במדינה משמעותיי� וכאזרחי� עצמאיי� זכויות כנושאי

, לנרטיב המשפטי הכלל שבי� הקשר על אסתכל המאמר של השלישי בחלקו

 זר כאל הזר ההורה אל ייחסמת הנרטיב. מסורטט הוא שבה� ולרטוריקה לטרמינולוגיה

) ילדו (האחר זכויות הגשמת לש� נחוצה בישראל שנוכחותו כמי ולא בישראל זיקות נטול

 בשיח המשפט בתי של הדיסקורסיבי השימוש על אעמוד. לזכויות עצמאי כנושא או

, שאראה כפי, זה בשיח השימוש. הזרי� ההורי� אודות על בפסיקה והאינטרסי� הזכויות

 הישראלי והילד הזר ההורה של והזכויות האינטרסי� את בחשבו� להביא אפשרמ לכאורה

, המשפט בבתי המוצעת לזו חלופית פרשנות אציע. וחריגות הומניטריות בנסיבות רק

 השיח בתו� ולא היחסי� שיח של הקשרו בתו� הזר ההורה של מעמדו שאלת את המעמידה

 המשלב, בהמש� ארחיב שעליו, יחסי�ה שיח. הדבר של הנפקות את ואסביר, ההומינטרי

 תאורטית כמסגרת בעיניי נראה, האד� זכויות שיח ע� לזולת הדאגה אתיקת של תובנות

 כדי למעמד זרי� הורי� של לבקשותיה� בנוגע הכרעה כללי לגיבוש במיוחד מתאימה

 קיימת המאמר של והשלישי השני החלקי� בי�, כמוב�. המעמד בעלי ילדיה� ע� קשר לקיי�

 משתמשי� שבה� והטרמינולוגיה הרטוריקה, הנרטיב בי� תמיד כמעט הקיימת, הדוקה זיקה

  . גופא המשפטית ההנמקה לבי�, המשפט בתי

 ההורות, המשפחה בי� שמתעורר הקונפליקט את אסכ� המאמר של האחרו� בחלקו

 ונ�לכ אציע לבסו�. מהגרי� על החלי� המשפטיי� וההסדרי� הגלובליזציה לבי� והילדות

 אד� וזכויות יסודיי� חברתיי� ערכי� הבאת תו� בישראל קוהרנטית הגירה דיני מדיניות

  . בחשבו�
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 לאיחוד בנוגע הקבועי� הכללי�: הנורמטיבית תרהמסג. א
  משפחות

  משפחות ואיחוד ריבונות, הגירה על מקדימות יסוד נחותה כמה. 1

 אינ�) ישראל ובכלל� (ול�הע שמדינות העובדה את מוצא כנקודת מניח במאמר הדיו�

 משיקולי� להגביל בכוח� 22.הזו ההגירה את" לנהל "ופועלות אליה� הגירה להתיר חייבות

 המדינות של זו יכולת. בה� לשהות ותושביה� אזרחיה� שאינ� מי של האפשרות את שוני�

 ובגבולות) הפיזיי� (בגבולותיה� לשלוט סמכות� משתמעת שממנו, הריבוני מכוח� נובעת

. להדיר מי ואת להכיל מי את לברור היכולת את ג� הכוללת) האזרחות (אליה� השייכות

 בעבותות קשורה והיא, כיו� הקיי� המדיני לסדר יסודית היא המדינה של הריבונית היכולת

 שבה� חובות אות� ע�. ותושביה אזרחיה כלפי מדינה כל נושאת שבה� ולחובות לאחריות

 וזהות� מיהות� וקביעת – המדינה של אופייה התוויית נמנית תושביה כלפי המדינה נושאת

 שיקולי� של לאור� היתר בי� נעשית זו קביעה. זו התוויה של כנגזרת אליה המשתייכי� של

 סוג היא למדינה שהשתייכות בהנחה 23.'וכו תרבותיי�, דמוגרפיי�, ביטחוניי�, כלכליי�

 יחולקו כיצד ואחרי� אלו שיקולי� לפי, לקבוע המדינה על, לחלוקה הנית� טובי� של

 על הנשענת, פוליטית קביעה לעול� היא זו קביעה. אליה להשתיי� המבקשי� בי� הטובי�

 הנראות אחרות אפשרויות פני על והעדפתו למדינה הרצוי הצביו� בדבר עול� תפיסות

 של וחבות אחריות אותה של השלילי הפ� בשל מתאפשרת זו קביעה 24.פחות רצויות

 שיי� שאינו מי כלפי וחבות אחריות היעדר נובע שממנו, ותושביה אזרחיה כלפי ינההמד

  . המדינתי לקולקטיב

 המבודדות לרבות – העול� מדינות חדלו הגלובליזציה תופעת התעצמות ע�, זאת ע�

 להכיל הפוליטית ההעדפה למרות, כ� 25.הגירה מפני ומסוגרות סגורות מלהיות – שבה�

 ולהכפי� אותה למשטר, הגירה להגביל המעשית היכולת, אחרי� הדירול מסוימי� אנשי�

, אחרות מדינות ע� תלות יחסי מקיימות העול� מדינות כל. למוגבלת הפכה לכללי� אותה

 חלק אפוא היא הגירה. ואליה� מה� – אד� ובני סחורות, הו� של בתנועה מתבטאת אשר

 ה� כי העול� במדינות מקובל לפיכ�. המשוואה מ� – נמנע בלתי רבה ובמידה – נפרד בלתי

 מונעות א� בקרב�) קבוע או ארעי (מעמד לרכוש מהגרי� של מסוימי� לטיפוסי� מאפשרות

 נדונו מהגרי� של קטגוריזציה לבצע ניסיונות, כמוב�. מהגרי� של אחרי� מטיפוסי� זאת

 תמיד עלובפו המידה על יתר ומכלילות גסות תמיד, מטבע�, שקטגוריות משו� לכישלו�

 מכילות וה�, קיימות מהגרי� של מקובלות קטגוריות זאת ע�. ניה�בי חלקית חפיפה תהיה

 
 :Adriana Kemp, Managing Migration, Reprioritizing National Citizenship לעניי� זה ראו למשל  22

Undocumented Migrant Workers’ Children and Policy Reforms in Israel, 8 THEORETICAL 

INQ. L. 663 (2007) . 
 Daphne Barak-Erez, Israel: Citizenship and Immigration Law in the Vise ofראו למשל   23

Security, Nationality, and Human Rights, 6 INT’L J. CONST. L. 184 (2008). 
 :STEPHEN CASTLES, ALASTAIR DAVIDSON, CITIZENSHIP AND MIGRATIONראו למשל   24

GLOBALIZATION AND THE POLITICS OF BELONGING (2000) . 
 CHARLES BEITZ, POLITICAL THEORY AND INTERNATIONAL RELATIONS 132–136ראו למשל   25

(1999).  
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 לכל קרובות ולעתי�, משפחות איחוד ומהגרי) פליטי� או (כפויי� מהגרי�, עבודה מהגרי

   26.השונות המדינות של ההגירה בדיני מובח� הסדר הללו הקבוצות מ� אחת

 עדי� באופ� נרקמות משפחות איחוד לצור� הגירה על שחלות והמדיניות הנורמות

" הגירה מדיניות "בי� ההבחנה שבה� האתרי� אחד היא כזו שהגירה כ� מתו�, במיוחד

 זכויות "לבי�) המדינתי לקולקטיב החיצוניי� של ומעמד� ענייניה� בהסדרת העוסק כעניי�(

) המדינתי לסדר ימיי�והפנ לקולקטיב השייכי� של זכויותיה� את המסדיר כעניי�" (אזרח

 דיני יהיו הדברי� מטבע שכ�, קורסת וחו� פני� של ההבחנה שבו האתר זהו. מאותגרת

 עניי� שלה� אזרחי� של זכויותיה� מצב על מכרעת השפעה לה� תהיה, יהיו אשר ההגירה

 את להסדיר מבלי החו� את למשטר נית� לא, אחרות במילי�. משפחותיה� בני של בהגירה

 הפרט זכויות כי לסבור היא הליברלית הנטייה ההקשרי� ברוב הכלל דר� על. הפני�

 הזכות וכ�, בהקשרנו ג� זו סברה נכונה, לטעמי. מתחרי� מדיניות שיקולי על לגבור אמורות

 את להגביל הרצו� על לגבור אמורה – השוני� היבטיה על – משפחה לחיי הפרט של

  . חריגי� במקרי� אלא, ההגירה מדיניות

 לדיני המשפחה דיני שבי� הדוקטרינרי בתפר מצויי� המשפחות איחוד דיני, ס�בנו

 – האזרחי וזה האישי זה – פרטי� של המעמד את מסדירות אלו דיני� מערכות שתי. ההגירה

 ומשמעותיות זהותיות, יסודיות קביעות לקבוע למדינה מרכזי מקו� בה� מתאפשר ובכ�

 איחוד למהגרי בנוגע דיני� מערכת התפתחות. אלו �לדיני הכפופי� של הזכויות מצב בדבר

 תוכ� את שינתה, ההגירה ובעיקר, שהגלובליזציה) לכ� ועדות (כ� של תוצאה היא משפחות

 שפניה� לקונספטי� יוניטריי� מקונספטי� ילדי�–הורי� ויחסי משפחה של הקונספטי�

 ע�, מוצאי� מגוו�מ אנשי� הכוללות משפחות – מפע� יותר א� – כיו� תיתכנה 27.רבי�

 הכרוכה המורכבות כל על, נתונה במדינה משתנה אזרחי ומעמד אזרחויות של שוני� סוגי�

 היתר בי�. ההגירה ומ� הגלובליזציה מ� ובעקיפי� במישרי� מושפעת המשפחה 28.בכ�

 נשי� זכויות, מגדר, קשר, זהות, פריו� של, לאומיי��טרנס, חדשי� מושגי� מתפתחי�

  . ועוד וילדי�

 אתר ג� אלא המשפחה על משפיעה גלובליזציה שבו אתר רק לא הוא משפחות איחוד

 משפחות איחוד לצור� הגירה. הגירה על ובמיוחד, גלובליזציה על משפיעה המשפחה שבו

 ג� 29.הגלובלית בהגירה) ואיכותית כמותית (המרכזי הלגיטימי ההגירה לערו� הפכה

 
 ,�OECDנית� לראות את האופ� שבו תופעת ההגירה העולמית מנותחת ואת האופ� שבו היא מפולחת ב  26

International Migration Outlook (January 28, 2012), available at http://dx.doi.org/10.1787/ 
migr_outlook-2011-en . 

EW NEARCH OF SN I :AMILYFEINVENTING THE R ,ERNSHEIMG-ECKBLISABETH E ראו למשל  27
LIFESTYLES 1–15, 104–138 (2002). 

28  BAHIRA TRASK, GLOBALIZATION AND FAMILIES: ACCELERATED SYSTEMATIC SOCIAL 

CHANGE 61 (2010). 
 ראו למשל . כ� למשל הגירת איחוד משפחות הפכה להיות ערו� ההגירה הרחב ביותר לאירופה  29

ALBERT KRALER, CIVIC STRATIFICATION, GENDER & FAMILY MIGRATION POLICIES IN 

EUROPE (International Centre for Migration Policy Development 2010), available at 
http://research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Test_content/FINAL_Report_Family_Mig

ration_Policies_Online_FINAL.pdf. 
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 ההכרה המדינות ברוב נמשכה, לחוק מחו� אל הגירה של שוני� סוגי� הוציאו כשמדינות

 גבולות שלפיה הנחה מתו� זאת כל. לגיטימית הגירה כצורת משפחות איחוד לש� בהגירה

 האפשר שבמידת: קרי, פוליטיי��ֵגאו גבולות ידי על מופרי� להיות אמורי� אינ� המשפחה

 אפשרו מדינות, ועוד. האזרחות גבולות ובי� המשפחה גבולות בי� חפיפה להיות צריכה

 של באינטגרציה לסייע המשפחה של בכוחה הכרה מתו� משפחות איחוד לצור� הגירה

 מעמד בעלי משפחה בני של התופעה שמציבה החידה ג� מכא� 30.החברה בתו� מהגרי�

  .שונה אזרחי

 – המשפחה בעקבות ובגלובליזציה – הגלובליזציה בעקבות במשפחה אלו שינויי�

 ע� 31.ישראל לגבולות מעבר ג� חלי� שה� ומוב�, המערבי לעול� עצמ� מייחדי� אינ�

 כמקרה בישראל המתבצעי� משפחות איחודי ממקרי חלק בבחינת זה במאמר נתמקד זאת

  . המורכבת לתופעה מבח�

  הישראלי במשפט המשפחה תפיסת. 2

 על דווקא לבחו� מעניי� בישראל משפחות איחוד לבצע האפשרות מוסדרת שבו האופ� את

 הישראלית בחברה כי לטעו� מקובל. המשפחה את הישראלי המשפט תופס שבו האופ� קער

 אישה מאלה רבי� ולתמיכה לעידוד זוכה המשפחה וכי, מיוחד מוב� המשפחה מושג מקבל

 וילודה הורות מעודדת הישראלית החברה כי לסבור מקובל בייחוד. אחרות בחברות תמקבל

 נבח� משפחות לאיחוד הנוגעות הנורמות לסקירת גשני בטר� לכ� 32.אחרות מחברות יותר

 המשפחה בתפיסת הדיו�. החברתי בהקשרה הרחבה ביתר ראשית, המשפחה תפיסת את

 אינו משפחתיי� תאי� והקמת ילודה, להורות הקשור בכל שהעיסוק מניח הישראלי במשפט

 עיסוק ג� אלא, והאוניברסלי המקומי הזכויות בשיח המגובה עצמי�אינדיווידואלי רק

 או זוגיות בקשר להיקשר, ללדת הבחירות 33).פוקו של במונחיו, פוליטי�ביו או (פוליטי

 ומשפיעות מושפעות ג� א� הפרטית הזהות כינו� במסגרת משמעותיות בחירות ה� להרות

 משתיי� שאינו" אחר"ה של כינונו על וכ� – החברה של הקולקטיבי" אנחנו"ה של כינונו על

, בה ולשלוט אוכלוסייה לנהל המבקש, הדמוגרפי השיח בימינו פורה �כ על. לקולקטיב

  . דמוגרפיי��אתנו שיקולי� הפעלת תו� לעתי�, שלעיל בתחומי� ובבחירותיה בהתרבותה

 
 Hiroshi Motomura, We Asked for ראו למשל. Hiroshi Motomuraכותב בולט בתחו זה הוא   30

14 , Law and the Family in Immigration and Citizenship, Time: but Families Came, Workers
A : The Family and Immigration, i MotomuraHirosh; )2006(239 . L &Y 'OLP .OCS .J .AV
)1995( 511 .L .OMPC .J .MA 43, Roadmap for the Ruritanian Lawmaker . 

ילדי ומשפחות מפוצלות בכלכלה : משבר הטיפול בפיליפיני"ראו למשל רסל סלזאר פרניאס   31
 ). 2006, שילד עורכותברברה ארנריי� וארלי ראסל הוכ (ÈÏ·ÂÏ‚‰ ‰˘È‡‰ 54˙" הגלובלית החדשה

È¯ÚÙ " ניהול פריו� במדינת רווחה מעודדת ילודה: טכנולוגיות של אושר"ראו למשל סיגל גולדי�   32
˙ÂÁ¯Ê‡ :‰¯È‚‰ , Ï‡¯˘È· ˙Â‰ÊÂ ÔÂÈ¯Ù167)  ). 2008, יוסי יונה ואדריאנה קמפ עורכי

 MICHEL FOUCAULT, THE BIRTH OF BIOPOLITICS: LECTURES AT THE COLLÈGE DEראו בעיקר   33

FRANCE 1978–1979 (Michel Senllart ed. 2008), available at http://asounder.org/resources/ 
foucault_biopolitics.pdf. הומו סאקר "יו אגמב� 'ורג'השוו לג–"  הכוח הריבוני והחיי החשופי

˜„ˆ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË :ËÙ˘Ó , ‰¯·ÁÂ Ú„Ó395, 405) 2003, שי לביא עור�.(  
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)1 (˙ÂÎÊ‰ ‰ÁÙ˘ÓÏ – משפחה לחיי בזכות רבי� די� בפסקי הכיר הישראלי המשפט 

 לבני בצמידות לחיות אד� של הזכות, להורות אד� של הזכות ובה�, ממנה הנגזרות ובזכויות

 הישראלי המשפט מאמ� בכ�. ועוד הוריו שני ע� קשר לקיי� ילד של הזכות, משפחתו

 של והבסיסית הטבעית היחידה "במשפחה הרואה, האוניברסלי הזכויות משיח מוסכמות

. המדינה מצד בה פגיעה מפני עליה והמג� 34"והמדינה החברה של להגנה וזכאית החברה

 להגנת ג� היא זוכה האוניברסליות האד� זכויות מצד המשפחה זוכה שלה ההגנה לצד �אול

 ג� וכ� 35.המדינה של דמוגרפיי��אתנו אינטרסי� כמקד� נתפס הדבר א� המקומי המשפט

 אינטרסי� לקד� כדי נחלשת המשפחה על ההגנה, בהמש� שאראה כפי: להפ�

  . אחרי� דמוגרפיי��אתנו

)2 („Â„ÈÚ ‰„ÂÏÈ – עידוד. וילודה הורות מעודדת מדינה היא ישראל כי לטעו� ובלמק 

 את להרחיב במבקשי� לתמו� המדינה של מצדה אקטיביי� צעדי� בתוכו כולל זה

 המבקש, הגלובלי הזכויות משיח יותר לכת מרחיק הוא כ� ועל, בכ� לה� ולסייע משפחת�

 עידוד אודות על הטענה משנזקפת יותר. בה המדינה התערבות מפני המשפחה על להג� א�

 היא נזקפת 36,המערבי בעול� מהגבוהי� שהוא, המספרי הילודה שיעור לזכות הילודה

 מידה בקנה וחריגות – רבות פרקטיקות 37,שונות מסיבות, ננקטות שבישראל העובדה לזכות

. משפחותיה� את ולהרחיב ללדת המבקשי� בהורי� ולתמיכה ילודה לעידוד – השוואתי

 לבדיקות שנית� הרב במימו� החל: ורבי� מגווני� והילודה ההורות עידוד של הביטויי�

 39היריו� שמירת גמלת במימו� עבור 38;הפלות על פיקוח דר�; לילודה הקשורות גופניות

 
 �http://amnesty.org.il/?Categoryזמי� ב 1948, טז להכרזה לכל באי עול בדבר זכויות האד' ס  34

ID=243&ArticleID=130 ;נפתחה  (269, 31א "כ,  לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות23' ס
' וא וסהמב; )�1992 ונכנסה לתוק� ב�1991אושררה ב, �1966נחתמה על ידי ישראל ב, �1966לחתימה ב

 �1990נחתמה על ידי ישראל ב, �1989נפתחה לחתימה ב (221, 31א "כ,  לאמנה בדבר זכויות הילד8, 5
 ). �1991ואושררה ב

 .196, 177–176, 171' בעמ, 32 ש"לעיל ה, גולדי�  35
 מידי הלשכה �OECDת הראו למשל נתו� שמצביע על שיעור ילודה גבוה בהרבה מהממוצע של מדינו  36

זמי� ) 6.3.2013, הודעה לעיתונות" (לאומי�לקט נתוני לרגל יו האשה הבי�"המרכזית לסטטיסטיקה 
המרכזית   וכ� הלשכה�www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056ב

 .�www.cbs.gov בזמי�) 2011בר אוקטו (5.1 תיבה Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ È�Ù–ÒÓ ÁÂ„  '4 207 לסטטיסטיקה 
il/publications11/rep_04/pdf/5box1_h.pdf . 

37  וכוללי טעמי דתיי ובה , ההסברי לעידוד הרצו� להיות הורי המוצעי בספרות ה מגווני
רציונלי ו; בעיקר זיכרונות האימה מהשואה, הסברי היסטוריי; "פרו ורבו"הציווי הדתי 

הסברי אלו בעיקר מתייחסי לעידוד הילודה כקשור לערכי השואפי לשימור . ייביטחונ�דמוגרפיי
הסברי אלו מתיישבי למשל ע הטענות שלפיה� מקדמת . הקולקטיב היהודי והרוב היהודי בישראל

ראו למשל . דמוגרפיי של המדינה�הרגולציה המדינתית של הפריו� את מה שנתפס כאינטרסי האתנו
Daniel Sperling, Commanding the “Be Fruitful and Multiply” Directive: Reproductive Ethics, 

Law and Policy in Israel, 19 CAMBRIDGE Q. HEALTHCARE & ETHICS 363, 364 (2010). 
38  YAEL HASHILONI-DOLEV, A LIFE (UN)WORTHY OF LIVING: REPRODUCTIVE GENETICS IN 

ISRAEL AND GERMANY 83–104 (2007). 
 .1995–ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי   39



  בישראל משפחות איחוד: וילדי� הורי� על  ד"עתש מד משפטי�

373  

 40 ;וטיפולי� בדיקות ביצוע לצור� מילואי� ומשירות מהעבודה להיעדר אפשרות ובמת�

; בכ� לבוחרות הנית� לידה ובמענק לו�תש ללא חולי� בית במסגרת ללדת אפשרות מת�

 הפריו� בטכנולוגיות ניכר מימו� וממומ� נרחב שימושו 41;הרות לנשי� בעבודה הקלות

  42.החדשות

)3 (˙Ë˘Â‰ ÚÂÈÒ ÌÈ¯Â‰Ï ÌÈ„ÏÈÏ – אינה משפחת� את להרחיב במבקשי� התמיכה 

, ההורות תקופת לתו�, מכ� לאחר ג� נמשכת אלא והלידה ההיריו� בזמ� בסיוע רק מסתכמת

, עומדת ישראלי אזרח או תושב מהוריו אחד שלפחות לילד 43.בילדיה� לטיפול הקשור בכל

 הוא מעמד וכבעל, בישראל מעמד ולרכוש האוכלוסי� במרש� להירש� זכות, לידתו ע�

 בי�, כ� 44.לידתו מרגע מכ� הנגזר לכל וזכאי הישראלית הרווחה במדינת למעשה מוכל

 זכות 45;ולאב לא� תשלו� ללא נוספת וחופשה בתשלו� לידה תלחופש זכות קיימת, היתר

 
, )� ולידה של ב� זוגהיעדרות עקב הריו(חוק דמי מחלה ; 1954–ד"התשי,  לחוק עבודת נשי7' ס  40

  .2000–ס"התש
 . לחוק עבודת נשי�10 ו2, 1' ס  41
האוצר לצמצ משרד ניסיונו של . טיפולי הפריה זוכי לסבסוד נכבד וההגבלות עליה� מועטות יחסית  42

. )32ש "לעיל ה, ראו גולדי�(את המימו� הציבורי המוקצה לטיפולי פריו� עורר מתחי ומחלוקות רבות 
 , )ג א סיוע בשיעור נמו� ביחס לעלות האופרציה(ל "סיוע במימו� של תרומת ביציות מחוג קיי

עוד הותר לנשי .  המאפשר תרומת ביציות ג באר�2010–ע"התש, ולאחרונה הוחק חוק תרומת ביציות
 '  תקראו( סגרת טיפולי הפריה שלה� ג לא במ לשמר ביציות לצור� הפריה עתידית41–30בי� הגילי

הפרקטיקות . )2010–א"התשע) 2' תיקו� מס) (גופית�הפריה חו�(תקנות בריאות הע ל )א)(2(4
, 37 ש"לעיל ה, Sperlingראו (להחזיר כמה עוברי לרח , במסגרת ההפריות, הרפואיות מאפשרות

ובכ� הפכה ישראל לאחת המדינות , דקאית נקבעה בחקיקהאפשרות ההסתייעות בפונ. )366' בעמ
אישור הסכ (ראו חוק הסכמי לנשיאת עוברי (היחידות בעול המערבי שבה פונדקאות היא חוקית 

שאיבת זרע ממת לצור� הפרייתו ושימוש בזרע שהוקפא בטר פטירתו . )1996–ו"התשנ, )ומעמד היילוד
 פורס (‡¯¯ÂÒÂ¯ ‰„ 'ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ë � 1122/00) ש"מחוזי ב (א"ראו למשל ת. של אד חוקיי ג ה

 זרע בנק של ניהולו בדבר כללי "20/07ל משרד הבריאות " לחוזר מנכ�30ב ו27' ס; )27.2.2003, בנבו
הסדרי שוני שנקבעו  ).כללי בנק הזרע: להל�) (8.11.2007" (מלאכותית הזרעה לביצוע והנחיות

�ימחוזי (פ "ה ראו למשל. ימוש בתרומת זרעבפסיקה מקלי מאוד את הש (5222/06 � ˙È�ÂÏÙ ' ¯˘
 ˙Â‡È¯·‰)בנבו . הסכמי הולדה בי� שניי שאינ בני זוג קיבלו ג ה תוק� משפטי). 26.7.2006, פורס

 ˙ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·È·‡ Ï '  �.ˆ.˙ 60320�07 )א"משפחה ת (ש"ראו ג תמ.  לכללי בנק הזרע31' ראו ס
בו נפסק כי יש לרשו א שנייה לילד מבלי שיידרש תהלי� אימו� במקרה , )4.3.2012, פורס בנבו(

לחוק ההסכמי לנשיאת ) 5(�2ו) 4(2 'ס גראו . שבו א אחת תרמה ביצית והאחרת שימשה פונדקאית
' ישלבי�'ראו עוד רחל צ. עוברי שנועדו להבטיח כי ילד שנולד באמצעות פונדקאות יהיה ב� דת אחת

) ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯39, 82) 2008 " היבטי הלכתיי ומשפטיי: נדקאות בשילוב ע תרומת ביציותפו"
 . �www.ismal.co.il/imgs/uploads/refua-umishpat-39-082.pdfזמי� ב

43  במסגרת מחאת , בשני האחרונות מתרבות הקריאות כי אי� די בתמיכה המוענקת להורי לילדי
 � ?/www.facebook.comראו הד� הרשמי בפייסבוק של צעדת העגלות . 2011ההורי שראשיתה בקי

ref=home#!/agalotrishmi) �15.9.2011נבדק לאחרונה ב .( 
10533/04� "על המגבלות החלות על רישו ילדי שאמ זרה ואביה ישראלי ראו בג  44 � ÒÈÂ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ 

לשירותי בריאות לילדי שסוגיית אבהות על הסייגי החלי בנוגע לזכאות ). 28.6.2011, פורס בנבו(
11044/04� "מצויה בהליכי בדיקה ראו בג� ÔÈËÓÂÏÂÒ  '˙Â‡È¯·‰ ¯˘) בנבו  ). 27.6.2011, פורס

פרק ג לחוק הביטוח הלאומי וחוק דמי מחלה , לחוק עבודת נשי) ד(�7ו) ב(6, )א(6' ראו למשל ס  45
 ). העדרות עקב הריו� ולידה של ב� זוג(
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 זכות 46;לאימו� או ללידה בסמו� בילד הטיפול לצור� פיטורי� פיצויי ולקבל להתפטר

 בתנאי� העבודה יו� לקיצור זכות 47;ילד מחלת ימי לרבות, מחלה ימי על תשלו� לקבלת

 במחיצת לשהות וכ� העבודה במעגל להשתלב יוכלו לילדי� שהורי� כדי מסוימי�

, הילדי� גידול בעלות הנשיאה למאמ� מדינתי סיוע שה�, ילדי� קצבאותו 48;ילדיה�

   49.ילדי� מרובות משפחות ע� בעיקר המיטיב באופ� המשתלמות

)4 (‰�‚‰ ÏÚ ¯˘˜ ˙Â¯Â‰‰ ÌÈ‡˙· ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó Â˜¯Ù˙‰˘ – המדיניות של ישיר כהמש� 

 כאשר ג� ולהסדרה לתמיכה לילדו הורה בי� הקשר זוכה בהורות ותומכת ילודה המעודדת

 הקשר שלפיה תפיסה ההגנה בבסיס. ניתק הזוגיות כשקשר או ההורי� בי� זוגיות קשר אי�

) היעדרו או (הקשר משאלת במנותק ועומד ועמוק טבעי, יסודי הוא לילד� ההורי� שני של

 עלול הילד ובלעדיו, הילד של הרגשית להתפתחותו כחיוני נתפס זה קשר 50.ההורי� בי�

 52,מסוימות בנסיבות הא� בידי למשמורת העדפה מעניקה החקיקה אמנ� 51.נטישה לחוות

 באפשרות המשפט שיטת מכירה, זה בכלל המגולמת המגדרית ההטיה וחר�, זאת לצד אול�

 של הגידול בנטל נושאי� ההורי� שני שבה, )ומשפטית פיזית (משותפת משמורת של

 ההורה לבי� הילדי� בי� ראייה הסדרי קיו� של באפשרות �וכ, מועדפת כאפשרות ילדיה�

 בנוגע ביניה� האחריות חלוקת את הקובע הורי� בי� הסדר כל, מקו� מכל. משמור� שאינו

 קשר לקיי� לילד המאפשר הסדר יועד� הכלל דר� על 53.המשפט בית אישור טעו� לילד�

 ע� הילד של הקשר יותהמשכ את המקדשת שהגישה מוב� 54.הוריו שני ע� ורצי� ממשי

 
 . 1963–ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורי ל7' ס  46
 .1993–ג"התשנ, )היעדרות בשל מחלת ילד(חוק דמי מחלה   47
, פורס בנבו(·‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ' Ë � 361/08 )ארצי( ע"ע ראו לעניי� זה. לחוק עבודת נשי) 3)(ג(7' ס  48

18.4.2010 .( 
   . פרק ד לחוק הביטוח הלאומי  49
 23–22' פס, 201) 3(ד ס" פ,Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 'È�ÂÏÙ‰ � 5082/05מ "לעניי� זה ראו למשל ע  50

  ). 2005(לפסק דינו של הנשיא ברק וההפניות ש
 . לפסק דינו של הנשיא ברק28' פס, 12ש "לעיל ה, Ï‡„Ú‰עניי�   51
רי לילדיה  מגדיר את היחסי בי� הו1962–ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  52

ילדי עד "שלפיה , "חזקת הגיל הר�" בררת מחדל של 25' החוק קובע בס. במונחי של אפוטרופסות
ד "פ, ‡È�ÂÏÙ 'È�ÂÓÏ˙ � 4575/00א "ראו ג רע". גיל שש יהיו אצל אמ א אי� סיבות להור�ת אחרת

 .יות הורית על פניהר תפיסה של אחרנית� לבקר תפיסה זו כמוטה מגדרית ולבכ). 2001 (321) 2(נה
ראו לעניי� זה הוועדה . 34ש "לעיל ה,  מ� האמנה בדבר זכויות הילד ג משתקפת מתחרה זותפיסה

) Ï˘ '– ÌÈÏ˘Ó ÁÂ„ )2011· ·הציבורית לבחינת ההיבטי המשפטיי של האחריות ההורית בגירושי� 
 ). שניטועדת : להל�(

בהיעדר הסכמה בי� ההורי יקבע בית המשפט את . וק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לח�25ו 24' ס  53
זוכה ליישו אבסטרקטי " טובת הילד"המונח . ובהתחשב בעיקרו� טובת הילד, המשמור� לפי ראות עיניו

5227/97� "לעניי� זה ראו למשל בג. ובעייתי למדי � „ÈÂ„ 'ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ,1(ד נה"פ (
ËÙ˘Ó· ˙Â¯Â‰ : ˙¯ÂÓ˘Ó È¯„Ò‰ ·ÂˆÈÚ Ï˘ ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Óראו עוד דפנה הקר ). 1998 (461, 453

ÌÈ˘Â¯È‚· ‰ÈÈ‡¯Â 154–156) 2008.( 
באה לידי ביטוי א� באמנה בדבר , המכירה בחשיבות נשיאת שני ההורי באחריות כלפי ילד, גישה זו  54

המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציה� להבטיח : " לאמנה קובע18' ס. 34ש "לעיל ה, זכויות הילד
, לפי העניי�, או, להורי. הכרה בעיקרו� כי לשני ההורי אחריות משותפת לגידול הילד והתפתחותו

בראש מעיניה תעמוד טובתו של . אחריות בסיסית לגידול הילד והתפתחותו, לאפוטרופסי החוקיי
לחייבו לדאוג , מבחינה משפטית, עדיי� נית�, � ג א ההורה אינו מקיי קשר ע ילדוכמו כ". הילד
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 בזמ� המשפחה בתו� היחסי� מרק� לתו� ג� מהדהדת ביניה� פירוד של במקרה הוריו שני

 ה�, וקשר משמורת לעניי� שנקבעי�, אלו כללי�. ההורי� בי� זוגי קשר שמתקיי�

 הרחבת אודות על המשפחתיות ההחלטות בקבלת הקשור לכל רקע יכלל מלכתחילה

, זוגי קשר לפרק א�, לעול� ילד להביא א� החלטות לרבות, החיי ניהול ואופ� המשפחה

   55.הזוגי הקשר את לקיי� והיכ�

 המשפחה תפיסת מול אל מהגר הורה שבה המשפחה של הרקע כללי. 3

  הישראלי במשפט

 בהקשר� ג� ננקטי� משפחתיי� תאי� של ועידוד סיוע, לתמיכה הננקטי� הצעדי� מ� חלק

 לתאי� הניתני� התמיכה צעדי בי� להשוות מעניי�. מהגר הורה כוללות אשר המשפחות של

 נית�. מאזרחי� כול� שמורכבות למשפחות בנוגע הננקטי� הצעדי� לבי� אלו משפחתיי�

 בהקשר� ג� ביטוי לידי באה מיוחד באופ� בישראל הרווחת נטלית�הפרו שהנטייה לראות

 חוסר בשל. יבותעק ובחוסר פחותה במידה א�, מהגר הורה יש שבה� המשפחות של

 ג� נהנות שמה� ותמיכה עידוד של נקודתיי� מדיניות צעדי לזהות נית� ההז העקיבות

 שנבדלי� אחרי� נקודתיי� מדיניות צעדי ולצד�, מאזרחי� כול� מורכבות שאינ� המשפחות

  . מלאי� משפחה חיי לחיות � של האחרונותביכולת ופוגעי� בהגיונ�

, העבודה בתחו� המג� חוקי להגנות זכאיות עובד של בסטטוס המצויות נשי� למשל כ�

 הדי� בית. הלידה למענק וזכאות ולידה פריו� טיפולי, הרות נשי� על ההגנות זה ובכלל

 או תושבת שאינה זרה באישה הפריה טיפולי לממ� החולי� קופות את חייב לעבודה הארצי

. פריו� מבעיות סבל האזרח גהזו ב� שבה� בנסיבות, זאת. והתושב האזרח זוגה ולב� אזרחית

 הטיפול בגי� ההוצאות בעלות לשאת "היא החולי� קופת של חובתה כי פסק הדי� בית

 בביצוע� כרו� הטיפול א� א� וזאת [...] עצמו המבוטח של מזכאותו כחלק, הנדרש הרפואי

 56".בריאות ביטוח חוק פי על מבוטחת שאינה, זוגו בת של בגופה רפואיות פרוצדורות של

 57.ומימונו הטיפול לצור�" אחד גו� "כאל הזוג בני אל המשפט בית התייחס זה לצור�

 אשר מתועדי� לא זרי� זוג בני בשני מדובר היה כאשר, אחרי� בהקשרי� זאת לעומת

 הסכי� לא, פוריות טיפולי השלמת לצור� בישראל ולשהות להמשי� לה� יותר כי ביקשו

  58.קצרה בתקופה אלא הטיפולי� השלמת צור�ל מישראל הרחקת� את לעכב המשפט בית

 
א לחוק לתיקו� דיני המשפחה �3ו) א(3' ראו ס. לרווחתו הכלכלית באמצעות חיובו בתשלו מזונות

 .1959–ט"התשי, )מזונות(
 ,J. Waldron ראולהסבר על האופ� שבו כללי משפטיי מתפקדי ככללי רקע להתנהלות המשפחה   55

When Justice Replaces Affection: The Need for Rights, 2 HARV. J. L. & PUB. POL’Y 625 

(1988). 
, פורס בנבו( לפסק דינה של השופטת ארד 24'  פס,˘È�ÂÏÙ '˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È � 141/07) ארצי(ע "ע  56

4.11.2008 .( 
57   . לפסק דינו של השופט אדלר5' פס, ש
בית , ככל הנראה ).12.9.2004, פורס בנבו (˘¯ ‰ÈÓ˘‡ 'ÌÈ�Ù � 2054/04) א"תמנהלי (מ "או עתר  58

וכ� הוטרד מכ� שרק , המשפט לא התרש כי בני הזוג פעלו באינטנסיביות גבוהה להשלמת הטיפולי
 . לאחר שני רבות של שהייה לא מתועדת בישראל החלו בביצוע הטיפולי
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, משפחה חיי לקיי� מהגרי� של זכות� על המשפט בית הג� מסוימי� בהקשרי�, ועוד

 ולא אזרחי� לא היות� א� על בה� ולטפל ילדיה� במחיצת לשהות הזכות לרבות

 וכרוכה תלויה ואינה עצמה בפני עומדת, המשפט בית קבע, משפחה לחיי הזכות 59.תושבי�

 כ�. מתועד עבודה במהגר מדובר שבה� במקרי� הפחות לכל, תושב או אזרח של זכותוב

 60,"בישראל ילדה אשר זרה ובעובדת בהריו� זרה בעובדת הטיפול "נוהל של בהקשר למשל

 וילדה שהרתה עבודה מהגרת של והעבודה הישיבה רישיו� לחידוש כתנאי קבע אשר

 הייתה העיקרית הנוהל מטרת. בלעדיו ולחזור ילד� ע� האר� את לעזוב עליה כי בישראל

 המשפט בבית לאחרונה בוטל זה נוהל 61.בישראל עבודה מהגרי של השתקעות למנוע

 בית. משפחה לחיי זכותה ובכלל�, העבודה מהגרת של בזכויותיה פגיעתו בשל 62העליו�

 משפחה לחיי הזכות ג� ובה�, העבודה למהגרי עומדות החוקתיות הזכויות כי פסק המשפט

  :כי סבר המשפט בית. אד� כל של באנושיותו השלובה זכות היא באשר, להורות והזכות

, נוהל העובדת הזרה פוגע בזכותה החוקתית של העובדת הזרה להורות

אמנ� אינו כופה , כפשוטו, הנוהל. פי שיטת המשפט בישראל�הנתונה לה על

א כופה עליה שהו, אלא. על העובדת הזרה להיפרד מילד� לאחר לידתו

, בשל לידתו,  לעזוב את האר� ע� ילד�–האחת : בחירה בי� שתי גזירות

אשר קיימת , ולהחמי� בכ� תקופת עבודה נוספת בישראל שהותרה לה ברשיו�

. ולהיפגע עקב כ� פגיעה כלכלית קשה, אפשרות פוטנציאלית להארכתה

לטיפול  ולהותירו,  לחזור לישראל להמש� העבודה בלא הילד–והשנייה 

בי� המש� כפייתה של אישה לבחור . [...] בידיי� אחרות במדינה שמעבר לי�

לבי� הגשמת זכותה , תו� הגשמת ציפיותיה הכלכליות הלגיטימיות, תעסוקה

חוקתיות של � והמשפטיותאינה מתיישבת ע� התפיסות הערכיות, לאמה!ת

 בראש, העמדת החלופות האמורות בדר� זו מהווה. החברה בישראל

 63.פגיעה בזכות החוקתית של העובדת הזרה להורות, ובראשונה

 את פלונית לאשה ישראל מדינת איפוא משנתנה "כי המשפט בית קבע הדבר של כנגזרת

, וילדה א� בי� תפריד כי הדי� מ� לא, היסוד זכויות גג את עליה ופרסה בתוכה לשהות הזכות

   64".הל שנית� העבודה היתר פי על הא� של שהותה לתקופת

 בישראל ובשהיית� באשרותיה� העוסק חדש נוהל גובש הדי� פסק מת� לאחר כי אציי�

 הזכות את המכבדת התפיסה רוח את הוא הול� א� וספק, ילדו או שהרו עבודה מהגרות של

 
. המורכב מפליט מוכר בישראל ומבת זוגו הזרה) חסר ילדי(קשר של זוג מעורב זכות זו הוכרה ג בה  59

�ימנהלי (מ "ראו עת 8717/08) � ÂÈ‡· 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Óבנבו (   ).9.7.2009, פורס
 לכתב העתירה למת� צו על תנאי 11' כפי שהוא מופיע בפס" נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריו�"ראו   60

11437/05� "צו ביניי בבג ומת� � „·ÂÚÏ Â˜ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó, זמי� ב�www.acri.org.il/ 
pdf/petitions/hit11437a.pdf) נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריו� המקורי: "להל�.(" 

11437/05� "בג  61 � „·ÂÚÏ Â˜ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ,בנבו(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ8' פס , פורס
13.4.2011 .( 

62   . יה'ל השופטת פרוקצ לפסק דינה ש68' פס, ש
63   .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ40' פס, ש
64   .ז לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, ש
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 מאפשר אינו החדש שהנוהל משו� זאת 65.דינו בפסק המשפט בית שהביע משפחה לחיי

 בישראל יישאר הילד כי דורש אלא, בישראל הילד של ובמחיצת זרי� הורי� שני הישארות

 והורהו הילד הישארות את מתנה החדש הנוהל, ועוד זאת. בלבד אחד זר הורה בלוויית

 ערובה ובה�, העובדי� מ� חלק של מבחינת� עבירי� בלתי שה� שוני� בתנאי� בישראל

  . לדבר המעסיק של הסכמה, מסוימות ובנסיבות, גבוהה כספית

 ובהענקת ברישו� העוסקי� הפני� משרד נוהלי של תוקפ� לאחרונה הוכרע אתז לצד

 את הקשו אלו נהלי� 66.ישראלי מהוריה� ואחד זר מהוריה� שאחד לילדי� אזרחי מעמד

 האבהות להוכחת משמעותיות דרישות בדרש�, הילדי� של המעמד קבלת ואת הרישו�

 נדרשה היתר בי�. זרה היא א�ה ואילו ישראל תושב או אזרח הוא האב שבה� במצבי�

 פגעו אלה נהלי�. לביצוע יקרה בדיקה שהיא, אלו במצבי� האבהות להוכחת גנטית בדיקה

 או, האזרחי למעמד הנלוות חברתיות�הכלכליות הזכויות מ� ליהנות הילדי� של ביכולת�

 המשפט בית. הממוש� המעמד רכישת הלי� של לסיומו עד הזו היכולת את השהו לפחות

 האבהות להוכחת בדרישות ראה זאת וע�, הילד של הרישו� הלי� את להקל ביקש �אכ

 להצהרות החשש לבי� הקטי� טובת בי� ראוי איזו� כמשקפות המעמד הקניית הלי� במסגרת

 קרי (אלו מהצהרות להפיק שנית� מבוטל הלא המשני הרווח מ� הנובעות כוזבות אבהות

 המדינה תומכת כעיקרו� א� ג�, אחרות ילי�במ). בישראל תושבות או אזרחות רכישת

 דבר של בסופו א� וג�, )הזרי� ההורי� לרבות (משפחותיה� את להרחיב המבקשי� בהורי�

. התהלי� את מקשה היא, תושב או אזרח מהוריה� אחד היות שו� על לילדיה� מעמד מוענק

 67נלוות חברתיות�תכלכליו זכויות ללא ולכ� – מעמד ללא הילד של היותו של הזמני הסיכו�

 אינה והמדינה, הילד ועל ההורי� על למעשה מוטל הגנטית הבדיקה בעלויות והנשיאה –

 הוריו הצהרות סמ� על לילד מעמד הענקת של הסיכו� (זמני בסיכו� לשאת מצדה מוכנה

 דמוגרפיי��האתנו לאינטרסי� כי לסבור נית� זה בהקשר ג� כי אציי� שוב). אביו זהות בדבר

 במרבית; המשפט בית ובפסיקת הפני� משרד במדיניות ביטוי נית� ישראל נתמדי של

 של ההלכתי במוב� יהודי�לא הילד יהיה זרה היא והא� האזרח הוא האב שבה� המקרי�

   68.המילה

� הכללי� במסגרת הוריו שני לבי� הילד בי� הקשר בחשיבות הכרה ניכרת, ולבסו

 ג� מקומה מוצאת זו גישה. הגלובלית ההמשפח של להקשר ג� הרלוונטיי� המשפטיי�

 ילד של מגוריו מקו� של צדדי�חד שינוי מעיקר� האוסרי�, ילדי� חטיפת למניעת בכללי�

 
נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריו� ועובדת זרה אשר  "5.3.0023נוהל רשות האוכלוסי� וההגירה ראו   65

נוהל : "להל� (�www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdfזמי� ב, )22.2.2012" (ילדה בישראל
הנוהל החדש דורש ערובה כספית גבוהה להבטחת ,  בי� היתר").הטיפול בעובדת זרה בהריו� החדש

 לכל מטרה –מהגרת עבודה שיצאה מהאר� ע ילדה ; יציאתה ע הילד מישראל כתנאי להישארותו בה
ת ע מהגר עבודה בישראל לא א מהגרת עבודה מקיימת קשרי זוגיו;  לא תוכל להחזירו ארצה–שהיא 

 . ואחד מה יאבד את מעמדו החוקי, יוכלו שניה לשהות בישראל
  .44 ש"לעיל ה, ÒÈÂעניי� ראו   66
 ,ÒÈÂדי� בעניי� נית� יו אחד לפני שנית� פסק הש , אשר פסק הדי� בו,44ש "לעיל ה, ÔÈËÓÂÏÂÒעניי� ראו   67

קבע כי אי� חובה חוקתית על המדינה לספק שירותי בריאות לילדי השוהי בישראל שטר הוכרע 
 . מעמד האזרחי בשל בירור סוגיית אבהות

 . 108–107ש " בטקסט הסמו� לה,ראו את משמעותה של עובדה זו בעיניי להל�  68
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 כל, מגוריו מקו� אל הילד להשבת מנגנוני� ויוצרי� השני הורהו הסכמת את לקבל מבלי

 לאות� ,לכאורה לפחות, במיוחד רלוונטיי� אלו כללי� 69.טובתו את משרת הדבר עוד

 את להעתיק הנטייה לגבור עשויה אז שכ�, זר ממילא הוא ההורי� אחד שבה� משפחות

  . הזר ההורה של מוצאו אר� אל המגורי� מקו�

 ננקטת בו ותומכת המשפחתי התא את המעודדת המדיניות חלקי באופ� כי ניכר, לסיכו�

 מידת א�, בישראל ותושבי� אזרחי� שאינ� מי הכוללות, מעורבות במשפחות כשמדובר ג�

 משפחות לה שזוכות מזו נמוכה אלו משפחות זוכות שלה והתמיכה ההגנה, העידוד

 אינטרסי� בי� איזו� משק� הדבר כי לטעו� נית� לכאורה. ומתושבי� מאזרחי� המורכבות

 אומר א�, המאמר בהמש� בהרחבה בכ� אדו�. משפחה לחיי הזכות לבי� הגירה מדיניות של

, ראשית: לטעמי העיקריות ה� ואלו, בעיות כמה יש זו כגו� בטענה כי עתה כבר בקצרה

 את, הכלל דר� על, להשיג הזכות אמורה העוד� כוחה מפאת, אנליטית מבחינה

 במשפחות כשמדובר ג� קונסיסטנטית אינה והתמיכה העידוד מדיניות, שנית 70;האינטרסי�

 ג� עצמ� מוצאי�, ותמעורב במשפחות עסקינ� כאשר, שלישית 71;ממהגרי� המורכבות

   72.קטיני� ובה�, ההגירה את להגביל הרצו� מ� נפגעי� ישראלי� אזרחי�

 לחיי הזכות מימוש לצור� הגירה לאפשר המדינה על מקרה בכל כי לומר מבקשת אינני

 ככל כי לי נדמה אול�. המהגר את והכולל הנוצר המשפחתי התא את לעודד וכ� משפחה

 את מעודדת, המשפחתי התא את המקדשת נטלית�רופ חברה בכללותה היא שהחברה

. וחריגי� קיצוניי� במקרי� רק להתקיי� צריכה מכ� שסטייה הרי, בו ותומכת המשכיותו

 תהיה הציבורי לסדר או המדינה לביטחו� סכנה הוא עצמו המהגר א� כי לטעו� למשל נית�

 התמיכה את להגביל או הגירתו את ולמנוע משפחה לחיי הזכות את להגביל רשאית המדינה

  73.כלול הוא שבו המשפחתי בתא שלה

, נהלי�, תקנות, חקיקה – משפחות לאיחוד בנוגע המשפטיי� הכללי�. 4

  החלטות

 לחיי הזכות את לקד� מבקשת המדינה שבה במידה קרי, הכללי בהקשר עסקתי כה עד

 מעמד� תא המסדירות ההגירה דיני מתחו� הנורמות את אבח� עתה. נגזרותיה על משפחה

  . אחד זר הורה ולפחות אזרחי� ילדי� הכוללות למשפחות שמשתייכי� הזרי� של האזרחי

 
נפתחה לחתימה  (43, 31א "כ, של ילדילאומית �האמנה בדבר היבטי אזרחיי של חטיפה בי�  69

, )החזרת ילדי חטופי(חוק אמנת האג ; )אמנת האג: להל�) (�1991אושררה על ידי ישראל ב, �1980ב
‰ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙÈËÁÂ ‰¯È‚‰ : ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·Èאלו� עמיר� והדרה בר , ראו ג שמואל מור�. 1991–א"התשנ

ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÂ 35) 2003.( 
 .2.ראו להל� פרק ג  70
 .6.ראו להל� פרק א  71
 .2.ראו להל� פרק ב  72
,  היתרי הניתני לצור� איחוד משפחותלה של מכסתנית� לחשוב אולי ג על מגבלות נוספות כגו� מגב  73

, אשר עלולה להשהות את האפשרות המעשית לממש את הזכות לחיי משפחה בישראל ולפגוע בה זמנית
אציי� כי אינני בטוחה כי מגבלה כגו� זו . ה לישראלא� מנגד תגשי את האינטרס להגביל את ההגיר

א� קצרה היריעה מלדו� בכ� במסגרת מאמר , משקפת בהכרח איזו� ראוי בי� הזכות לאינטרס המתנגשי
 . זה
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 להיות מבקשת ואינה הגירה מדינת עצמה רואה אינה ישראל מדינת כי ואציי� אקדי�

 ארצה הגעת� אשר, יהודי� של הייתה לישראל ההגירה עיקר רבות שני� במש� 74.כזו

 האחרונות בשני� זאת ע�. כהגירה ולא" עלייה "או" שיבה"וכ רצויה כתופעה נחוותה

 איחוד ומהגרי כפויי� מהגרי�, עבודה מהגרי של לעיל הנזכרות הקטגוריות משלוש מהגרי�

 75.איש אל� ממאתיי� יותר של מספרית מבחינה ניכר ובהיק�, בישראל נוכחי� משפחות

 את ובעיקר – הכלת� את המסדירי� ומוסדות דיני� בישראל להתעצב החלו אלו בנסיבות

 מדיניות של השוואה זו מבחינה 76.הללו הקטגוריות שלוש מכל מהגרי� של – הדרת�

 הורה שבה� משפחות של ובהקשר�, כללי באופ� אחרות מדינות של לזו ישראל של ההגירה

   77.מטעה להיות יכולה, במדינה מעמד בעלי וילדי� מהגר

 
, הגישה הנמנעת מלראות בישראל מדינת הגירה היא זו שעמדה בבסיס עבודתה של ועדת רובינשטיי�  74

הוועדה לא סיימה את . מלצות למדיניות הגירה למדינת ישראל לגיבוש ה2005אשר מונתה בשנת 
המכו�  (�È‚‰ ˙ÂÈ�È„Ó ,Ï‡¯˘È· ˙ÂÁÙ˘Ó „ÂÁÈ‡Â ÔÈ‡Â˘È¯‰לעיקרי המלצותיה ראו רינת גלבוע . פעולתה

גישה זו מקובלת ג בפסיקת . �izsvideo.org/papers/Marriage.pdfזמי� ב ,)2009, לאסטרטגיה ציונית
È¯Ù  ' ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó„‰ �1644/05מ "סק דינו של השופט רובינשטיי� בעעראו למשל פ. בית המשפט

לא כמדינת , קרי מדינת שבות', מדינת עליה'אופייה של המדינה נתפס כ" ):29.6.2005, פורס בנבו(
שאינו , 'ככל המדינות'והגירה נראתה מושג של , 1950–י"תש, העלייה נתקדשה בחוק השבות; הגירה

ההתפתחויות הנדונות כא� ה� שחייבו בשנות . אלית הייחודית ואת החזו� הציוניתוא את ההוויה הישר
דברי ברוח זו נמסרו לי ג בפגישתי ". ועדיי� אי� שמה לרוחי, 'מינהלת הגירה'האלפיי הקמתה של 

בקשה  בהמש� ל,6.2.2012שהתקיימה ביו  ,ברשות האוכלוסי� וההגירה ע נציגי משרד הפני
 . חופש המידעשהגשתי לפי חוק

75  משוערי וסותרי אלה את , הנתוני על אודות מספר של המהגרי מ� הקטגוריות השונות ה חלקיי
זמי�  ,Â·Ú ˙¯È‚‰– ÌÈ¯Á·� ÌÈ�Â˙� – 2012„‰ ראו למשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . אלה

האג� , הגירה רשות האוכלוסי� וה: ולעומת,�www.cbs.gov.il/www/publications/alia/t2.pdfב
 �www.piba.gov.il/PublicationAndזמי� ב ,)Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Ê È�Â˙�5/2013) 2013 לתכנו� מדיניות 

Tender/ForeignWorkersStat/Documents/oct2013.pdf. 
ÈÏ·ÂÏ‚ ‰¯È‚‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ : ‰¯È‚‰ ˙ÂÈ�È„ÓÏ ‰ÂÂ˙Ó˙ליאב אורגד ואמנו� רובינשטיי� , שלמה אבינרי  76

Ï‡¯˘ÈÏ) 2009 ,� עורכתרות גביזו.( 
כ� למשל א נבקש להשוות את הכלל הננקט בנוגע להורי זרי לילדי אזרחי במשפחות מעורבות   77

שכ� האזרחות בה מוענקת לכל , ש מצב זה של הורי זרי לילדי אזרחי נפו� למדי, בארצות הברית
צות הברית הוא כי אי� הכלל באר. ג א מדובר בילדי של שוהי לא מתועדי, מי שנולד בשטחה

 Application of Amoury, 307ראו למשל (להורה לילד אזרח זכות קנויה לרכוש מעמד מתוק� הורותו 
F. Supp. 213, 215 (S.D.N.Y. 1969); Oforji v. Ashcroft, 354 F.3d 609, 618 (7th Cir. 2003) .(

וב את ארצות הברית אינ נחשבי עצ ההפרדה בי� ההורה לילד או עצ האפשרות שהילד יחויב לעז
דיק כשלעצמו המנעות מגירוש ההורה הזר ומת�  המצExtremely Unusual Hardship)(קושי קיצוני 

 ע זאת ממשל אובמה הכריז על מדיניות .U.S.C.A. § 1229b (b)(1)(a)–(d) (2008) 8ראו . מעמד לו
רובי משפחה אזרחי נחשבי מועמדי שלפיה בעלי ק, של הפעלת שיקול דעת בתחו ביצוע גירושי

המסכני את שלו הציבור או האומה ,  ולעומת המעורבי בפלילי–בעדיפות נמוכה לגירוש 
הורי , כ�. והמחוללי עבירות חוזרות על דיני ההגירה נחשבי למועמדי בעדיפות גבוהה לגירוש

 א� ג אינ –קי מארצות הברית לא למצוא עצמ מורח, בסבירות גבוהה, לילדי אזרחי עשויי
 Muzaffar Chishti & Claire Bergeron, Questions Arise withראו . זוכי למעמד חוקי במדינה

Implementation of Obama Administration's New Prosecutorial Discretion Policy, MIGRATION 

POLICY INSTITUTION, available at http://www.migrationpolicy.org/article/questions-arise- 
implementation-obama-administrations-new-prosecutorial-discretion-policy .זאת ועוד , ילדי
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 מהגרי� של מעמד� להסדרת נוגעב כללי� הקשרי� בכמה נקבעו הישראלי במשפט
 – זה בנושא ההסדרי�, אחרות מערביות למדינות בניגוד כי יצוי�. משפחות איחוד מכוח

 פזורי� אלא קודיפיקטיבי באופ� מאורגני� אינ� – כללי באופ� ההגירה בתחו� ג� כמו
 צדומ ה� נשמעה כ� על ביקורת. משתנה נורמטיבי מעמד בעלי, שוני� נורמטיביי� במקורות

   79.בתחו� מלומדי� של מצד� וה� 78המשפט בית של
 זה הוא מעמד קניית על ביותר המקל ההסדר. בחקיקה נקבעו הללו מההסדרי� אחדי�

הזכויות של יהודי ": ולפיו, )1970 בשנת שתוק� כפי (השבות לחוק) א(א4 בסעי� הקבוע
 הזכויות של עולה לפי וכ�, 1952–ב"תשי, לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות

לב� זוג של יהודי ולב� זוג של ילד ושל , מוקנות ג� לילד ולנכד של יהודי, כל חיקוק אחר
כ� מתאפשרת בחסות חוק ". להוציא אד� שהיה יהודי והמיר דתו מרצו�; נכד של יהודי

 לרבות הלא יהודי� –נכדיה� ובני זוג של כל אלה , ילדיה�(השבות הגירת� של קרוביה� 
 מקרי� אחרי� המסדירי� התאזרחות של קרובי משפחה 80.של יהודי� העולי� עמ�) שבה�

.  לחוק האזרחות�7 ו5שאינ� עולי� בצוותא ע� קרוביה� זכאי השבות חוסי� תחת סעיפי� 
סעיפי� אלו מסרטטי� שורה של תנאי� אשר בהתקיימ� תתאפשר התאזרחות של זרי� 

�תתאפשר ,  עומד רצו� לאיחוד משפחות וכאשר בבסיס הרצו� להתאזרחות81,באר
 והכול מתו� גישה המקלה על 82,התאזרחות ג� בלא עמידה קפדנית בכל התנאי� הללו

גישה זו קיבלה אחיזה ג� בפסיקת בית המשפט העליו� . המבקשי� לקיי� חיי משפחה
 אשר בעקבותיה פותח בנוהל של משרד הפני� הלי� מדורג לרכישת מעמד 83,בנושא

, ר תכליתו לבדוק את כנותו ויציבותו של הקשר הזוגי ולהקנות לבני הזוג הזרי�אש, בישראל

 
 ,Perdido v. INSראו ( 21יה חסרי המעמד ע הגיע לגיל אזרחי יכולי לבקש מעמד בשביל הור

420 F.2d 1179 (5th Cir. 1969); 8 U.S.C. § 1151(b)( . לדיו� נרחב על אודות הבעיה בארצות הברית
 HIROKAZU YOSHIKAWA, IMMIGRANTS RAISING CITIZENS: UNDOCUMENTED PARENTSראו 

AND THEIR YOUNG CHILDREN (2011) , אשר המתעד בי� היתר את הפגיעות בהתפתחות בילדי
  .הוריה המהגרי חסרי מעמד בעקבות מדיניות זו

  .17ש "לעיל ה, ‡Ï‚ÔÂעניי�   78
ש "לעיל ה, רובינשטיי� ואורגדלסקירת הדיני בנושא איחוד משפחות וכ� למשפט משווה בתחו ראו   79

12. 
יהודי �לעניי� הנסיבות שבה� הפ� חוק השבות למסגרת המשפטית המאפשרת הגירה מסיבית של לא  80

 .12ש "לעיל ה, ראו וייס
בגיר שאיננו אזרח ישראלי יכול לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות  )א: ( קובע לחוק השבות5' ס  81

היה בישראל שלוש שני מתו� תקופת חמש שני  )2( ;נמצא בישראל )1( :א נתקיימו בו תנאי אלה
השתקע בישראל או שיש בדעתו  )4( ;עזכאי לשבת בישראל ישיבת קב )3( ;שקדמה ליו הגשת בקשתו

ויתר על אזרחותו הקודמת או הוכיח שיחדל  )6( ;מה את השפה העברית�יודע ידיעת )5( ;להשתקע בה
מי שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאי שבסעי� קט�  )ב( .חו� לכשיהיה לאזרח ישראלי�מהיות אזרח

 )ג( .רחות הישראלית על ידי מת� תעודת האזרחותאת האז, א ראה זאת לנכו�, יעניק לו שר הפני, )א(
 )ד( ".אני מצהיר שאהיה אזרח נאמ� למדינת ישראל" :לפני הענקת האזרחות יצהיר המבקש הצהרה זו

 .האזרחות נקנית מיו ההצהרה
בעל ואשתו שאחד מה אזרח ישראלי או שאחד מה ביקש להתאזרח :  קובע לחוק השבות7' ס  82

יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי , או הפטור מה) א(5 שבסעי� ונתקיימו בו התנאי
 ).א(5א� א לא נתקיימו בו התנאי שבסעי� , התאזרחות

2355/98� "בגראו   83 � ‰˜ÓËÒ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘,1999 (728) 2(ד נג" פ.( 
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 יש לציי� כי הסדר זה מקל את התאזרחות� של בני זוג 84.מעמד של תושבי�, לאחר הבדיקה
ע� ילדיה� או יחדיו א� שותק באשר למי שמבקשי� איחוד משפחות לצור� שהייה 

   85.הוריה�
 הוראת (לישראל והכניסה האזרחות חוק ג� מתקיי�, לה� רגמו ובניגוד, אלו הסדרי� לצד

 מונע 86,לעת מעת �"בבג נבחנת וחוקתיותו שנה חצי מדי מואר� תוקפו אשר, זה חוק). שעה
 ונתיני פלסטיני� ע� ישראלי� של משפחות איחוד של האפשרות את 87לחלוטי� כמעט

 לילדי� להעניק שרותאפ נקבעה זה שבהסדר החריגי� במסגרת דווקא 88".אויב מדינות"
   89.משמור� מהורה הפרדת� מניעת לש�, בישראל שהייה אפשרות או מעמד קטיני�

 לתקנות 12 סעי�. לישראל הכניסה בתקנות קבועה משפחות איחוד לעניי� נוספת הוראה
 בישראל מעמדו יהיה, השבות לחוק 4 סעי� עליו חל ולא, בישראל שנולד ילד "כי קובע

 אפוטרופסו או אביו של המעמד את הילד יקבל, אחד מעמד להוריו יהה לא; הוריו כמעמד
 של המעמד את הילד יקבל, השני ההורה התנגד; לכ� בכתב מתנגד השני ההורה א� זולת
  90".השר שיקבע כפי, מהוריו אחד

 מכוח מעמד לרכוש מעמד חסרי להורי� המאפשרי� נהלי� קיימי� האמור מלבד
 אלו על 91.בה� מתמקד זה מאמר ואי�, ונדירי� חריגי� במקרי� ישראלי לאזרח הורות�

, מתועדי� לא עבודה מהגרי לילדי מעמד הענקת בדבר ממשלה החלטת הזו לעת נוספת
 לבני וכ�, הילדי� של בישראל התערות� הוכחת שעיקר� נוספי� תנאי� המקיימי�

 על אשר, בפסיקה פורש לעיל שנסקרו ההסדרי� כלל של הקונקרטי תוכנ� 92.משפחותיה�
  . כעת נפרט אודותיה

 
 זר הנשוי נוהל הטיפול במת� מעמד לב� זוג "5.2.0008ההגירה ומעברי הגבול , נהלי רשות האוכלוסי�  84

 4614/05מ "ראו ג עע. �piba.gov.il/Regulations/5.2.0008.pdfזמי� ב ,)20.9.2005" (לאזרח ישראלי
� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ô¯Â‡,ההגירה ,  נהלי רשות האוכלוסי�אשר בעקבותיו נקבעו, )2006 (211) 1(ד סא" פ

לרבות בני אותו , נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחי ישראלי "5.2.0009הגבול ומעברי 
 .�piba.gov.il/Regulations/5.2.0009.pdfזמי� ב ,)20.9.2005" (מי�

לבני זוג לבצע איחוד משפחות לבי� ) באופ� יחסי(יובל מרי� עמד על הפער בי� המדיניות המאפשרת   85
, 11 ש"לעיל ה,  מלבצע איחוד משפחות כדי לשהות בסמיכות לילד במאמרוהמדיניות המגבילה הורי

703–704. 
 .17ש "לעיל ה,  ‚ÔÂ‡Ïעניי� ;12ש "לעיל ה, Ï‡„Ú‰עניי�   86
והוא מאפשר איחוד משפחות בי� ,  האזרחות והכניסה לישראלתוק� חוק, Ï‡„Ú‰בעקבות הערות בעניי�   87

 ומעלה ולגבר פלסטיני ב� 25 מתיר איחוד משפחות לאישה פלסטינית בת 3' ס(מי יי מסואבני זוג בגיל
 . לחוק יוצר מנגנו� לטיפול בבקשות שבבסיס� טעמי הומניטריי מיוחדי1א3' ס,  כמו כ�). ומעלה35

, לבנו�: ואלו ה�, "מדינות אויב"מוגדרות ארבע ) הוראת שעה(ת והכניסה לישראל בתוספת לחוק האזרחו  88
 . עיראק ואירא�, סוריה

 . א לחוק האזרחות והכניסה לישראל3' ס  89
מ "ראו לעניי� הבעייתיות המיוחדת שנוצרת במצב של פיצול סטטוס בי� בני משפחה אחת את עע  90

1966/09� ÔÂËÚ „ÂÂÚ  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנ 979/99� "ראו ג בג). 22.11.2011, בופורס � ÂÏ¯˜ ' ÌÈ�Ù‰ ¯˘
577/04 )�מנהלי י (מ"ועת, )23.11.1999, פורס בנבו( � „¯Â˜Ï‡ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘בנבו ( , פורס

25.10.2004 .( 
נוהל מת� מעמד להורי "; 4ש "לעיל ה, "נוהל הטיפול במת� מעמד להורה קשיש"ראו למשל   91

 .4ש "לעיל ה, "י/לחייל
החלטה ; 5 ש"לעיל ה, �31 של הממשלה ה156החלטה ; 5ש "לעיל ה, �30 של הממשלה ה3807החלטה   92

  .5ש "לעיל ה, �32 של הממשלה ה2183
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  בעקבותיו וההתרחשויות דימיטרוב די� פסק. 5

 הוא ילדיה� של מעמד� מכוח להורי� מעמד מת� של בסוגיה למנחה הנחשב הדי� פסק
�"בג ·Â¯ËÈÓÈ„.93 ישראלית לאזרחית נישא אשר זר אזרח על דובר דימיטרוב של במקרה ,

 ע� שלו הזוגיות מכוח 94בישראל מעמד ישתלרכ מדורג בהלי� החל האב. בת נולדה ולזוג
 משרד אל פנתה והא�, הזוג בני בי� היחסי� התערערו שני� כמה לאחר א�, האזרחית הא�

 החליט הפני� משרד. להתגרש שבכוונתה מכיוו� ההלי� את להפסיק וביקשה הפני�
 כי קשלב כדי עתר הלה א�, גירושיו למועד עד הזר ההורה של הישיבה רישיו� את להארי�

 פסק בראשית דוחה ברק הנשיא. מגירושו ולהימנע אזרחות לו להעניק יורה המשפט בית
 נישואיו מכוח או האזרחות חוק מכוח למעמד הוא זכאי כי האב של טענותיו את דינו

 יש כי האב של טענתו את ג� ברק הנשיא דוחה, אחת קצרה בפסקה, דבריו בשולי. שכשלו
 מתגלה אינו והבת האב של היחסי� מצב. האזרחית בתו של מעמדה מכוח מעמד לו להעניק
 אב של יחסיה� את לגלול כלל אפשרי זה אי� כי ואפשר, ברק הנשיא של דינו בפסק במלואו

אותה  הוא היחסי� מצב על הקוראי� אנו שיודעי� כל. די� פסק של הקצרה במסגרת ובת
 ה� טובי�" יה היחסי�לפש, קביעה עובדתית של רשויות ההגירה שמאמ� בית המשפט

 נתונה לעותר. בתו את מגדל העותר אי�. אמה אצל מצויה הבת "וכי, מחד 95"וחמי�
בית המשפט אינו מבצע בעצמו כל בדיקת עומק של  .מאיד�" הבת את לבקר האפשרות

 אי� כי בקבעו, האב של עתירתו את ברק הנשיא דוחה אלו בנסיבות .מארג היחסי� ההוריי�
  : בתו בקרבת בישראל להישאר שיוכל כדי מעמד ול להעניק הצדקה

 נסיבות בה� שמתקיימות, חריגי� במקרי� רק כי הינה המשיב של עמדתו
 כדי ישראל אזרח שהוא לקטי� זר של בהורותו יש, דופ��יוצאות הומניטריות

 נסיבות, המשיב לדעת [...]. קבע תושב של מעמד לו להעניק להצדיק
 לאפשר מוכ� המשיב זאת ע�. שלפנינו במקרה תמתקיימו אינ� אלה מיוחדות

 בתו את לבקר שיוכל מנת�על' נדיבות 'ביקור אשרות, בכ� ירצה א�, לעותר
 כבר. בחיוב היא התשובה, לדעתי? כדי� הינו זה שיקול הא�. לעת מעת

 ש�, ה� יישבו באשר. הוריו אצל קטי� של מקומו 'כי נפסק ˜�„Ï בפרשת
, כ��על[...]. ' בו נתלי� הוריו ואי�, בהוריו תלוי קטי�. להפ� ולא, הוא יישב
 קבע תושב של מעמד להעניק כדי הבת של באזרחות אי�, העיקרו� דר� ועל

 סטייה יחייבו אשר הומניטריי� מקרי� כמוב� ייתכנו זאת ע�, הזר לאביה
 מיוחדי� נתוני� מתקיימי� אי� שלפנינו במקרה כי דעתי נחה. זה מעיקרו�

   96.אלה

 
� "בג  93·Â¯ËÈÓÈ„ ,21ש "לעיל ה . 
ותכליתו לקבוע , 83 ש"לעיל ה, ÓËÒ˜‰בעקבות עניי� , כפי שציינתי לעיל, ההלי� המדורג כונ�  94

 .  בני זוג רוכשי מעמד הול� ומתחזק בישראל לאחר תקופת מהפרוצדורה הדרגתית שבה
� "בג  95·Â¯ËÈÓÈ„ ,לפסק דינו של הנשיא ברק9–8' פס ,21ש "לעיל ה  . 
96   .  לפסק דינו של הנשיא ברק9–8' פס, ש
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�"בבג ברק הנשיא של דינו קפס על ·Â¯ËÈÓÈ„ לדיו� עתירה הוגשה � נטע� במסגרתה 97.נוס

 הנעקרי� רכי� לילדי� חמור וכלכלי נפשי לנזק לגרו� עלול „Â¯ËÈÓÈ· הלכת יישו� כי

 של בזכות� ה� קשות לפגוע עלולה „Â¯ËÈÓÈ· הלכת כי; כורח� בעל הזרי� מהוריה�

 להוסי� ביכולת� המותנית, המשפחתי התא על הלהגנ הזר ההורה של בזכותו וה� הילדי�

 מצא השופט. הילד בטובת כראוי מתחשבת אינה שנפסקה ההלכה וכי ;קרוב קשר ולקיי�

 מזו שונה עובדתית בתשתית עסק „Â¯ËÈÓÈ· די� פסק כי באמרו נוס� לדיו� העתירה את דחה

, לשיטתו. �אחרי במקרי� נקבעו אשר, קודמות הלכות והרחיב קודמי� במקרי� שעלתה

, לעיל המצוטטת ˜�„Ï בפרשת שנפסקה ההלכה של קונקרטיזציה הוא „Â¯ËÈÓÈ· די� פסק

 הורי� כי נקבע ובה, „Â¯ËÈÓÈ· מפרשת העובדתיות בנסיבותיה מאוד עדלדעתי  השונה א�

  : האלה הדברי� את מצא השופט הוסי� דבריו בשולי 98.להפ� אלא, ילד� בעקבות ילכו לא

 כללי� לגיבוש יפעל א� לעשות המשיב ייטיב כי, סי�או הצור� מ� לפני�

 בבקשת להכרעה הנוגע בהקשר, הילד טובת של הסוגייה לבחינת מנחי�

 תבחיני� להגדיר נית�, היתר בי�, כ�. בישראל מעמד לקבלת הזר הורהו

 הוריו משני מי במשמורת השאלה את, הקטי� של גילו את בחשבו� שיביאו

 סעד תסקירי של קיומ� דבר את, ההורי� בי� הפירוד מש� את, מצוי הוא

 8569/02 �"בעע זה משפט�בית לפני שהובא ממה. ועוד מצבו את שבחנו

 ראש ידי�על שייקבע פורו� כי הציע לממשלה המשפטי היוע� כי, עולה

 א�. זר להורה בישראל מעמד בהענקת הכרוכות הסוגיות את יבח� הממשלה

 כללי� לגבש לצור� ג� דעתו את שיית� יועל חזקה, כאמור, פורו� ימונה אכ�

 המועצה ג�. הזר ההורה של הישראלי� ילדיו בטובת להתחשבות מנחי�

 להביא עשויה, זו עתירה במסגרת להישמע שביקשה, הילד לשלו� הלאומית

   99.האמור הפורו� לפני עמדתה את

 להיבש הפני� משרד גיבש 8569/02100 מ"עע בעניי� העתירה ובמסגרת בהמש�, ואכ�
 בשלהי, בהמש� נוספו אלו על. ישראלי� לקטיני� להורי� מעמד להקניית כללי� 2003
 בבקשות דיו� לצור� דעת� חוות לקבלת ההלי� את המגבשי� הסעד לפקידי כללי�, 2004

 לבני מעמד להסדרת הלי� בהפסקת הטיפול נוהל"ב קבוע אלו כללי� של עיקר�. ההורי�
 אזרח לילד הורותו מתוק� מעמד לקבל הורה של בקשה להנוה פי על 101".ישראלי� של זוג

 
� "דנג  97·Â¯ËÈÓÈ„ ,הילד כידידת בית אל הלי�. 16 ש"לעיל ה  זה ביקשה להצטר� המועצה לשלו

 . משפטה
758/88� "בג  98� Ï„�˜  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘,1992 (505) 4(ד מו" פ( .1689/94� " בגראו ג� È¯¯‰  'ÌÈ�Ù‰ ¯˘, 

 ).1994 (15) 1(ד נא"פ
� "דנג  99·Â¯ËÈÓÈ„ ,9' פס, 16 ש"לעיל ה.  
  .21ש "לעיל ה, ·Â¯‡�‰מ "עע  100
101  "יש לשי לב שהנוהל  .4 ש"לעיל ה, "נוהל טיפול בהפסקת הלי� להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלי

 קרי הוא נוהל הפסקת מעמד להורי שקשר הזוגיות שלה מצוי בשלבי פירוד –מוגדר על דר� השלילה 
 . נקת מעמד להורי לילדי אזרחיולא נוהל הע
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 הכלל זה נוהל לפי ג� 102.הומניטריי� מטעמי� מעמד למת� משרדית�הבי� בוועדה תידו�
 אלא, אזרח לילד להורה – בעבר שהוענק מעמד יישלל וא� – מעמד יוענק לא כי הוא

 א� רק ישראלי� לילדי� להורי� מעמד בהענקת תדו� הוועדה. וחריגי� נדירי� במקרי�
  :מתקיימי� אינ� המקרי� במרבית אשר, האלה התנאי� בעניינ� יתקיימו

 במרש� נרשמו ונישואיו כני� בנישואי� נשוי היה הזוג בת/ב�  .1
 ההלי� במסגרת 5/א מסוג בישראל ישיבה רשיו� קיבל וכ� האוכלוסי�

 זוגו ב� ע� הזוגיות קשר מכוח מעמד לרכישת הלי� קרי [המדורג
 ].א"קט, בינתיי� שפקע יאלהישר

 . המדורג ההלי� מתקופת ממחצית יותר עבר הזוג בת/ב�  .2
 הזוג שב� או הזר הזוג ב� במשמורת המצויי� משותפי� ילדי� הזוג לבני  .3

 וחוות, וצרכיה� למזונותיה� ודואג ורצו� קרוב קשר אית� מקיי� הזר
 הזר הזוג ב� עזיבת כי קבעה ציבור עובד סעד פקיד מטע� מקצועית דעת
 . בילדי� קשות תפגע האר� את

 הורות� מתוק� מעמד המבקשי� הורי� של עניינ� להעברת הס� תנאי ה� אלו כללי�
�"בבג שנקבעה ההלכה לפי בישראל מעמד לרכוש בקשת� את שוקלת אשר, לוועדה 

·Â¯ËÈÓÈ„ .תנאי� בהתקיי� אלא להורה מעמד יוענק לא הכלל דר� על כי היא תוצאת� 
 ותנאי�, הישראלי זוגו ב� ע� שקיי� לזוגיות שקשורי� תנאי� – סוגי� משני, גי�חרי

 היות� מתוק�, גמישי� כמוב� ה� אלו כללי�. הישראלי ילדו ע� שלו הקשר בטיב שקשורי�
 מי ואילו, בוועדה יידו� לא עניינו בה� עומד שאינו מי, הכלל דר� על אול�. בנוהל קבועי�
 אמות ללא הבקשות את בוחנת אשר, הוועדה דעת שיקול פי על רעיוכ עניינו – בה� שעומד

  . מצמצמת גישה מתו�, הגבוהי� הדחייה שיעורי בבירור שמראי� וכפי, ברורות מידה
�"בבג הדי� פסק בי� שניתנו די� פסקי עשרות בכמה ·Â¯ËÈÓÈ„ או האמור לנוהל ועד 

 תו� פרטניי� מקרי� על והנוהל הפסוקה ההלכה של החלת� נדונה, הנוהל שנקבע לאחר
  . לעיל שפורט כפי, שונות לתוצאות הגעה

  ביניי� מסקנות. 6

, המשפחה הגדלת את המעודד פוליטי מסר משדרת המדינתית ההסדרה כללי באופ�
 משפחתיי� בתאי� הפועלי� הרקע כללי. במשפחה התומכי� רקע כללי יצירת באמצעות

. יותר ומהוססי� יותר עמומי� כללי�, לעיל שהראיתי כפי, ה� גלובליזציה�מושפעי
 ,לילודה זכות� את לממש אלו במשפחות להורי� לאפשר המדינה פועלת מסוימי� בהיבטי�

 של עידוד שלה� ההורות קשרי את לממש זכות� את מעודדת אינה אחרי� בהיבטי� אול�
 משפחות בקרב בהורות המדינה תתמו� שבה� המצבי� בי� המבחיני� הגבולות. ממש
 או צפויי�, מובחני� אינ� בה מלתמו� תימנע שבה� המצבי� לבי� אותה ותעודד רבותמעו

 במסגרת עסקינ� שבה� הכללי�. מקשר פוליטי)ביו (היגיו� קו ביניה� לסרטט וקשה, ברורי�
 אזרח לילד הורותו מכוח הזר להורה מעמד יוקנה לא הכלל דר� על שלפיה�, זה מאמר

 
" הפרת זכויות אד בידי מינהל האוכלוסי�: המיניסטריו�"משרדית ראו עודד פלר �על הוועדה הבי�  102

Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰) 2004 (זמי� ב�www.acri.org.il/pdf/TheMinistry.pdf) פלר : להל�
 "). המיניסטריו�"
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 ב� ע� הורי� ולשמש משפחת� את להרחיב המבקשי� ראליש באזרחי תומכי� אינ�, ישראל
 ה�, המקרי� ברוב מפורשות נאמרי� אינ� דמוגרפיי��האתנו השיקולי� א� ג�. יחד זר זוג

 104הפסיקה מ� שעולה כפי כי אציי� מוסגר במאמר 103.לסירוגי� ועולי� ברקע קיימי�
 מתוק� מעמד כושלר הורי� של בקשותיה� עיקר, הפני� משרד נציגי שמסרו ומנתוני�

 אינ� מדובר שבה� שהילדי� מכא� 105.אימהות של מצד� מגיע ישראלי� לילדי� הורות�
 מ� היתר בי� נובע בעניינ� שנוסח העמו� שהכלל אפשר ולכ�, ההלכתי במוב� יהודי�

. המדינה של דמוגרפי�האתנו מהאינטרס כחלק נתפסת אינה בישראל שהישארות� העובדה
 הישארות לצור� בישראל מעמד לקבל המבקשי� אבות כלפי ג� תננקט המדיניות זאת ע�

   106.ילדיה� במחיצת
 לפחות שבה� למשפחות בנוגע שנוסחו המשפטיי� הכללי� של העיקרית משמעות�

 א�; סיכו� עצמ� על נוטלי� זר ע� משפחה להקי� המבקשי� כי היא זר הוא אחד הורה
 ללא עצמ� את למצוא ה� יכולי�, יפה יעלו לא הזר זוג� ב� ע� שלה� הזוגיות קשרי

 יידרש שבו למצב להיקלע יכולי� וא�, יחד הזר הזוג ב� ע� ילד� את לגדל מעשית אפשרות
 מטילי� זר ע� משפחה להקי� המבקשי�: ועוד. עמו וילד� האר� את לעזוב הזר זוג� ב�

, וריתה�חד משפחה במסגרת חיי� ילדיה� על לגזור עלולי� ה� שכ�, שלישי צד על סיכו�
  . מכ� הנגזרי� והכלכליי� הרגשיי� הקשיי� כל על

 משמורת, הורית אחריות של לשאלות המתייחסי� הרקע כללי שרוב לב לשי� יש
, משפחה לענייני המשפט בית בעיקר – ובערכאות ראשית בחקיקה נקבעו בילדי� וטיפול

 נקבעי� המשמעותיי� הרקע מכללי ניכר חלק מעורבי� משפחה בני של בהקשר ואילו
 מביא וא�, מכ� נובע הדבר. �"ובבג מינהליות בערכאות, בנהלי�, הפני� משרד בלשכות

 ה� זר הוא ההורי� מ� אחד שבה המשפחה חיי את המסדירי� העיקריי� הרקע שכללי, לכ�
 שיקולי� – מכ� לאחר ורק, ההגירה דיני את, נראה כ�, בעיקר שכוללי� רקע כללי

 בתי א� ג�. הילד טובת שיקולי כמו, המשפחה בתו� הסדרי� של בהקשר המקובלי�
 אינ� ה�, הילד טובת של שיקולי�) ההצהרתית ברמה לפחות (בחשבו� מביאי� המשפט
 הילד טובת המשפחה לענייני המשפט בבתי. משפחה לענייני משפט כבתי בהחלת� מנוסי�

, אחרות אלותש נשאלות לאחריה ורק, העתידי מגוריו מקו� לקביעת המכרעת השאלה היא
 הילד יגור מי ע� השאלה כי היא ההנחה. ההורי� של העתידי המגורי� מקו� שאלת כולל

 ופרקטיי� רגשיי� בשיקולי� התחשבות דורשת היא שכ�, ביותר מורכבת היא הפרדה לאחר

 
103  �, Ï‡„Ú‰דמוגרפי מבי� השורות הוא זה שנדו� בעניי� � השיקול האתנוהמקרה המובהק ביותר שבו בצב

ראו . וברא�' לפסק דינו של השופט ג24' יה ופס' לפסק דינה של השופטת פרוקצ14' פס, 12ש "לעיל ה
דה כי המתלוננת שבו מוזכרת העוב, )20.2.2012, פורס בנבו (È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6164/10פ "ג ע

כפרט "  שהפ� לב� זוגה21התרועעה ע בני מיעוטי וא� התגוררה ע ב� מיעוטי כב� "בעבירת אונס 
� לא רואה בעי� יפה "בג"ראו תומר זרחי� . נוס� ברשימת פרטי ביוגרפיי קשי אודות המתלוננת

 . �www.haaretz.co.il/magazine/1.1647114זמי� ב ı¯‡‰ 22.2.2012" קשרי בי� יהודיות לערבי
 . 21–17ש "ראו פסקי הדי� המתוארי לעיל בה  104
105    ). 6.2.2012(פגישה ע נציגי משרד הפני
ת� לסבור כי מאחר שברוב המכריע יהודי ני� הכללית הננקטת כלפי מהגרי לאההדרהמדיניות בשל   106

מדיניות המבקשת לקד את האינטרס , של המקרי בקשות המעמד מגיעות מצד� של אימהות
הפגיעה במספר המצומצ של ילדי " מחיר"דמוגרפי של המדינה תהיה מוכנה לשל את �האתנו

 ת המדיניות במקרה את הגשמ" להרוויח"כדי ) במקרי שבה האבות ה הזרי מבקשי המעמד(יהודי
 . ומבלי להיחשד כמפלה, ההפו�
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 החדש המשפחתי התא של קונסטרוקצייה�ברה ולמעשה, ובהוריו בילד שקשורי� שוני�
 מוחלט סיו� לכדי מגיעי� אינ� המשפחה שחיי תפיסה מתו� (י�ההור פרדת לאחר שנוצר

 כול קוד� דעתו שיקול את שמבקרות ובערכאות הפני� במשרד 107).ההורי� פרדת ע�
 טבעי וא�. הילד טובת שאלת נבחנת מכ� לאחר ורק, הזר ההורה של מעמדו שאלת נבדקת

 המשפט בתי – י�המקר ברוב שדנה הראשונה והערכאה הפני� משרד שהרי: הדבר הוא
 משפחתיי��אישיי� שיקולי� שקילת, הכלל דר� על, כוללת עבודת� אי� – מינהליי� לענייני�

  . בכ� מומחי� אינ� וה�, אלו כגו�
 פנימיי� ובנהלי� סותרת בפסיקה מאוגדי� אלא וברורי� שקופי� אינ� הרקע כללי, ועוד

 הכללי� פי על נקבע לק�שח מכיוו�. אות� ולאתר בה� להתמצא קשה. הפני� משרד של
 לא לעתי� ה�, הגירה דיני של שיקולי� פי על נקבע וחלק� המשפחה דיני של הרגילי�

 למצוא נית� לכול וצפויי� נהירי� הללו הרקע כללי של היות��לאי עדות 108.קוהרנטיי�
 שבשל עולה שממנה הסתמכות טענת מעי� הזר ההורה העלה שבה� הדי� מפסקי בכמה
 קשרי מכוח בישראל מעמד יקבל כי הוא הניח הרקע כלל של ההיגיו� תא להבי� הקושי

   109.בהתא� צעדיו את כלכל וכי, בישראל שיצר המשפחה
 הכללי� לבי� בינ� הבעייתיי� והיחסי� המשפטיי� הכללי� של המורכבות משתוארו

 של שבבסיס� המשפטיות ההנמקות של ביקורתי ניתוח אציע, המשפחה תפיסת את המבני�
 שמשקפות הילד טובת לתפיסת וה� להנמקות הפסיקתי לבסיס ה� אתייחס. אלו י�כלל

  . ההנמקות

  המשפטיות ההנמקות של ביקורתית בחינה. ב

 אחרי הילד יל� האומנ�: או? מחייב התקדי� – להנמקה המשפטי הבסיס. 1

  ?הילד אחרי ההורה ולא ההורה

 מתוק� הזר להורה מעמד קתהענ של הנושא נדו� שבה� הדי� פסקי של המכריע ברוב�

 Â¯ËÈÓÈ„ Ï„�˜Â· בעניי� הדי� פסקי יחסית בהרחבה מצוטטי� ישראל אזרח לילד הורותו

 התקדימי� באמת אלו הא� א�. הנדונה העובדות מערכת על החלי� מחייבי� כתקדימי�

  ?שלעניי�

 
È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ " בי� אינטואיציה להלכה פסוקה: 'משפחה', 'אבהות', 'אימהות'"ראו דפנה הקר ורונ� שמיר   107

˙ÈÏ‡¯˘È 2003 (311 ה .( 
א� מנגד ההורה הזר לא קיבל , כ� למשל באחדי מפסקי הדי� הוצא צו למניעת יציאה מהאר� של הילד  108

 .21ש "לעיל ה,  ·Â¯‡�‰מ"עת; 19ש "לעיל ה,  ‡Ò¯‡‡ראו למשל עניי�.  בישראלמעמד
אשר נישא בקנדה לאזרחית , קנדי, ענייננו בעותר אזרח זר:"19ש "לעיל ה, Â�‡È¯Óכ� נטע� למשל בעניי�   109

על פני . כעבור זמ� התערערו יחסיה וה נפרדו. במסגרת הנישואי� נולדו לזוג שני ילדי. שראליתי
נת� , בהסתמ� על מצג הרעיה, הדברי מתו� אמונה כי השתלבותו של העותר באר� לא תיתקל בקשיי

מתו� , וא� הוא הגיע בעקבותיה לכא�, ועימה ילדיה, את הסכמתו להעתקת מגוריה למדינת ישראל
ההסכמה להוצאת הילדי מקנדה לישראל מנעה היזקקות לערכאות . לצד ילדיו, כוונה לחיות בה את חייו

ספק א צו להוצאת הילדי מקנדה היה . בקנדה לש קבלת אסמכתא ראויה להרחקת הילדי מאביה
מדינה לא לשמש ועוד ראיתי להדגיש כי ראוי ל. נית� לנוכח רצונו של העותר להיות מעורב בחיי ילדיו

 ".זוג�בוודאי לא כשהמדובר בסכסו� בי� בני. כלי שרת בידי צד זה או אחר להשגת מטרותיו
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�"בבג הנגללות בפרשות Ï„�˜ מעמד לה� יוענק כי המשפט מבית ההורי� רוב ביקשו 

 110,בה התגוררו ולא בישראל אזרחות בעלי היו לא שילדיה� פי על א� השבות חוק וחמכ

 שבה� הדי� פסקי של העובדתי המצב מ� שונה זה מצב. מעמד בה לקבל זכאי� היו רק אלא

 בעלי או בפועל אזרחות בעלי ישראלי� אזרחי� ה� הילדי� ושבה�, זה במאמר דני� אנו

 במערכת השתלבו (הישראלית בחברה מה תבמיד התערו אשר, אחר אזרחי מעמד

 ואת האזרח ההורה את הכוללת למשפחה בני� וה� חברתיי� קשרי� מקיימי� 111,החינו�

 העובדתיות המערכות בי� כ� כל הרב השוני בשל). בישראל 112המורחבת משפחתו

 לראות קשה, המשפטיות הזכויות על הסת� מ� מקרי� אשר, השוני� המקרי� שבבסיס

 לה� יוענק כי אזרחי� לילדי� הורי� של בקשות של לעניינ� מחייב תקדי� ˜�„Ï בפרשת

 תחולה בעלי עקרונות כמסרטט ˜�„Ï די� בפסק לראות נית� א�. לאלו הורות� מתוק� מעמד

 ולפיה�, לעיל אזכרתי כבר שאות� דמוגרפיי��אתנו בעקרונות שמדובר הרי, לענייננו רחבה

   113.יהודי� שאינ� למי, שאיפה של וכעניי�, הכלל ר�ד על, בישראל אזרחי מעמד יוענק לא

�"בבג, ˜�„Ï פרשת לעומת ·Â¯ËÈÓÈ„ ביתר כמו, אזרחית שילדתו לאב המעמד התבקש 

�"בג של שייחודו אלא, זה מאמר במסגרת דני� אנו שבה� המקרי� ·Â¯ËÈÓÈ„ משאר 

 בהיעדר ואה, בו המוצגת העובדות מתמצית להבי� שנית� ככל, בפסיקה הנדוני� המקרי�

 עיסוק אי� הדי� פסקי ברוב אמנ� 114.האזרחית לבתו בו מעמד המבקש האב בי� ממשי קשר

 לבי� הזר ההורה בי� היחסי� על נתוני� מוצגי� א� אול�, הצדדי� בי� היחסי� במערכת רב

   115.וחמי� פעילי� כיחסי� מוצגי� ה�, האזרח הילד

 
אחדי מ� הילדי שבה מדובר . לפסק דינה של השופטת נתניהו) ה(2' פס ,98ש "לעיל ה, ˜�„Ïפרשת   110

לה מעמד בפועל ולא הייתה לה זיקה משמעותית א� לא היה , לאשרת עולה, לטענת, היו זכאי
היא החזיקה , המקרה של ניקול קנדל שונה משו שא� על פי שלא הייתה אזרחית. בפועל לישראל

א , שבה חיה כמה שני, וא� הובהר לה שתוכל להישאר בישראל, באשרת עולה בכוח בעלת תוק� זמני
 .היא כבר הגיעה לגיל בגרות,  לפסק הדי�3' בפסכפי שעולה , אול בזמ� הגשת העתירה. תרצה בכ�

עניי� ; ש היה מדובר בילדות שמבקרות בגני ילדי ישראליי, 19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡ראו למשל עניי�   111
 ·Âˆ·˘שפקד בית ספר10שבו דובר בילד ב� , 19ש "לעיל ה  . 

ה קיימו .  לא זרה�7 ו6 במקרה זה היה מדובר בילדי בני .18ש "לעיל ה, ÒÂÓ˜¯‰למשל עניי� ראו   112
עוד ראו שוב את עניי� . אשר הייתה מעורה בחייה, סבת – וכ� ע אמו, קשר אוהב ואמי� ע אביה

·Âˆ·˘, מדובר במקרה של ילד ב� ש, 19ש "לעיל ה  שהתגורר ע אמו אצל סבתו וב� זוגה וזכה 10
 . לטיפול המסור של אלו

 .לפסק דינה של השופטת נתניהו) ה(2' פס, 98ש "לעיל ה, ˜�„Ïראו לדוגמה פרשת   113
ככל , גונ� על כ� שבפרשת דימיטרוב ויתר האב�ת השופטת אגמו�עומד, 18ש "לעיל ה, ÂÓÏÒ·‰בעניי�   114

שבה האב , ומבחינה בי� מצב זה לבי� המצב העובדתי במשפחה שלפניה, על הקשר ע בתו, הנראה
מבחינה השופטת סלוטקי בי�  ,18ש "לעיל ה, ‚¯Ë�ÈÂ �·ÂÓÈÒ¯בפרשת. נפגש ע בנו לעתי רחוקות

לבי� המצב , שבה מבקש המעמד היה האב שלא החזיק בבתו, צב העובדתי בפרשת דימיטרובהמ
נית� לחלוק על רציותה של הבחנה זו . שבה מדובר בא המשמורנית של הילד, העובדתי בעתירה שבחנה

ולסבור כי אולי יש לאמ� תחתיה הבחנה הממוקדת לא במשמורת כשלעצמה אלא בעצ קיומו של קשר 
 . לקיי קשר בי� הילד לבי� ההורה הזראו רצו� 

במקרה אחד לא ברור טיבו של הקשר בי� הא הזרה לילד האזרח משו שנמסר שהילד אינו שוהה   115
, "נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריו�"ייתכ� כי הדבר נובע מ, א� שהדבר אינו מפורש בפסק הדי�. בישראל
מ "ראו עע. 61 ש"לעיל ה, ˜ÂÚÏ Â·„שר חוקיותו נבחנה לאחרונה כאמור בעניי� א, 60 ש"לעיל ה
 .16 ש"לעיל ה, 660/12



  ד"תשע מד משפטי�  אמיר
טלי קריצמ�

388  

 לעניי� רלוונטיי� תקדימי� כאל Ï„�˜ ÓÈ„Â·Â¯ËÈ הדי� לפסקי ההיזקקות כי עינינו רואות

 לקביעה המשפט בתי מפני� שלעניי� הדי� פסקי של המכריע ברוב זאת ע�. בעייתית היא

 קטי�. להפ� ולא, הוא יישב ש� ,ה� יישבו באשר. הוריו אצל קטי� של מקומו "שלפיה בה�

 הוא ולא ישיבתו מקו� את הקובעי� ה�, כאפוטרופסי�. בו נתלי� הוריו ואי�, בהוריו תלוי

 שבה� מצבי� מחד קיימי�, שנראה כפי? הוא כ� אכ� הא� א� 116".ישיבת� מקו� את

 הילד של הליכתו שבה� מצבי� ומאיד�, "הילד בעקבות ללכת "להורה מאפשר המשפט

  . בהכרח אפשרית אינה ההורה בעקבות

 מעמד מקבלי� הורי� כי העובדה מוכרת שבה� הישראלי במשפט מצבי� קיימי�

 מעמד למת� הממשלה בהחלטות מעוג� כזה אחד מצב. ישראלי� לאזרחי� הורות� תוק�מ

 על פי החלטות אלו הוענק מעמד לילדי� המקיימי� תנאי� 117.מתועדי� לא שוהי� לילדי

מסוימי� אשר נותרו חסרי מעמד בישראל בשל היות� משולבי� בחברתה א� שלהוריה� לא 

שבה התערו , שלה� מישראל" הגליה תרבותית"וזאת כדי למנוע , היה בה מעמד חוקי

לכ� מצוות ההחלטות שעל דר� הכלל יוענק מעמד ג� להוריה� . והשתלבו במערכת החינו�

והכול כנגזרת של , וזאת כדי למנוע פיצול בי� בני משפחה אחת, ולאחיה� של ילדי� אלו

ו של הילד בהיותה מכירה בצורכ,  גישה זו ראויה היא בעיניי118.המעמד שמוענק לילד

שקיי� כמוב� באותה העצמה ג� כשהוריו של הילד לא שהו כדי� , בחיי� במחיצת שני הוריו

  119.ולא בנורמה כללית, פעמית�למרבה הצער היא עוגנה רק בהחלטה חריגה ודו. במדינה

 מוענק, למשל. לאזרחי� הורות� מתוק� להורי� מעמד מוענק אחרי� בהקשרי� ג�

 נית� 121.ישראלי� לחיילי� ולהורי� 120ישראלי לאזרח י�בודד קשישי� להורי� מעמד

 בהוריה� לתמו� ישראלי� לאזרחי� לאפשר הוא הראשו� הנוהל של הרציונל כי לשער

 למי מיוחד גמול להעניק הוא השני הנוהל של הרציונל ואילו, זקנה לעת הקשישי�

 לילדי� �להורי מעמד להענקת שונות הצדקות הדעת על להעלות נית�. בצבא שמשרתי�

 אזרחות� באר� הוריה� שני ע� בצוותא לחיות לילדי� לאפשר הרצו� ובה�, אזרחי� קטיני�

) אזרח איננו השני ההורה ואילו אזרח הוא ההורי� אחד שבה� במצבי� הזר ההורה כולל(

 מעורי� ה� שבה מאר� וניתוק מכירי� שאינ� לאר� הגירה עליה� לכפות שלא והרצו�

 
 זו הולכת בעקבות נראה כי גישה. לפסק דינה של השופטת נתניהו) ה(2' פס, 98ש "לעיל ה,  ˜�„Ïפרשת  116

שלפיו ההורה אחראי לקביעת מקו מגוריו ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות15' הקביעה בס
 . של ילדו

; 5ש "לעיל ה, �31 של הממשלה ה156החלטה ; 5ש "לעיל ה, �30 של הממשלה ה3807ראו החלטה   117
מ "בעת, 21ש "לעיל ה, ÂÂÏÓÈÏÂÂ‰בעניי� . 5ש "לעיל ה, �32 של הממשלה ה2183החלטה ו

 טענה כי יש לגזור היקש הועלתה, 16ש " לעיל ה,775/12מ "ובעע, 21ש "לעיל ה, 27315�08�11
 .א� היא נדחתה, מהחלטה זו לעניי� זכאות של הורי לילדי ישראלי למעמד בישראל

 .90 ש"לעיל ה,  ˜¯ÂÏוג למשל עניי�,  לתקנות הכניסה לישראל12' ראו לעניי� זה ס  118
חותיה קלה יותר למדינה כשמדובר במחוות יש לשער כי ההכרה בצור� של זרי לשהות במחיצת משפ  119

כש שקל יותר לקבל את רצונ , פעמית מאשר במסגרת� של נורמות כלליות�פעמית או דו�שנחוות חד
מאשר כשמדובר בעניי� כללי , של הורי לשהות בסמו� לילדיה כשעניינ מוגדר כחריג והומניטרי

 . 2.ק גלהל� בפר, "החריג ההומניטרי"ל ראו דבריי ע. יותר
 .4 ש"לעיל ה, "נוהל הטיפול במת� מעמד להורה קשיש"  120
 .4ש "לעיל ה, "י/נוהל מת� מעמד להורי לחייל"  121
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 הזר להורה מעמד מת��אי שבה� ובנסיבות, בישראל התערו אכ� �הילדי שבה� במצבי�(

  ). האר� את הילד ע� הזר ההורה עזיבת של השלכה גורר

 מסוימי� בהקשרי�. גור� כלל אינו ההורה אחרי יל� ילד כי הכלל, אחרות במילי�

 או לאזרח הורותו מכוח מעמד ומקבל, הילד אחרי ההורה דווקא הול� הישראלי במשפט

 מעמד מת� של בעניי� וההחלטות הנהלי� מכלול על נסתכל א� כי נראה. ישראלי תושב

 של הקטי� ילדו: כלל קוהרנטית לא תמונה תתקבל בישראל מעמד בעל ילד של זר להורה

 לבני ג� אלא לו רק לא מעמד יוענק כי הכלל דר� על זוכה מתועד הלא העבודה מהגר

 מהגרי של ילד�. מעמד להוריו יוענק כי רוב פי על זוכה לא האזרח הילד ואילו, משפחתו

 ייאל� האזרח הילד ואילו, כולה משפחתו במחיצת לשהות יזכה מתועדי� הלא העבודה

 פחותות זכויות האזרח לילד שבו, זה מצב. האר� מ� לעקור או מהוריו מאחד להיפרד

 את �המסדירי הכללי� במסגרת קוהרנטיות חוסר משק�, המתאזרח הילד של מזכויותיו

 בדיני מכוונת יד והיעדר שרירותיות של זו בעיה על. בישראל וההגירה המעמד נושאי

 כבר, קוהרנטית הגירה חקיקת של במסגרת להסדיר� הצור� על ג� כמו, הישראלי� ההגירה

   122.בעבר עמדו

  המשפטית בהנמקה הילד של מקומו. 2

 על עמידה ותו� הילד טובת שיקולי לפי נשקל עסקינ� שבה� הילדי� של עניינ� הא�

, מישג "הוא" הילד טובת "המושג כי אציי� בכ� אדו� בטר�? עצמאי זכויות כנושא זכויותיו

 שיקול פי�ועל שלפניו הראיות פי�על המשפט בית ידי�על תוכ� המתמלא, מוגדר ובלתי רחב

, צרכיו בשקילת לעסוק המשפט בית את מנחה כללי באופ� א� 123,"שלו השיפוטי הדעת

 עיקרו� זהו. בעניינו שיפוטיות החלטות בקבלת הילד של והאינטרסי� רצונותיו, תיוזכויו

 מ� ברבי� המעשי תרגומו. לילד ההורית האחריות קביעת של שאלות המנחה מרכזי

 המשפט בית של ניסיו� היה ביניה� פירוד בעקבות ילד� גורל בדבר הורי� בי� הסכסוכי�

 ע� רצי� קשר המש� לצד המשמור� ההורה אצל לדלי חיי� יציבות שמבטיח פתרו� למצוא

 שני ע� ילד של מפגשי� של ורצי� תדיר שקשר היא ההנחה כלל בדר� 124.השני ההורה

 של ההורית המסוגלות על עמידה כ� לצור�. אחרת נמצא א� אלא טובתו את משרת הוריו

 לבי� ההורה בי� שיש היחסי� מערכת סוג על ההתבוננות חיונית וכ�, חשובה היא ההורי�

  .ילדו

 כמי הילד של תפיסה משקפת ההורה בעקבות שהול� מי כעל הילד על ההסתכלות

 של השאלה. ובמשפחה בחברה עצמאי זכויות נושא ואינו משפטית כשרות חסר שהוא

 כנשא נתפס לא הילד שכ�, מיוחדת משפטית נפקות בעלת אינה אפוא הילד של אזרחותו

 בפני מציבי� איננו הכלל דר� על כי היא לכ� הראיה .אזרחות של החפצא זכות של ממש

 נתפסת זו ברירה באשר, משפחת� לבי� בארצ� הישיבה או אזרחות� בי� הברירה את פרטי�

 אלא. משפחות איחוד של פרקטיקות העול� מדינות ברוב התגבשו ולכ� 125,הוגנת כלא

 
 . 76ש "לעיל ה, אורגד ורובינשטיי�, אבינרי  122
 ). 1995(כה� � לפסק דינה של השופטת שטרסברג5' פס, 221) 1(ד מט"פ, ÔÈË˜�  'È�ÂÏÙ 932266/א "ע  123
  .52 ש" לעיל ה,4575/00 א"רע  124
 .10ש "לעיל ה, KRITZMAN-AMIRלדיו� מעמיק בנושא בחירה והגירה ראו   125
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 כישות נתפס אינו לדהי הזר הורהו בעקבות ללכת הילד על כי שקובע המשפטי בכלל, שכא�

 על זו התבוננות. משמעות ובעל אותנטי באורח אזרחותה את שנושאת כישות או בוחרת

 של חידושה שכ�, הילד לזכויות לאומית�הבי� האמנה לקד� שמנסה לתפיסה מנוגדת הילד

 של האחריות, זו תפיסה לפי. לזכויות וראוי מלא כסובייקט הילד את בתפיסתה הוא האמנה

 זכויות כנושאי ילדי� של תפיסת� מתו� ילדיה� של הזכויות מימוש את להבטיח אהי הורי�

 אחרי שנשר� מי כעל הילד על הסתכלות 126.ההורי� של מהזכויות ובמנותק עצמ� בפני

   127.הישראלית בפסיקה הילד זכויות על לביטויי� ג� מנוגדת הוריו

 הפער מתבהר עצמאי ותזכוי נושא שאינו מי כעל הילד על שמסתכלי� מתו� כי יצוי�

 לבי� זוגיות קשר לצורכי משפחות איחוד לבקשות הניתנת הנרחבת ההגנה בי� שמתקיי�

 משו� זאת. ילד במחיצת שהייה לצורכי משפחות איחוד לבקשות ממנה הפחותה ההגנה

 אי� השני במקרה ואילו זכויות כנושאי הישראלי הזוג בת או ב� נתפסי� הראשו� שבמקרה

 המעמד לבקשת הקשור בכל זכויות כנושא נתפס אינו שהילד מתו�: ועוד. עיקרו כלל כ� זה

 מתנהלי� אשר, ובערכאות הפני� במשרד ההליכי� במהל� דעתו נשמעת לא, הזר הורהו של

   128.והשופטי� הסעד פקידי, הפני� משרד פקידי לבי� דינ� ועורכי ההורי� בי� כול�

, מעשי כעניי�, ההורה בעקבות ללכת הילד יוכל תמיד א� ברור לא ממילא כי לציי� יש

 פי על א�, הפני� במשרד או המשפט בבתי כלל נבדקת אינה כזה מעמד לרכוש והיכולת

 לענייני משפט בית הוציא שבה� במקרי� נכונה אינה זו הנחה. כ� מניחי� המשפט שבתי

 שבו מצב למנוע שמטרתו האר� מ� יציאה עיכוב צו, הישראלי ההורה לבקשת, משפחה

 אלו במצבי�. המשמור� הוא הזר כשההורה ג�, זאת 129.ישראל את יעזוב המשות� הילד

, המשמור� ההורה ע� האר� את מלצאת מנוע הילד מחד: במלכוד והילד המשמור� ההורה

 אלו בנסיבות רואה אינו, מצדו, הפני� משרד. בה מלהישאר מנוע המשמור� ההורה ומאיד�

 עליו החלות הדי� הוראות כל את הוא ימלא שא� הג� 130,הזר להורה מעמדמת�  כמצדיקות

 צו את מקיי� שהוא תו� בגפו האר� את ויעזוב בישראל חוקית בלתי משהייה יימנע קרי(

 השגחת ללא קטי� ולהותיר ילדו את לזנוח ייאל�, )ילדו על החל האר� מ� היציאה איסור

 המדינה פרקליטות באמצעות פעלו ה� כי עולה הפני� משרד נציגי ע� משיחתי 131.משמור�

 מלהעניק נמנעו בכ� כישלונ� חר� א�, האר� מ� יציאה עיכוב צווי מקרי� בכמה לבטל

   132.אלו במצבי� הזר להורה מעמד

 
 .52ש "עיל הל, ראו לעניי� זה ועדת שניט  126
, 221) 4(ד מח" פ,‰È�ÂÏÙ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ˙ � 6106/92א "ראו למשל את דברי השופט חשי� בע  127

הוא , קט� הוא אד. בו�חפ��יש�יד ולו ככלי�אל�קט� אינו חפ� הנית� להיטלטל מיד): "1994 (235
 ".זכאי בכל זכויותיו של איש גדול, ג איש קט�, ואיש.  ג א איש קט� בממדיו–הוא איש , אד�ב�

 נמסר לי מפורשות שאי� 6.2.2012ובפגישתי ע נציגי משרד הפני ביו , היעדר קול לילד ניכר בפסיקה  128
ולעומת זאת מתקיי שימוע להורה (מתקיי שימוע של הילד במסגרת הליכי מת� המעמד להורה 

בולטת במיוחד נוכח העובדה כי לעתי קרובות ההורי נתוני ש, הישראלי חר� הבעייתיות שבכ�
 ). המתאפייני לפעמי ברגשות נק ותוקפנות, בהליכי פרדה או גירושי�

  .19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡ובעניי� , 19ש "לעיל ה, ‡·Ó‡Ï Â‰כ� למשל בעניי�   129
 . ש, ‡Ò¯‡‡של הבהיר משרד הפני בעניי� כ� למ  130
 .  לפסק דינו של השופט אלו�6' פס, 19ש "לעיל ה, ¯ÂÓÚÌ„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ˙˙ השוו לעניי�   131
ישה פג. אי� מתבצעת הרחקה של ההורה הזר, כ� נמסר לי בשיחתי ע נציגי משרד הפני, במצבי אלו  132

  ). 6.2.2012(ע נציגי משרד הפני
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 זה במקרה ÂÓÚ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙ÂÈÂÎÊÏ Ì„‡.133˙˙ בפרשת הדי� בפסק עלו אלו מעי� שיקולי�

. באלימות כלפיה גנה אשר ישראלי לאב ביגמיי� בנישואי� שנישאה זרה בא� מדובר

 ביגמיי� נישואי� בקשר שמדובר משו� ה�, בסירוב נענתה בישראל מעמד לקבל בקשתה

 פירוק לאחר אלא המדורג בהלי� להתחיל ביקשה לא הזרה שהא� משו� וה� נרש� שלא

 ילכו הזוג בני של המשותפות הילדות ארבע כי דינו בפסק מניח אלו� השופט אי�. הקשר

 ומביע 134,אזרחות� אר�, בישראל ה� תיוותרנה כי, דווקא, הוא מניח אאל, אמ� אחר בהכרח

 מעמד שיוענק מבלי בישראל השארת� השלכות את מלבדוק נמנע הפני� שמשרד פליאה

 אמ� ע� תעקרונה הבנות כי באפשרות רואה השופט כי נראה הדי� פסק מטו�, למעשה. לאמ�

  :דינו לפסק 6 בפסקה אלו� שופטה אומר וכ�. סבירה בלתי אפשרות הפלסטינית לרשות

 שאלת את וביה מניה מתוכה מעלה העותרת בעניי� הסירוב החלטת משמעות

 המצויות] שני� 5 בת שבה� הקטנה [הקטנות בנותיה ארבעת של גורל�

 תותיר, ישראל לגבולות מחו� אל הילדות ארבע של אמ� הרחקת. בחזקתה

 נתברר לא. ולגדל� ומר�לש הורה ללא והקטנות הקטינות�הילדות ארבע את

 בכתב המשיבי� נימוקי מתו� לא וא�, הסירוב החלטת מתו� עיקר כל

 כול� שכאמור, אלו בשני� רכות ילדות ארבע של בגורל� יעלה מה, התגובה

 מסוגל הא� – כ� אכ� וא�? לגדל� מוכ� אביה� הא�. המדינה אזרחיות

 הא� – לכ� מסוגל אינו או מוכ� אינו הילדות אבי וא�? לגדל� הוא וכשיר

 על להחליט בכלל ראוי אכ� הא�? לכ� שתסכו� מוסדרת מסגרת קיימת

 חו� למסגרות הקטנות הילדות ארבע השארת תו�, מישראל הא� הרחקת

 לרשיו� העותרת של בקשתה הבוחנת מהרשות נדרש לא הא�? משפחתיות

 המיידיות ותוצאותיה השלכותיה את זו החלטה ע� בבד בד לבחו�, ישיבה

 כ"ב כטענת שמא או? ועתיד� נפש�, גורל�, הקטנות ילדותיה ארבע חיי על

 הילדות ארבע כי הוא כזה במקרה המוצע הפתרו�, פ"בע בטיעוניה המשיבי�

 עיר אל מהאר� המורחקת אמ� אחר ילכו – ישראל אזרחיות – הקטנות

  ?פ"ברש חברו� הולדתה

� שמא אפשרות מלבחו� המשפט בתי נמנעי�" ההורה אחרי הילד יל� "כי בהניח�, בנוס

 ש� לרכוש הילד של האפשרות את מגבילי� ההורה של האזרחות מדינת של ההגירה דיני

 ולו (הדעת על להעלות בהחלט נית�. המדינה לאותה כניסה אשרת לקבל למצער או, מעמד

 תסכי� בטר� שוני� תנאי� תציב ההורה של האזרחות מדינת שבה� מצבי�) תאורטי כעניי�

, התרבות והכרת השפה ידיעת דרישות כגו�, כניסתו את לאפשר או מעמד לילד העניקל

 כש�, מקו� מכל. מצב בכל יתקיימו לא אשר', וכו ההורה של כלכלית מסוגלות דרישות

 ריבוניות כ�, ילדיה� בעקבות אליה להגר הורי� של יכולת� את להגביל ריבונית שישראל

 של האזרחות במדינת מעמד לרכוש ילדי� של לת�יכו את להגביל העול� מדינות יתר

 
 .19ש "לעיל ה, ¯ÂÓÚÌ„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ˙˙  עניי�  133
קיימת אפשרות כי בית המשפט הניח שהילדות תישארנה בישראל בחזקת אביה� משו שבסכסוכי   134

אול תהא הסיבה להנחתו . אבגירושי� במגזר הבדואי מקובל להותיר את הילדי המשותפי בחזקת ה
 . היא אינה מפורשת בפסק הדי�, של כבוד השופט אלו� אשר תהא
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 אזרחותו על יוותר א� אלא לאד� מעמד יוענק לא המדינות מ� בחלק, בנוס�. הוריה�

, הוריו שני של הפעולה שיתו� את דורש הישראלית אזרחותו על הילד של ויתור 135.האחרת

 הוא יידרש ילדל הזרה האזרחות בהענקת. מובטח אינו והדבר, ישראל אזרח ההורה לרבות

 של וה� הפני� משרד של ה� פעולה שיתו� דורש והדבר, הישראלית אזרחותו על לוותר

  . כלל מובטח הפעולה שיתו� ואי�, הישראלי ההורה

 להגר הזרה הא� של מעשי קושי התגלה שבה� הדי� מפסקי באחד רק נדונה זו בעייתיות

 ב� לילד משמורנית בא� עסקה Ë�ÈÂ�·ÂÓÈÒ¯‚136¯ פרשת. לארצה הישראלי האזרח בנה ע�

 לאר� בנה ע� האר� את עזבה ולכ� בישראל מעמד לקבל הצליחה לא אשר שנתיי�

 עד, מכ� ולאחר, בלבד חודש למש� תייר של מעמד לילד הוענק ברוסיה. רוסיה, אזרחותה

. שני� כארבע למש� כ�, מעמד חסר הילד נותר, הדי� פסק מקריאת לשער שנית� כמה

. נשימה מקוצר שסבל משו� נזקק לו אשר רפואי לטיפול זכאי הילד היה אל אלו בנסיבות

 של בעתירתה הדי� פסק קבלת במועד ג� כי יצוי�. לישראל ובנה הא� חזרו אלו בנסיבות

, 2011 מרס חודש בשלהי, ישראלי אזרח לילד הורותה מכוח בישראל מעמד לקבלת הא�

ריע בעניי� מעמדה והחזיר את עניינה החליט בית המשפט שלא להכ, עשר ב� הילד בהיות

  . לשקילת משרד הפני�

 פשוטי� לא מעשיי� קשיי� להיות יכולי� כי אפוא אותנו מלמדת ‚¯Ë�ÈÂ�·ÂÓÈÒ¯ פרשת

 ולא אפריורית שיישקלו ראוי אלו קשיי� כי נראה". הוריו אחרי ללכת "הילד של בניסיונו

 כיוו� בישראל מעמד הזר להורה ניקלהע הצדקה אי� כי הפני� משרד טוע� א�, כ�. בדיעבד

 האפשרות לילד עומדת אכ� כי להשתכנע רצוי כי נראה, האר� את עמו לעזוב יכול שהילד

 לרכוש יוכל הוא וכי, הזר ההורה של בארצו ישיבה ורישיו� כניסה אשרת להשיג המשפטית

 של רצולא המעבר של ההשלכות מה� לבחו� רצוי כ� כמו. מעשי כעניי� קבע של מעמד בה

   137.הילד של הבסיסיות זכויותיו על הזר ההורה

 
 Janice Heng, Dual(כ� למשל בסינגפור . במדינות רבות אי� ההחזקה בשתי אזרחויות מותרת  135

Citizenship Not Right for Now, But Govt will Keep an Open Mind: DPM Teo, THE SUNDAY 

TIMES (March. 7, 2013) available at http://www.straitstimes.com/microsites/parliament/ 
story/dual-citizenship-not-right-now-govt-will-keep-open-mind-dpm-teo-20130307( ובנפאל 

)NRNs Indirectly Demand Dual Citizenship with PM, THE RISING NEPAL (Jan, 13, 2008) 
available at http://www.gorkhapatra.org.np/detail.php?article_id=29568&cat_id=4( . לצד זאת

או מדינות , כמו למשל ליטא, מדינות אחרות מאפשרות רק לבודדי וחריגי להחזיק באזרחות כפולה
 .כמו פקיסט�, שמאפשרות רק אזרחות של מדינות מסוימות לצד זו של ארצ�

 .18ש "לעיל ה, ‚¯Ë�ÈÂ�·ÂÓÈÒ¯פרשת   136
, הנוגע למשל בטיב הטיפול הרפואי שיוכל הילד לקבל במדינה שאליה יצא ע ההורה הזר, שיקול כזה  137

באותו מקרה היה מדובר בא שהגיעה ארצה . 18ש "לעיל ה, 673/02 מ"עתראו למשל . מופעל לעתי
שיתוק בגפיו התחתונות וממחלת , בנה נולד כשהוא סובל מפגיעה מוחית. סחר והרתהכקרב� 

, כ� טענה הא כי חייה וחיי בנה נתוני בסכנה א תוחזר לארצה. והיה מאושפז מיו לידתו, האפילפסיה
שסבר כי ג בישראל נתוני , טענה אחרונה זו נדחתה על ידי בית המשפט. בשל מעורבותה בסחר

 יצוי� כי בקבעו כ� לא בח� בית המשפט את הפערי בי� יכולות המניעה של . בסכנה דומההשניי
ע זאת בשל מצבו הרפואי הקשה של הילד העניק . רשויות האכיפה בישראל ובאר� מוצאה של הא

בית המשפט לו ולא אפשרות שהיה בישראל משהשתכנע כי לא יוכל לקבל את הטיפול הרפואי הדרוש 
הועלה שיקול הנוגע לטיב החינו� שתוכלנה , 19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡בעניי� . רחותה של אמולו באר� אז

ובמקו מוצאה , הא הזרה היא חילונית(הילדות האזרחיות לקבל א תצאנה את ישראל ע ההורה הזר 
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 ה� א�, מהוריו אחד אחרי היותר לכל ללכת הילד של אפשרותו את בחשבו� להביא יש

 לשני נתונה המגורי� מקו� את לקבוע הזכות שככלל א�, שונות במדינות מתגוררי�

 התפתחותו לצור� הוריו ע� ילד של הקשר בחשיבות הרחבה ההכרה ולמרות 138ההורי�

   139.התקינה הרגשית

 ילד שבו מצב למנוע כדי התגייסו לאומי�הבי� והמשפט הישראלי המשפט כ� מתו�

 היריעה קצרה 140.לכ� מסכי� השני שהורהו מבלי אחד הורה בעקבות מדינתו את עוזב

 א�, האג אמנת במונחי הישראלי ילדו ע� מישראל מרחיק הזר ההורה שבו המצב את מלנתח

 בניגוד אחד הורה ע� מורחק ילד שבו מצב למנוע כדי התגייסה האג שאמנת דבעו כי נאמר

 לשמש השני ההורה מ� נמנע או השני ההורה ע� ראייה הסדר לקיי� הילד מ� ונמנע, לטובתו

 ע� הילד יעקור א�, כ�. בתכלית שונה" ההורה אחרי הילד יל� "של הרקע כלל, משמור�

 תמיד שאינו דבר, לראותו כדי אר� באותה לבקרו יהישראל ההורה יידרש, לארצו זר הורה

 את לצאת ביכולתו תלויה מצוי הוא שבה במדינה ילדו את לבקר ההורה של יכולתו. אפשרי

� הכרוכות בעלויות לשאת הכלכלית וביכולתו מדינה לאותה כניסה אשרת להשיג 141,האר

 ההורה של היכולת התהי, הישראלי ההורה ע� בישראל הילד ייוותר א� ג� לחלופי�. בכ�

 לעשות נדיבותו ובמידת ביקור אשרות לו להעניק הפני� משרד בנכונות תלויה לבקרו הזר

 הוצאות את לממ� הזר ההורה של הכלכלית יכולתו הביקורי� תכיפות על תשפיע כ�. כ�

 במדינת וממחויבויותיו יומו משגרת זמנית ולהתנתק עבודתו ממקו� להיעדר, הנסיעה

 ילד של לשהייה ראוי תחלי� ה�, שיהיו ככל תכופי�, ביקורי� א� ספק, מקו� מכל. מגוריו

 פעילה והשתתפות למפגש יותר רבות הזדמנויות מזמנת שבוודאי, המדינה באותה הורהו ע�

 להורה יספק כי המשפט בית לפני התחייב הפני� משרד המקרי� מ� בחלק כי יצוי�. בחיי�

 כמוב� והיא קונקרטיי� למונחי� תורגמה לא זו נכונות אול� 142,בנדיבות ביקור אשרות הזר

 יתעוררו שא� להניח נית� למשל כ�. הפני� משרד שיפעיל כלליי� הגירה בשיקולי תלויה

 כניסתו את מלאשר הפני� משרד יימנע, הזר להורה בנוגע ביטחוניי� או פליליי� חשדות

 נמצאי� ההורי� ניש שבו, כזה שבמצב בחשבו� להביא יש זה בהקשר עוד. לישראל

 כעניי� משותפת למשמורת האפשרות את המסכלי� מעשיי� קשיי� קיימי�, שונות במדינות

  . מעשי

 
מקרה זה הוחזר העניי� לשקילה ב. ולגישת� לשירותי בריאות שתיפגע מכ�) היה קיי רק חינו� דתי

 . נוספת של הוועדה ההומניטרית
 . 26' בעמ, 69ש "לעיל ה, עמיר� ובר, ראו ג מור�.  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות15' ס  138
, "מוסמ� במשפטי"ואר עבודת תזה לת (È¯Â˘È˜‰ ‰˘È‚‰ Ï˘ ˙ÈÎÈÏ‰‰ ‰ÁË·‰‰ 67˙רוני ליברזו�   139

 ). 2011,  הפקולטה למשפטי–אוניברסיטת תל אביב 
לעיל , עמיר� ובר, ראו ג מור�. 69ש "לעיל ה, )החזרת ילדי חטופי (ראו אמנת האג וחוק אמנת האג  140

 . 35' בעמ, 69ש "ה
בפסקי הדי� הללו לא התייחס בית המשפט אל קשר . בכמה מקרי היה ההורה הישראלי נתו� במאסר  141

הביקורי בי� ההורה הנתו� במאסר לבי� ילדיו כאל קשר חשוב שיש לפעול לשימורו אלא באמצעות 
;  לפסק דינו של השופט עדיאל7' פס, 21ש "לעיל ה, ˜‡ÌÒראו למשל עניי� . היתרי כניסה לביקורי

 . לפסק דינו של הנשיא לינדנשטראוס11' פס, 21ש "לעיל ה, ÈÓ‡ÁÓ„עניי� 
� "למשל בג  142·Â¯ËÈÓÈ„ ,עניי� ; 21ש "לעיל הÂ�‡È¯Ó ,19ש "לעיל ה . 
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 אליו התייחסות משקפת שלו הזר ההורה בעקבות יעקור שהילד הציפייה, לכול מעבר

 זו תהיה כי ספק אי� המקרי� של המכריע ברוב�. אזרח היותו חר� במקומו שאינו מי כאל

 ותדיר משמעותי, רצי� קשר בו לקיי� יוכל כי סיכוי קיי� שבו במקו� להישאר ילדה טובת

 אול�. בישראל להישאר היא טובתו כי היא הדבר משמעות רוב פי ועל, הוריו שני ע�

 מדיניות של שיקולי� מפני מה במידת נסוגי� הזה במקרה הילד טובת שיקולי למעשה

  . הזר להורה דמעמ מלהעניק להימנע הרצו� קרי, ההגירה

 שבה� הדי� פסקי נבני� שבו האופ� על להתבונ� אבקש המשפטית בהנמקה הדיו� לאחר

 פסיקה באותה שיש הקוהרנטיות חוסר את שמסבירות תובנות כמה לחל� כדי, עסקינ�

 להורי� מאפשר מבוטל הלא שבחלקו פסיקה גו� לצד, שמאפשרת ההנמקה את ומבארות

 פסיקה של משמעותי גו� של קיומו, בישראל מעמד ה� ג� לרכוש המעמד בעלי לילדי�

 את דוחה או המינהלית ברשות נוספת לבחינה הורי� אות� של עניינ� בהחזרת שמסתפק

 והרטוריקה הטרמינולוגיה, הנרטיב על אתבונ� זו בחינה במהל�. מעיקרה בקשת�

  .הנמקתו את המשפט בית בונה שבאמצעות�

 הרטוריקה, הטרמינולוגיה, הנרטיב בי� המשפטיי� הכללי�. ג
  והיישו�

 ונרטיבי�, "הזיקות נטול הזר: "הזר ההורה אודות על הנרטיב. 1

   הזר "או" האחר של מטרותיו להגשמת כמושא הזר: "אלטרנטיביי�

  "זכויות כנושא

 המעמד מבקש הזר ההורה כלפי מאמצת המשפט שמערכת הנרטיב על לעמוד אבקש תחילה

 מערכת של אוטוריטטיביי� מסמכי� שבוני� הנרטיב, תילשיט. עצמה הפסיקה מתו�

 אינ� א� ג� המינהל ורשויות הציבור בקרב מוסריות עמדות ומבני� משקפי� המשפט

  143.המשפטית ההכרעה על אפילו או המעשית התוצאה על משפיעי�

, ישראלי לילד הורותו מתוק� מעמד לרכוש המבקש זר הורה שבה� המשפחות של עניינ�

 משרדית�הבי� הוועדה לפני ראשו� בשלב עולה, הפסיקה מ� עליה� לומדי� אנו אשר

 144בעבר ביקורת נמתחה הוועדה של פעילותה על. הפני� משרד של הומניטריי� לענייני�

 145בפניה להופיע יהיה שנית� מבלי במחשכי� פועלת הוועדה כי בטענות עיקריה אשר

 מוסדרת עבודה אי� כי; יהאל לפנות באפשרות� כי לפרטי� לעתי� שנודע ומבלי

 קרובות ולעתי� ברורי� אינ� בבקשות לטיפול הזמני� לוחות כי; ברורי� בקריטריוני�

  . ועוד, מתעכב בבקשות הטיפול

 
המשפט העליו� בעניי� משטר האשרות �נרטיבי ושינוי חברתי בפסיקת בית"אמיר �ראו טלי קריצמ�  143

יח  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" העבודה ההרה�� מהגרת"� הכבילה לבג"מבג: עבודה בישראל�החל על מהגרי
) ).2014  בקי�צפוי להתפרס
 . 102ש "לעיל ה, "המיניסטריו�"פלר   144
145  מ "ראו למשל עת. רגישי ומורכבי במיוחד, הרשות לטעו� לפני הוועדה ניתנה רק במקרי מיוחדי

 לפסק דינו של סג� הנשיא גינת 6'  פס,ÏÊÈÈ¯˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó/ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó¯ � 1042/05) 'חימנהלי (
 ). 23.6.2005, פורס בנבו(
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 מתוק� מעמד לרכוש זרי� הורי� של בבקשותיה� שעוסקי� הדי� בפסקי עיו� ג�

 בי�. הוועדה לש תקינה בלתי התנהלות של קשה תמונה מגלה ישראלי� לילדי� הורות�

 בכלל התחשבה ולא שלעניי� השיקולי� כל את הוועדה שקלה לא מהמקרי� בחלק היתר

 משיקולי� התעלמה 146;בחלק� רק אלא, בפניה שהוצגו הדעת וחוות המסמכי�

 אפילו ולעתי� – רבי� חודשי� במש� בקשות על מלהשיב נמנעה 147;מרכזיי� הומניטריי�

  . ועוד 148,שני� במש�

וה� בחלק� ,  רשויות משרד הפני� מובאות במלוא� בחלק מפסקי הדי�החלטותיה� של

 החלטת משרד הפני� לדחות את בקשתה Ó.Â.149במקרה של , למשל. הגדול לקוניות ביותר

ה� (קרבנות האלימות בתו� המשפחה , של הא� לקנות מעמד מתוק� מעמד� של בנותיה

מסתכמת , )א� בגיל צעירשהפכה בעצמה ל, מצד אביה� וה� מצד ב� זוג של אחת מה�

במקרי� ". מדובר בבנות בגירות ואישה עצמאית. המקרה לא הומניטרי: "באמירה הקצרה

וג� לאחר שהתערבו בתי משפט , "אינ� קריטריוניות"אחרי� נדחו בקשות בטענה כי ה� 

הניבו , והפנו בקשות איחוד משפחות שכאלו בשנית ובשלישית ללשכות משרד הפני�

 מטבע הדברי� החלטות משרד הפני� נוטות להיות 150.יות חוזרות לקוניותהפניות אלו דח

 
במקרה זה חוות .  לפסק דינו של השופט מרזל7' פס, 19ש " לעיל ה,37903�03�11 מ"עתראו למשל   146

משרדית הייתה כי להורה הזר אי� קשר רצי� ע בתו א� שתסקירי הסעד גילו �הדעת של הוועדה הבי�
וכי א� , הבת נפגשת ע אביה ונהנית מכ� מאוד, ולפיה קיי בי� השניי קשר ח וטוב, תמונה אחרת

ג בעניי� ; מל� להרחיב את הסדרי הראייה של האב כדי לאפשר לו לשהות זמ� רב יותר במחיצתהמו
‰Ó‡Ï Â·‡ ,שהדוחות שהיו לפני , 19ש "לעיל ה �קבעה הוועדה כי האב ובנו לא קיימו ביניה קשר א

לעיל , Â‡'È·Â‡ Â˜Â˜ˆבעניי� ; השניי י�ולפיה מתקיי קשר ב, העובדי הסוציאליי העלו תמונה שונה
 . נקבע כי הוועדה התעלמה מהנסיבות המשפחתיות המיוחדות של מקרה זה, 19ש "ה
לכות בעלת הש[...] הרחקת הא "השופטת רובינשטיי� קובעת כי . 18ש " לעיל ה,.Ó.Âראו למשל עניי�   147

לטעמי יש בהחלטה הנדונה של המשיב משו חוסר סבירות קיצוני [...]. הומניטריות קשות ביותר 
 ". וראוי לכ� שהשקול ההומניטרי יגבר על הכלל המינהלי[...] בנסיבות שבפני 

ה מב� זוגה בשל אלימות באותו מקרה דובר בא שנפרד. 19ש "לעיל ה, ‡·Ó‡Ï Â‰ראו למשל עניי�   148
ורק בחלו� שנתיי וחצי , היא פנתה בבקשה לקבל מעמד מכוח הורותה לילד ישראלי. שנקט כלפיה

לאחר מכ� הגישה הא עתירה התוקפת . וזאת א� כי שלחה כמה תזכורות בעניי�, קיבלה תשובה שלילית
וזו דחתה ,  הוועדה בשניתובית המשפט החזיר את עניינה להחלטת, את החלטת משרד הפני בעניינה

. ולאחר כמה תזכורות והלי� בזיו� בית משפט, בשנית את בקשתה לקבל מעמד בחלו� שנה וחצי נוספות
לא נענתה כלל הבקשה שהגישה הא הזרה לוועדה בטר פנתה זו לקבלת , 19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡בעניי� 

בעוד העתירה תלויה , ו� בשלילה רק כשנה וחצי לאחר שהוגשהונענתה לבס, סעד בבית המשפט
ג בשיחתי ע נציגי משרד הפני סיפרו אלו כי הטיפול בבקשות הורי זרי לקבלת מעמד . ועומדת

, שכ� הוא דורש הכנת תסקיר סעד וקיו שימועי לשני ההורי, חודשי מספר, לכל הפחות, נמש�
 .עדהסיכו של התיק והכנתו לדיו� בוו

 .18ש "לעיל ה, .Ó.Âעניי�   149
מצוי� כי הבקשה הראשונית נדחתה כי ,  לפסק הדי��24 ו7' פס, 18ש "לעיל ה, ÒÂÓ˜¯‰למשל בעניי�   150

 נדחו בטענה כי ובקשות חוזרות שהוגשו ג לאחר שכבר הוגשה עתירה לעניי� זה, "אינה קריטריונית"
קובעת כי מעמד מטעמי הומניטריי להורה של ילד , המסגרת ההומניטרית הקבועה במקרי מסוג זה"

, ע ב� זוגו הישראלי(יינת� רק במקרי בה ההורה עבר מחצית מההלי� המדורג , קטי� אזרח ישראלי
ועל כ� אי� היא , להמבקשת מעול לא קיבלה מעמד בישרא, במקרה שבפנינו). ההורה של הילדי

לא , בדבר הקשר בי� המבקשת לילדיה, על א� המתואר בתסקיר שהונח בפנינו. עומדת בתנאי זה
�המבחי� בי� המקרה שבנדו� למקרי רבי אחרי בה מוגשת בקשה , השתכנעתי כי קיי טע נוס
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לקוניות ה� בשל הקושי האמתי לתאר חיי משפחה מורכבי� כל כ� וה� בשל הפטור 

   151.הסטטוטורי מחובת הנמקה במקרי� אלו

אשר בחלק גדול מ� (בטר� יציגו את החלטת� בדבר הסעד , לעומת זאת בתי המשפט

 152)האירוניה החזרת עניינה של המשפחה לבחינה נוספת של הוועדההמקרי� הוא למרבה 

, כ�. מציגי� ה� בפנינו את סיפורה של המשפחה, שראוי בעיניה� לית� לכל משפחה עותרת

ברבי� מפסקי הדי� הבסיס העובדתי שמוצג כולל מחד גיסא עובדות מיותרות מבחינת 

� אולי לא מבחינת הנרטיב א(הרלוונטיות שלה� למסגרת הנורמות שחלות על המקרה 

ומאיד� חוסר בעובדות משמעותיות הנדרשות , )דמוגרפי שמבצב� מבי� השורות�האתנו

  . להכרעה המביאה בחשבו� את שיקולי טובת הילד וההגנה על התא המשפחתי

˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â„·ÂÚ  
ברבי� מפסקי הדי� בית המשפט מוצא לנכו� לפרט במסגרת העובדות שבבסיס המקרה מהי 

 א� על פי ששאלת יהדותו או 153קרי א� מדובר ביהודי א� לאו, של ההורה האזרחדתו 

יהדותו של ההורה האזרח אינה משפיעה כלל על זכויותיו של ההורה הזר או של הילד �אי

מתבטאת רק א� מדובר , ככל שהיא נוגעת לדיני הגירה ואזרחות, שאלת היהדות. הזר

מקרי� לא עולה כלל שאלה של זכות לפי חוק וא� באחד מ� מה, בזכויות לפי חוק השבות

ללא קשר , זאת משו� שילד שאחד מהוריו אזרח ישראל זכאי לאזרחות מכוח לידה. השבות

 
מצאתי מקו לאשר לא , אשר על כ�. והמצדיק חריגה מהמדיניות הנהוגה, למת� מעמד להורה מכח ילדו

 ".למבקשת מעמד בישראל
לעניי� היק� שיקול הדעת . 1958–ט"התשי, )החלטות והנמקות(לחוק לתיקו� סדרי המינהל ) ב(9' ס  151

 פסק דינו של , 98ש "לעיל ה , ˜�„Ïבה אי� חובת הנמקה ראו פרשתשוהביקורת השיפוטית במקרי
 . השופט חשי�

, חינה של מכלול ההחלטות השיפוטיות מגלה תמונה של הפניה שיטתית וחוזרת לוועדה ההומניטריתב  152
החזרת הבקשה לדיו� בוועדה .  גדול–שהתועלת בצדה מועטה ואילו הנזק שעלול להיות בה 

להתמשכות ההליכי כמה השלכות . ההומניטרית גוררת בעקבותיה מחיר של התמשכות ההליכי
והדבר יקשה את , להתערותו הנוספת של הילד בישראל, כעניי� מעשי, זמ� תורחלו� ה: בולטות
לכאורה נית� לומר שחלו� הזמ� פועל לטובת . ויחרי� את הטראומה הכרוכה בה, א יידרש לכ�, עזיבתו

והסיכוי , שכ� ככל שיתערה ילדו בישראל כ� תקט� הציפייה כי יל� אחרי הורהו הזר למדינתו, ההורה הזר
ע זאת חלו� הזמ� גוזר על ההורה הזר ועל ילדו . פוחת, שרד הפני יכריע כי לא יוענק מעמדכי מ

. במהל� תקופה זו מתקשה ההורה לתכנ� את צעדיו ואת חיי ילדו. תקופת המתנה שהשלכותיה קשות
ומשכ� אינו יכול לעבוד בעבודה מתועדת ולפרנס את עצמו ואת , ההורה הזר חסר מעמד בתקופה זו

בתנאי . חלו� הזמ� ג משלי� על שאלות המשמורת על הילד. ונזקק לקצבאות כדי להצליח בכ�, וילד
הקובע את שאלת התמיכה הכלכלית ותשלו , אלה יתקשה הוא לעמוד בדרישות הנוהל של משרד הפני

הוא . המזונות לילד כשיקול שבגינו תבח� הוועדה ההומניטרית בחיוב את הענקת המעמד להורה הזר
 אשר נושא עמו השלכות פרקטיות (Legal Limbo) וילדו מצויי אפוא במצב של עמימות משפטית

כי בחלק מ� המקרי ניכר כי ג ההורי הזרי מצד משתהי בהגשת הבקשה , יצוי�. ופסיכולוגיות
שכ� , מקרי אלו מציבי בפני רשויות משרד הפני ובתי המשפט דילמה קשה. לרכוש מעמד בישראל

ד ברור כי ברקע להשתהות עומדת בי� היתר השאיפה לכפות על הרשויות להעניק מעמד למבקש מח
 את התוצאות הקשות של ההרחקה מישראל נושא –ומאיד� , כפייה שקשה להשלי איתה, המקלט

 . בעיקר הילד האזרח
עניי� ; 21ש "לעיל ה, ‡�ÈË·Ï‰עניי� ; 21ש "לעיל ה, ÔÈÏÁÈÓעניי� ; 18ש "לעיל ה, .Ó.Âראו למשל עניי�   153

·Âˆ·˘ ,19ש "לעיל ה . 
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.  ואילו ההורה הזר אינו מבסס את בקשת המעמד שלו על חוק השבות154,לדתו של ההורה

 – אזרחותו כמו כ� לעתי� קרובות א� מסופר לנו בפסקי הדי� כיצד ההורה האזרח רכש את

 ג� 155.א� מכוח לידה או מכוח איחוד משפחות, )באמצעות עליה ארצה(א� מכוח שבות 

  . עובדה זו אינה רלוונטית מבחינה זו שאי� נגזרות ממנה כל השלכות משפטיות

 קרי 156,עוד למדי� אנחנו מרבי� מפסקי הדי� על נסיבות הגעתו של ההורה הזר לישראל

 או הגיע 159, כקרב� לסחר בבני אד�158, כתייר157,א� הגיע לישראל לצור� עבודה

א� ההורה אנו למדי� אחדי� מפסקי הדי� מ כ� 160.מלכתחילה לצור� שהייה ע� משפחתו

 או הקפיד להסדיר לעצמו מעמד 161 ,המהגר שהה בישראל לתקופה כשוהה בלתי חוקי

אי� ספק שנסיבות הגעתו של ההורה הזר לישראל היו . במש� תקופת שהייתו בישראל

קרי (שובות לצור� השאלה א� יוענק לו מעמד ל! היו ה� מצויות בבסיס הבקשה למעמד ח

כקרב� סחר , כתייר, ל! היה ההורה הזר מבקש מעמד לא מתוק� היותו הורה אלא כעובד

אנשי� לעתי� קרובות . הרי שה� השתנו, אול� ג� א� היו נסיבות אלו רלוונטיות בעבר). 'וכו

וע� הזמ� תכלית שהיית� במדינת , או במסגרת נסיבות מסוימותמהגרי� לתכלית מסוימת 

ÏÈ ˙ˆÈÁÓ· ‰ÈÈ‰˘ Í¯ÂˆÏ Ï‡¯˘È· „ÓÚÓ‰ ˘˜·˙Ó˘Ó ‰˙Ú , ÂÊÈ‡ ¯Â¯· ‡Ï„. היעד משתנה
ÂÏÏ‰ ˙Â·ÈÒ�Ï „ÂÚ ˘È ˙Â˜Ù� . כשלעצמי סבורה אני כי כמעט בכל מקרה תגבר זכותו של

אלא א� , ליה מכל סוג שהואהילד לחיי משפחה על האינטרס של המדינה להגביל הגירה א

מעורב בעבירות , לסדר הציבורי, לציבור, ההורה הזר הוא בבחינת סכנה משמעותית לילדו

עובדות אלו מוצגות בפסקי הדי� כחלק , ועוד. פליליות או בפעילות ביטחונית וכיוצא באלו

יקה שכ� הנהלי� והפס, מ� הסיפור העובדתי על א� היות� חסרות נפקות לניתוח המשפטי

  . אינ� גוזרי� כל נפקות משפטית מה�

רבי� מפסקי הדי� בוחרי� להציג את ההקשר הכללי של ההגירה לישראל : זאת ועוד

מכ� עלול להשתמע שבית המשפט רואה באות� . בבחנ� את העתירה הקונקרטית שלפניה�

הורי� זרי� שמבקשי� מעמד כדי לשהות במחיצת ילד� חלק מתופעה רחבה שיש לבלו� 

�כ� למשל בפרשת . המונה מהגרי� ספורי� בלבד,  שמדובר בקבוצה מובחנת של מהגרי�א

 
 . לחוק האזרחות4' ס  154
 . 19ש "יל הלע, ‡·Ó‡Ï Â‰עניי� ; 18ש "לעיל ה, .Ó.Âעניי�   155
 . כפי שיפורט להל�,  מפסקי הדי��12כ� ב  156
 . 21ש "לעיל ה, ÂÂÏÓÈÏÂÂ‰עניי� ; 19ש "לעיל ה, ‡·Ó‡Ï Â‰עניי�   157
עניי� ; 18ש "לעיל ה, ÒÂÓ˜¯‰עניי� ; 19ש "לעיל ה, Â‡'È·Â‡ Â˜Â˜ˆעניי� ; 20 ש"לעיל ה, ‡�ÈÂÂËעניי�   158

·ˆ�Ê˜ ,20ש "לעיל ה. 
 . 18ש "לעיל ה, 673/02 מ"עניי� עת  159
ש "לעיל ה, ¯ÂÓÚÌ„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ˙˙ עניי� ; 21ש "לעיל ה, ˜‡ÌÒעניי� ; 21ש "לעיל ה, ÔÈÏÁÈÓ עניי�  160

 .19ש " הלעיל, Â�‡È¯Óעניי� ; 19ש "לעיל ה, ˘·ˆÂ·עניי� ; 19
עניי� ; 18ש "לעיל ה, ÂÓÏÒ·‰עניי� ; 20 ש"לעיל ה, ‡�ÈÂÂËעניי� ; 21ש "לעיל ה, ÂÂÏÓÈÏÂÂ‰עניי�   161

‰¯˜ÒÂÓ ,עניי� ; 18ש "לעיל ה‰�ÈË·Ï‡ ,לעומת זאת בעניי� . 21ש "לעיל הˆ˜Â‡'È·Â‡ Â˜Â ,ש "לעיל ה
דוחה בית המשפט את השיקול של שהייה ממושכת לא מתועדת של האב בישראל באמרו שאי� זה , 19

ש "לעיל ה, 27315�08�11מ "לאחרונה בעת, בניגוד לכ�. סיבות העניי�שיקול רלוונטי לסירוב בקשה בנ
קבע בית המשפט כי אי אפשר לראות בתקופת שהייה שלא כדי� של ההורה כיוצרת זיקה בינו לבי� , 21

 . ישראל
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È˜ÒÏ·Â˜162בשל העלייה הגדולה מחבר העמי� "אור כי � מציינת השופטת שידלובסקי

רבו בשני� האחרונות המידפקי� על שערי המדינה , והתפשטות תופעת העסקת עובדי� זרי�

אי� לה� זכות שבדי� לדרוש קליטת� , כאשר, בבקש� להיכנס אליה ולבנות בה את חייה�

�בהצביע סג� הנשיא השופט קמא על האיזו� הראוי בי� הזכויות ,  בדומה לכ�163".באר

   – מזכיר הוא כי 164בוראנה�והאינטרסי� המתנגשי� במקרה של גרי�

 ˘˘�Ì‰Èכדי , כנגד האינטרס לזכות הילד לחיות במדינה שבה יהיו שני הוריו

עומדי� , לזונו ולהעמידו על רגליו, לחנכו, ה� לגדלויקיימו את חובותי

, שלו� הציבור,  ביטחו� המדינה–אינטרסי� ציבוריי� של המדינה ושיקוליה 

היותה , זהותה, שמירת צביונה ותרבותה של המדינה, שמירת הסדר הציבורי

מדינה יהודית ודמוקרטית וא� שיקולי� של מדיניות הגירה שביסוד� 

אשר יעודד ניצול ידיי� עובדות של אזרחי , ה וכוח עבודהמדיניות של כלכל

כל .  ידיי� עובדות זרות"ייבוא"וא� לפי הצור� החיוני , המדינה ותושביה

אלה שיקולי� שעשויי� להדרי� ולהנחות את המשיב בהפעילו מדיניות 

   165.הגירה

מעמד המבקשי� לרכוש " חשודי�"כהשופט קמא מתאר את ההורי� הזרי� , לא זו א� זו

ה� אוחזי� בפרי הנישואי� שחדלו ומוצאי� : "מעצ� הורות�) מעמד(ומנסי� להפיק רווח 

כול עוד הנישואי� התקיימו היו הנישואי� עילת העילות לקבלת רישיו� . בו את ישועת�

, משחדלו הנישואי� משמש הילד שנולד סיבת הסיבות. לישיבת קבע ולהענקת אזרחות

א� , לגישת השופט קמא,  כ�166". עד להענקת אזרחות– להמשי� בהלי� ההסדר המדורג

הורי� אינ� הולכי� אחרי ילדיה� אלא ה� הקובעי� היכ� , ˜�„Ï" הלכת"שכפי שקבעה 

בניסיו� להפיק כאמור " חשוד"ההורה הזר , ועל פי זה מעניקי� לה� מעמד, יתגוררו ילדיה�

  . אזרח ישראלי, לא במקרהבמקרה או ש, לזכות במעמד בנצלו את הורותו למי שהואורווח 

אשר טענו כי מרבית ההורי� הזרי� ה� , חשד דומה הביעו בפניי ג� נציגי משרד הפני�

אימהות אשר הרו במתכוו� מתו� מחשבה כי ע� הולדתו של ילד ישראלי אי אפשר יהיה 

וה� ציינו בפניי נשי� מארצות מוצא מסוימות ובעלות מראה מסוי� כבעלות , לגרש� עוד

יש אפוא מי שחשודות בשימוש ,  לגישת נציגי משרד הפני�167. חזקה לנהוג בדר� זונטייה

ונית� לזהות� , כדי לרכוש מעמד, ובהמש� בילדיה�, אינסטרומנטלי בכושר הרבייה שלה�

חשדות אלו של משרד הפני� אינ� באי� לידי . לפי מאפייני� אתניי� מסוימי� ידועי� מראש

י הדי� אלא מובאי� בחלק מפסקי הדי� במישרי� על ידי ביטוי בכתובי� המצוטטי� בפסק

חשדות אלו על אודות התנהגות אסטרטגית של מהגרי� אינ� , לשיטתי. אחדי� מהשופטי�

 
�ימנהלי (מ "עת  162 659/02)  È˜ÒÏ·Â˜(ÔÈË˜ (� ' È˜Ò¯Ê�È˜)בנבו  ).7.11.2002, פורס
163   .אור� לפסק דינה של השופטת שידלובסקי14' פס, ש
 .21ש "לעיל ה,  ·Â¯‡�‰מ"עת  164
165   .  לפסק דינו של השופט קמא31' פס, ש
166   .  לפסק דינו של השופט קמא26–25' פס, ש
167    ). 6.2.2012(פגישה ע נציגי משרד הפני



  בישראל משפחות איחוד: וילדי� הורי� על  ד"עתש מד משפטי�

399  

, ממילא נראה כי ההחלטה להביא ילדי� לעול� היא מורכבת. מבוססי� אלא על השערות

  168.וכי אי� זה רציונלי להביא ילדי� לעול� רק כאמצעי לרכישת מעמד

נראה שהסיפור שמספרי� בתי המשפט מוכוו� לשימור מדיניות ההגירה המגבילה של 

סיפור זה מתייחס ליהדות כאל רכיב רלוונטי שאי אפשר להתעל� ממנו , כ�. מדינת ישראל

 סיפור זה 169).ג� בנסיבות שהיא חסרת נפקות משפטית(כאשר מגוללי� סיפור הגירה 

ולש� כ� מבקש הוא , עלייה ולא כמדינת הגירהמבקש לשמר את מדינת ישראל כמדינת 

"� תו� פגיעה בביטחו� ,לצורכי עבודה, את כל המבקשי� לקנות בה מעמד ללא זכות" לחשו

: אחרותו ומעמדו השברירי, ההורה הזר מוצג בעיקר באמצעות התייחסות לזרותו, כ�. 'וכו

במילי� . דו בכל רגע נתו�ומה היה מעמ, לאיזה צור�, מתי היגר, לרוב נאמר מהי אר� מוצאו

  .  ורק לאחר מכ� הורה–קוד� כול זר ההורה הזר הוא , אחרות

 להורה הישראלי ההורה בי� היחסי� השתלשלות את בהרחבה מתארי� הדי� פסקי, ועוד

 הקיי� שהנוהל חולקי� אי�? השיפוטית להכרעה חיוני הזוגיות בסיפור העיסוק הא� .הזר

, לעיל כאמור. הישראלי ההורה לבי� הזר ההורה בי� חסי�הי מערכת בשאלת חשיבות רואה

, האוכלוסי� במרש� נרשמוש כני� בנישואי� נשואי� היו אשר זרי� על עצמו מחיל הנוהל

 ממחצית למעלה ועברו המדורג ההלי� במסגרת 5/א מסוג בישראל ישיבה רישיו� קיבלו

 בטיב הכרוכות נוספות לותשא כי עולה הפני� משרד נציגי ע� שקיימתי מריאיו� 170.ההלי�

 
בור כי חלק מהאנשי עלולי לקבל החלטה רציונלית להגר וללדת ילדי במדינה לכאורה נית� היה לס  168

כלכלי טוב יותר א המצב המשפטי באותה מדינה מאפשר לה לרכוש מעמד �שבה יהיה מצב החברתי
ואולי אפילו במיוחד במקרה , כ� בדר� כלל. אזרחי בהסתמ� על קשר ההורות שלה לילד שנולד בה

נדמה לי שכשקיי . רה זוכי הורי לתמיכה ולעידוד במסגרת המשפחתית שלהשבו לכאו, הישראלי
טענות ברוח זו באשר לניצול לרעה של זכאויות . ניסיו� לניצול לרעה של השיטה הרי הוא שולי בהיקפו

 רציונלית לא לעבוד  החלטהשלפיה� אנשי עלולי לקבל(מושמעות למשל ג באשר לקצבאות רווחה 
ע זאת נדמה כי החלטות בעלות משמעות מרחיקת לכת כמו ההחלטה ). שת הרווחהולהיסמ� על ר

, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, החלטות שלה� השפעות זהותיות(להביא ילד לעול או להימנע מלעבוד 
ג א נניח כי , ממילא. ממדית�אינ� מתקבלות בצורה כה חד) דתיות ופיזיולוגיות משמעותיות, כלכליות
עליו לשקלל את סיכוייו להכיר ב� ,  שמהגר ומתכנ� ללדת ילדי במדינת היעד כדי לרכוש מעמדקיי מי

את ; את הסיכוי כי הנבחר או הנבחרת ירצו להקי עמו תא משפחתי; או בת זוג שלה אזרחות מקומית
משל השוו ל. 'דתיות וכו, תרבותיות, פיזיולוגיות, הסיכוי שיצליחו בכ� בהתחשב במגבלות כלכליות

Addressing the Call for the Elimination of Birthright Citizenship in the , Katherine Pettit
15 , Constitutional and Pragmatic Reasons to Keep Birthright Citizenship Intact: United States

)2006( 276–267, 265. L .OMPC &L ’NTI .J .ULT.לסביבה  יש לציי� כי לרוב מהגר י אינ ערי
ממילא תאוריות בנות זמננו . הנורמטיבית השוררת במדינת היעד ואינ בקיאי ברזי דיני ההגירה שלה

). בכלל או באופ� בלעדי(של הגירה א� ה� אינ� תולות את התמרי� להגירה בבחירה כלכלית רציונלית 
 .Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino & Jראו 

Edward Taylor, Theories of International Migration: A Review and Appraisal, 19 
POPULATION & DEV. REV. 431, 431–462 (1993). 

נית� להצביע על מקרי אחרי שבה עוסקי בתי המשפט בשאלת יהדות של צדדי להלי� מבלי   169
 העוסק בזכות בני זוג מאותו מי� ,ÁÂ�Ó‰ ˙˘Â¯È.¯ .Ê"Ï ˘בעניי� למשל .  משפטיתשתהיה לכ� כל נפקות

קיימו משק , זוג חיו כבני, שניה גברי יהודי"ציי� בית המשפט כי שני בני הזוג היו , לרשת זה את זה
א "ראו ע. וזאת חר� העובדה כי אחד מה לא היה יהודי כלל, "בית משות� ומערכת יחסי רומנטית

 ).2004 (721) 2(ג"תשסמ ה"פ ,‰‡ÁÂ�Ó‰ ˙˘Â¯È.¯ .Ê"� Ï 'ÈÏÏÎ‰ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ ˘ 3245/03) 'נצחוזי מ(
170  " . 4ש "לעיל ה, "נוהל הטיפול בהפסקת הלי� להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלי
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 מפורשות שאינ� א� רלוונטי כשיקול נשקלות הזוג בני בי� המשותפי� והחיי� ההיכרות

  171.ביניה� הגילי� והפרש ההיכרות אופ�, הזוג בני בי� ההיכרות מש� ובה�, בנוהל

 עצמו בנוהל כאמור הקיימות אלו דרישות מאחורי שעומד בטע� לפקפק נית� זאת ע�

 הישראלי ההורה בי� הקשר טיב א� ספק. הפני� משרד אנשי שמבצעי� וספותהנ ובבדיקות

 הורותו מכוח הזר להורה המעמד מת� של בהקשר שיישקל שראוי טע� הוא הזר ההורה לבי�

 בקשת בבסיס עומד הזוגיות קשר לא ממילא, ¯‡˘È˙: סיבות מכמה וזאת, ישראלי לילד

 משרד מתבקש שמכוחו זה הזוגיות קשר היה לו ג�, ˘�È˙; הזו לעת הזר להורה המעמד

 ידועי� זוג לבני ג� מעמד למת� הזכות הוכרה שממילא הרי, הזר להורה מעמד לית� הפני�

 כי יוזכר זה לעניי�. אליה� רק מתייחס הנוהל אשר, נשואי� זוג לבני רק ולא 172בציבור

 בהכרח נ�אי אשר נישואיה� את ולרשו� להינשא מזרי� המונעות שונות סיבות קיימות

 השולטת הדתיי� הדיני� ממערכת נובעות אלא הזר ההורה של מעמדו לשאלת רלוונטיות

 א� המכריע השיקול א� – העיקר אולי ובכ� – ˘È˘ÈÏ˙; והגירושי� הנישואי� תחו� על

 הוריו בי� הקשר מש� שממילא הרי, הילד טובת שיקול הוא לאו א� מעמד הזר להורה יוענק

 של משקל� כי נראה מעשי כעניי�. לטובתו מיוחדת רלוונטיות עליב אינ� הסדרתו ואופ�

 בנסיבות מעמד מלבקש זר הורה של דרכו את חוסמי� באמת אינ� וה�, מועט אלו תנאי�

 התנאי� התקיימות�אי את המשפט בתי הזכירו הדי� מפסקי שבאחדי� פי על א�. אלו

 הרי 173,הזר להורה מעמד מת� כמצדיקי� ההורי� בי� לקשר המתייחסי� האמורי�

 אשר בקשות של מהותית שקילה לשקול הפני� ממשרד המשפט בית דרש אחרי� שבמקרי�

 זמ� מש� שאלות כי אלו מסרו הפני� משרד נציגי ע� בשיחתי 174.אלו דרישות קיימו לא

 של ההשתקעות למידת אינדיקציה בידיה� מספקות המדורג בהלי� הזוג בני של הימצאות�

, חלופיי� מבחני� על לחשוב היה נית� הרי, המבח� תכלית שזוהי ככל. בישראל הזר ההורה

 אינ� אלו מבחני� ג� וממילא (בישראל הזר ההורה של השהות מש� בחינת למשל כמו

  ). הילד טובת שאלת אלא העיקר

˙Â„·ÂÚ ˙Â¯ÒÁ  
. לצד אות� עובדות מיותרות המופיעות בפסקי הדי� חסרות לטעמי עובדות משמעותיות בה�

אומר כבר עתה כי היעדר� . ו ה� עובדות שהדיו� בה� חשוב להכרעה בשאלת טובת הילדאל

 
171    ).6.2.2012(פגישה ע נציגי משרד הפני
 .84 ש"לעיל ה, ‡Ô¯Âראו עניי�   172
באותו מקרה היה מדובר בא זרה שהרתה לאב ישראלי א� לא נישאה . 21ש "לעיל ה, ÂÂÏÓÈÏÂÂ‰ניי� ע  173 

 . בית המשפט לא מצא לנכו� להחיל עליה את הנוהל. לו
במקרה זה מדובר בא זרה שנישאה . 19 ש"לעיל ה, ¯ÂÓÚÌ„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ˙˙  ראו למשל עניי�  174

א� הנישואי� לא נרשמו והא לא הצליחה לרכוש מעמד בישראל בשל , בנישואי ביגמיי לאב ישראלי
תשאיר היא את ילדותיה אצל , במקרה זה הניח בית המשפט כי א לא יוענק מעמד לא. אופי הנישואי�

לפיכ� דרש בית המשפט כי משרד הפני ישקול את ההשלכות של . תרנה ללא משמור�וה� תיוו, אביה�
, 19ש "לעיל ה, Â�‡È¯Óג בעניי� . לרבות מסוגלותו ההורית של האב, מת� המעמד לא על בנותיה�אי

ואי� לראות , הנישואי�אזכורו של ההלי� בא לש חישוב משכו של קשר " קבע בית המשפט כי 5' בעמ
ודרש ממשרד הפני לשקול את בקשת האב הזר למעמד בישראל א� שלא עבר , "בו תנאי שבלעדיו אי�

 . מחצית מתקופת ההלי� המדורג
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של עובדות אלו במסגרתו של הנרטיב שבונה בית המשפט מעלה בעיניי חשש כי טובת 

  . כפי שציינתי לעיל, הילד אינה נשקלת באופ� מקי� וראוי

נדיר למצוא בפסיקה , לצד העיסוק בפסקי הדי� בשאלת טיב היחסי� בי� ההורי�, כאמור

 או –עיסוק בטיב היחסי� בי� ההורי� לבי� ילדיה� למרות ההשלכות הברורות של מת� 

� " בבג175. מעמד להורה הזר על הקשר שלו ע� ילדיו–מת� �אי·Â¯ËÈÓÈ„ , שהוא כאמור

כל : כמעט אי� פירוט על הורותו של ההורה הזר, המצוטט והמנחה מבי� פסקי הדי� שלעניי�

הבת מצויה "נו על טיב היחסי� ההוריי� מסוכ� בשלושה משפטי� קצרי� והוא כי שידוע ל

בית  176".לעותר נתונה האפשרות לבקר את הבת. אי� העותר מגדל את בתו. אצל אמה

אלא נשע� על קביעות משרד , המשפט לא מבצע כל חקר עצמאי של טיב היחסי� ההוריי�

א� שבית המשפט סבור כי שיקולי , זאת .אינ� מעמיקות, כשלעצמ�, שה�, הפני� בעניי�

 177,טובת הילדה ה� שיקולי� שעל שר הפני� לשקול בקבלו את ההחלטה בעניי� העותר

כמו ג� ברבות , בפרשה זו. ואי� ספק שטיב היחסי� במשפחה קשור לשאלת טובת הילדה

א� הוא משל� את ; איננו יודעי� מה טיב היחסי� של ההורה הזר ע� הילד, אחרות

; א� יש לו חלק פעיל בהחלטות בנוגע לחייו; א� הוא מתראה עמו לעתי� קרובות; ותיומזונ

הדבר . וכיוצא באלו, א� מעוניי� הוא לקיי� עמו קשר בעתיד; א� מעורב הוא בחינוכו

 להסדרת הלי� בהפסקת הטיפולנוהל "בעיקר נכו� לפסקי הדי� אשר ניתנו עוד בטר� גובש 

 ואילו בחלק מפסקי הדי� המאוחרי� לנוהל מופיעות מובאות ,"ישראלי� של זוג לבני מעמד

נציי� כי יש להניח שג� עתירות הקודמות לנוהל גובו . מתסקירי פקידי הסעד שלעניי�

בתצהירי� ובשלל ראיות בנוגע לטיב היחסי� של ההורה הזר המבקש לקבל , במסמכי�

כ� מתעמק בית המשפט בפסקי הדי� שבה� . מעמד מעצ� קשרי ההורות שלו לילדו האזרח

, בעיקר באמצעות התבוננות על תסקירי הסעד, התעמקות של ממש בטיב יחסי ההורות

 –ומוצא שאכ� ההורי� מקיימי� קשר קרוב ע� ילד� או למצער מעונייני� לקיי� כזה בעתיד 

 
בפסק די� זה מגולל סיפורו של . ש, Â�‡È¯Óהוא פסק הדי� בעניי� , אשר מלמד על הכלל, חריג לכלל זה  175

ולאחר שנוצר קרע ביחסיה עברו הא וילדיה המשותפי , יתאב קנדי אשר נישא לאישה ישראל
האב עקר מקנדה לישראל בניסיו� לשק את הקשר הזוגי וכדי להמשי� לקיי קשר . להתגורר בישראל

 אשר מקריאת פסק הדי� נראה כי –ובעקבות תלונות (א� משלא צלחו הנישואי� , הורי פעיל ע ילדיו
הופסק ההלי� המדורג להקניית מעמד לו בישראל מכוח ) משפחה על אלימות ב–תלונות שווא ה� 

במקרה . ותחת זאת ביקש הוא מעמד מכוח היותו אב לילדי ישראלי, זוגיותו ע א ילדיו הישראלית
זה ציי� בית המשפט באופ� מיוחד כי אי� מדובר במהגר עבודה אלא במי שהגיע לישראל כדי לשהות 

מדובר באב . אי� ספק באשר למסירותו של העותר לילדיו: " המשפטוכ� אומר בית. במחיצת משפחתו
והיה נכו� להתחיל את חייו , את עבודתו המסודרת ואת סביבתו, אשר בחר לעזוב את אר� אזרחותו

מתסקירי הסעד עולה כי העותר דואג . כל זאת למע� ימצא בקרבת ילדיו, זרה לו, מבראשית באר� חדשה
הפיזיי , קבל מידע אודות מצב למע� יוכל לתת מענה הול לכל צרכיהמבקש ל, לשלומ של הילדי

 –וכל זאת א� שאי� הדבר קל לו , ומעוניי� במעורבות מלאה ואמיתית בחינוכ וגידול, והרגשיי כאחד
קשה שלא לחשוד כי , א� שקשה להצביע על כ� בבירור". אינו רשאי לעבוד באר� באופ� חוקי, שהרי

שכ� במקרי אחרי שבה עזבו הורי זרי ,  מכ� שמדינת המוצא של האב היא קנדהפסק הדי� מושפע
 בעקבות ב� זוג ) שהייתה למשל אחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או הרשות הפלסטינית(את ארצ

לא גולל סיפור המשפחתי כסיפור של הקרבה ומסירות , אזרח או בעקבות ב� זוג שהפ� אזרח לימי
 .הורית

� "בג  176·Â¯ËÈÓÈ„ ,לפסק דינו של הנשיא ברק9' פס, 21ש "לעיל ה .  
� "דנג  177·Â¯ËÈÓÈ„ ,לפסק דינו של השופט מצא8' פס, 16ש "לעיל ה  . 
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 עובדה אחרונה זו מתיישבת ע� נטיית� המוכרת של בתי המשפט 178.מוענק לרוב מעמד

של מומחי בריאות נפש בהחלטותיה� חר� יכולת� " מדעיות"ת דעת להסתמ� על חוו

   180. וחר� הטיות סטֵראוטיפיות שנית� למצוא בה�179המוגבלת לספק חוות דעת אלו

יצוי� כי בהקשרי� אחרי� שלה� זיקה לשאלות של משמורת וטיפול בילדי� קטיני� 

ורי� לילדיה� נוהגי� בתי המשפט להתייחס בהרחבה ובהעמקה לטיב היחסי� בי� הה

לא אחת נמתחה ביקורת על התייחסות זו כלוקה . בראות� שאלה זו כשאלה רלוונטית

בהטיות מגדריות הבאות לידי ביטוי בהנחות באשר לתפיסות התפקיד הרגשי והפיזי של 

 אול� מעניי� שהטיות מגדריות אלו נעדרות כמעט מ� הפסיקה בדבר 181.אימהות ואבות

אספקט היחיד שניכרה בו הטיה מגדרית הוא ההנחה במקרי� ה. הורות� של הורי� זרי�

שכיחותה של . כי הילד יהגר בעקבותיה א� לא יוענק לה מעמד, שבה� ההורה הזר היה הא�

כ� איתרתי הטיות מגדריות כאלו . הנחה זו לא הייתה גבוהה כשההורה הזר היה האב

 ע� ילדיה� הוא לכל שלדבריה� הקשר של אבות זרי�, בשיחתי ע� נציגי משרד הפני�

  182.ואילו האימהות הזרות אכ� מקיימות קשר של הורות מטפלת ע� הילדי�, היותר קלוש

ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ·ÈË¯�Â ÌÈ·ÈË¯�  
שמוצאו ממקו� ? מה למדי� אנו ממכלול המידע שמובא בפסיקה על אודות ההורה הזר

חוק והוא ושהוא לעתי� קרובות מתקיי� בשולי ה, שהגעתו לישראל היא תכליתית, אחר

 –הזיקות והיחסי� שיוצר ההורה הזר אינ� מתוארי� כבעלי חשיבות . בעל מעמד לא מוסדר

ועל כ� ,  ועולה עליה� בחשיבותה זרותו–בייחוד משניתקו קשרי הזוגיות שקיי� בישראל 

  . לעתי� קרובות אי� מתוארי� יחסיו ע� ילדיו

זרי� נטולי "י� בישראל כהצגה זו של ההורה הזר משתלבת בתפיסה הכללית של מהגר

תפיסה זו . קרי מי שעיקר ישות� הוא בזרות� ולא בקשרי� ובהשתלבות� בישראל, "זיקות

לתיאור אות� מהגרי� אשר " עובדי� זרי�"משתקפת למשל מ� השימוש המסיבי במונח 

תפיסה זו באה לידי ביטוי ג� בפסיקת בית . הובאו לישראל כדי להשתלב בה בשוק העבודה

לעומת זאת כשבית המשפט מתעמק . ובנוהלי משרד הפני� בהקשרי� אחרי�המשפט 

קונקרטיות וההורה הזר נתפס כבעל " פני�"קרי משניתנות , ביחסי� שבי� ההורי� לילדיה�

על , שעל אודותיה� נרחיב בהמש�, "הומניטריי�"גוברי� שיקולי� , כאיש משפחה, זיקות

  .שיקולי מדיניות ההגירה

 
ש "לעיל ה, ÒÂÓ˜¯‰עניי� : העתירות האלה הוגשה חוות דעת של פקיד סעד והעתירות התקבלומ בחלק  178

ש "לעיל ה ,37903�03�11 מ"עת; 15ש " לעיל ה,10993/08מ "עע; 18ש "לעיל ה, Â‡ËÂËÈÒעניי� ; 18
, מנגד. 19ש "לעיל ה ,‡·Ó‡Ï Â‰עניי� ; 19ש "לעיל ה, Â�‡È¯Óעניי� ; 19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡עניי� ; 19

במקרי שבה נמצא כי אי� קשר בי� ההורה האזרח לבי� הילד סבר בית המשפט כי אי� הצדקה להעניק 
 .)21ש "לעיל ה ,27315�08�11 מ"ראו עת(מעמד להורה הזר 

  ).1978 (365 לב ‰ËÈÏ˜¯Ù" יחסי הגומלי� בי� מומחי במדעי ההתנהגות לבי� מערכת המשפט"ד� שניט   179
 Orna Cohen & Dorit Segal Engelchin, Suzi and Mr. S.: Gender Role Stereotyping inהשוו   180

Social Workers' Court Reports in Custody and Access Cases, 70 SMITH C. STUD. SOC. WORK 

475 (2000). 
 .107 ש"לעיל ה, הקר ושמיר  181
182    ).6.2.2012(פגישה ע נציגי משרד הפני
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אחד . שבו נעשה שימוש בענייננו אינו נדיר בפסיקה" נטול הזיקותהזר "התיאור של 

המקרי� הבולטי� ביותר ששימש בהבניה כזו של הזר בישראל כנטול זיקות מופיע בפרשת 

„¯ÏÒ˜‡.183 פסק הדי� עוסק בתביעה נזיקית של פגוע תאונת דרכי� אשר נזקק לטיפול 

 חברת הביטוח היא שהנפגע אחת הטענות שנטענה מצד. סיעודי בעקבות הפגיעה שעבר

שכ� הוא מעסיק מטפלי� סיעודיי� ישראלי� ולא זרי� א� , אינו עומד בנטל הקטנת הנזק

, יש להזכיר בעניי� זה: "בהקשר זה אמר בית המשפט. שהעסקת� של זרי� זולה יותר

וההיתר , הוא מתגורר בביתו. שעובד זר מגיע ארצה כשמטרת בואו היא לסעוד את הנפגע

מטבע הדברי� נוצרי� קשרי� הדוקי� בי� הנפגע .  באר� הוא למטרה זו בלבדלשהותו

כלל משפחה באר� וקיי� אצלו פיתוי �אשר יש לו בדר�, בשונה מעובד ישראלי. לעובד הזר

המקרי� הרבי� של העסקת עובדי� , אכ�. לא כ� אצל העובד הזר, מתמיד לשהות במחיצתה

רו� שבהעסקת� על פני העסקת עובדי� זרי� מדברי� בעד עצמ� ומעידי� על הית

זולת זיקת יחסי העבודה ע� המעסיק ,  כ� מוצג המטפל הזר כנטול זיקות184".ישראלי�

לקיי� קשרי� וחיי� " פיתוי"שלו זיקות שונות היוצרות אצלו , לעומת הישראלי, שלו

   185.אישיי�

פני� המתלי� באה לידי ביטוי ג� בנהלי� שוני� של משרד ה" נטול זיקות"המשגת הזר כ

   186.את היכולת לרכוש מעמד בישראל בשהות� של קרובי משפחה של המהגר בישראל

המהגרי� לישראל מקיימי� בה . תפיסה זו מניחה מצב עובדתי שאינו הול� את המציאות

בהזדמנויות שנקרו בדרכ� , בבחירותיה�, בנסיבות חייה�, כתלות באישיות�, זיקות שונות

או עובדי� ) באופ� מתועד או באופ� לא מתועד( רק שוהי� בה ה� לא. ובמש� שהות� בה

ניסיו� למגר זיקות . ג� א� לתקופה קצרה או קצובה, בה אלא מנהלי� בה חיי� ככל ב� אנוש

היא תמצית קיומ� אינו משכנע ג� א� הוא משמש לבית " זרות�"אלו ולשמר� כמי ש

ני� הדברי� כשמדובר במי על אחת כמה וכמה נכו. המשפט כלי רטורי בחלק מהמקרי�

, זיקת ההורות היא מהחשובות שבזיקות בחייה� של אנשי�. שה� הורי� לילדי� ישראלי�

 וא� אינה מסייעת לבחינה נכוחה –וההתעלמות ממנה בוודאי אינה משקפת את המציאות 

  . של שאלת הענקת המעמד להורה הזר בשל הורותו לילד ישראלי

 
 ). 2000 (450) 4(ד נד"פ, ÏÒ˜‡ 'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ¯ÈÓ˘ ¯Âˆ"Ó¯„ � 3375/99א "ע  183
184   . לפסק דינו של השופט אור) ח(6' פס, ש
המחויבות להתגורר , הנחת יסוד זו עומדת בבסיס צורת ההעסקה של מהגרות עבודה בענ� הסיעוד  185

 . במחיצת מעסיקיה�
זמי�  )31.12.2013" (העסקת עובד זר בענ� הסיעוד" בדבר 5.3.0002כ� נוהל רשות האוכלוסי� וההגירה   186

אי� לאשר כניסת "כי . 3.ג'  שקובע למשל בס,�www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0002.pdfב
ילדי ובני , הורי(לישראל או המש� העסקת של עובדי זרי אשר לה בני משפחה מדרגה ראשונה 

שכ� שהייה במקביל של בני משפחה , לרבות השוהי כדי�, השוהי בישראל) למעט אחי ואחיות, זוג
או שהייה כאמור במקביל של /האיסור הוא על העסקה ו. תקעות בישראלמדרגה ראשונה מעודדת הש

, 60ש "לעיל ה, "נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריו� המקורי"כ� א� בדבר ". שני בני משפחה או יותר
ראו ג . א� הוחל� כאמור בנוהל דומה לו בעיקרו, אשר בוטל לאחרונה בבית המשפט הגבוה לצדק

כתב היד מצוי בידי ( 10ש "לעיל ה, ÓÒ‡ ˙�ÈÙ È˜Ò�ÈÂÏ¯‰ "מעמד קבע לפליטי"מאמרו של יובל לבנת 
 .)המחברת
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הזר נטול " תפיסה זו של 187,"תיקה של דאגה לזולתא"במונחי השיח הפמיניסטי של 

פרט ,  על שו� זרותו– א� זו אישה וא� זה גבר –הרואה בזר , היא תפיסה גברית" הזיקות

. העומד בפני עצמו ואינו מכונ� על ידי מערכות היחסי� שלו, נטול זיקות, אוטונומי ואטומי

 הממצב אותו מחו� לשיח ,הזה יחס לעומתי" הזר נטול הזיקות"המדינה מקיימת ע� 

שרציונלית ידע , מוצב ש� בשל היותו חיצוני למדינה" הזר נטול הזיקות. "הזכויות הליברלי

של האתיקה , התפיסה המנוגדת. שיימצא בה זמנית ויהיה לכל היותר בעל ער� שימושי בה

, �אישיי� משמעותיי� ומכונני� מבחינת�רגישה לכ� שלפרטי� קשרי� בי�, של דאגה לזולת

תפיסה . תהא תצורת� אשר תהא, הדאגה ומניעת הרע מהזולת ה� מכריעי�, שבה� הטיפול

בהתייחסות רגשית ובפגיעות כבמצבי� טיפוסיי� לקיו� האנושי , המכירה בתלות הדדית, זו

יכולה להסביר ולתאר את הצור� של ההורה הזר להישאר במחיצת ילדו האזרח בישראל טוב 

חר� , המניח שכל אד�,  השימוש בשיח האוטונומיה הקישוריתראוי יותר, לטעמי. יותר

משוקע בסביבתו ומקיי� ע� הסובבי� אותו מערכות יחסי� , עצמאותו ושליטתו על חייו

   188.המאופיינות בתלות הדדית ובאחריות באופ� מתמיד, מעצבות ומשפיעות, משמעותיות
ונית� לזהות , ד הקיי� בפסיקהאינו הנרטיב היחי" הזר נטול הזיקות"יצוי� כי הנרטיב של 

נרטיבי� מתחרי� שמה� ניכר כי המשפט הישראלי מכיר בזיקותיה� של זרי� לאוכלוסייה 
 189".הזר כמושא לזכויות האחר"קיי� הנרטיב אשר נכנה אותו , ראשית: המקומית בישראל

הכוונה היא שהמשפט הישראלי מכיר בקיומ� של גורמי� בישראל אשר יש לה� אינטרסי� 
במקרי� אלו הזרי� אינ� . ומאפשר לזרי� להשתקע, וני� שמהגרי� זרי� ישהו בישראלש

אלא למע� הגשמת זכות או אינטרס של , נתפסי� כבעלי זכות להישאר בישראל כשלעצמ�
זיקת� של הזרי� אל אות� אזרחי� או תושבי� אינה נתפסת כבעלת . אזרח או תושב ישראלי

  . אזרח או לתושבער� לזרי� אלא למה שנובע ממנה ל
� "בבג‰Ï‡„Ú190 למשל הכירו רוב השופטי� בכ� שחוק האזרחות והכניסה לישראל 

וזאת , פוגע בזכותו של האזרח הישראלי לקיי� את חיי המשפחה שבה� בחר) הוראת שעה(
חר� , בדומה לזה. שהפ� למושא לזכויותיו של האחר, מבלי להכיר בזכותו של האזרח הזר

 מעמד הענקת תיהודי� מתאפשר�וע השתקעות מהגרי� זרי� לארצונה של המדינה למנ
הפסקת העסקתו "לעובדי� סיעודיי� ג� לתקופות ממושכות של שני� רבות בנסיבות שבה� 

 וכ� 191,"של העובד הזר במת� טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרו� לפגיעה קשה במטופל
ארי� את אשרת� של מהגרי נית� יהיה לה,  בנוס�192.בהתקיי� טעמי� הומניטריי� מיוחדי�

למשק , א� נתקיימו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומה של העובד הזר לכלכלה"עבודה 
 הקשר נוס� שבו הוכר הזר כמושא לזכויות האחר הוא בהקשר של טיפולי 193".או לחברה

 
 CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY AND ראו באופ� כללי  187

WOMEN’S DEVELOPMENT (1982); GRACE CLEMENT, CARE, AUTONOMY AND JUSTICE: 
FEMINISIM AND THE ETHICS OF CARE (1996) . 

 .  וההפניות ש22–17' בעמ, 139ש "לעיל ה, ראו ליברזו�  188
  �זמי� ב ÒÙ ‰ÒÏ ‚ÂÏ·‰14.11.2008‰ " מושאי לזכויותיה של אחרי"ראו עודד פלר   189

www.mehagrim.org/2008/11/blog-post_14.html . 
  .17 ש"לעיל ה,  ‚ÔÂ‡Ïעניי�; 12 ש"לעיל ה, Ï‡„Ú‰עניי�   190
 .לחוק הכניסה לישראל) 2)(ב(א3' ס  191
 .לחוק הכניסה לישראל) 1ב(א3' ס  192
 .לחוק הכניסה לישראל) 1ג(א3' ס  193
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נקבע בבית המשפט , כפי שצוי� לעיל, בהקשר זה. הפריה בגופה של זרה בת זוג של ישראלי
מתו� ראייה בבני הזוג גו� אחד , אחריות לממנ� מוטלת על קופת החולי� של הישראליכי ה

  194.לצור� טיפולי הפריו�
בתי המשפט היו . אפשר שסיפור דומה לזה היה מסופר ג� בעניינו של ההורה הזר

לתאר את , יכולי� למסגר את סיפורו כסיפור המתמקד בתרומתו לרווחתו של הילד האזרח
אול� . ו כיחידה אחת בלתי ניתנת להפרדה לצור� זכויותיה� וחובותיה�ההורה ואת ילד

" הזר כמושא לזכויות האחר"בחלק גדול מפסקי הדי� כאמור לא נעשה שימוש בנרטיב של 
בעיקר אלו שבה� , בחלק מפסקי הדי�, ואכ�". הזר נטול הזיקות"אלא בנרטיב המתחרה של 

, ג� א� בקצרה, מופיע, ת היחסי� במשפחההובאו דוחות של עובדי� סוציאליי� על אודו
� בי� ההורה הזר 195התדיר והמשמעותי, נרטיב שכזה על אודות חשיבותו של הקשר הרצי

  .לילדו

נרטיב חלופי ושלישי שהיה בית המשפט יכול לסרטט הוא כזה הרואה בשהיית ההורה 
יסה זו רואה תפ. הזר מוצדקת מתו� הכרה בזכויות קישוריות של ההורה הזר ובני משפחתו

בשיח הזכויות מכשיר המבטא צרכי� ודרישות והמביע רצו� בהכרה באנושיותו של 
 הנמקה מסוג זה אינה משעינה עצמה 196.הסובייקט וביחסיו ע� הקהילה שבה הוא משוקע

, על זכויות נגזרות של ישראלי� אלא רואה במהגרי העבודה נושאי זכויות בפני עצמ�
. תיות זכויות שאינ� בהכרח מייחדות עצמ� רק לאזרחי�ובמשתמע רואה בזכויות החוק

זכויות אלו צריכות להיות מאוזנות כנגד הזכויות והאינטרסי� העומדי� בסתירה , כמוב�
ויש להפעיל אות� תו� התחשבות בעצמה ובמידה שבה אכ� הפרט משוקע בתו� , לה�

זכויותיה� של מהגרי אחדי� מפסקי הדי� החשובי� להגנה על . הקהילה ומקיי� עמה יחסי�
  . העבודה מבוססי� על נרטיב זה

חוקתיותו של משטר האשרות שנהג בעניי� מהגרי �כ� למשל בפסק הדי� שבו נקבעה אי
לפי משטר זה הותר למהגרי עבודה לעבוד אצל מעסיק  197.משטר הכבילה, העבודה בעבר

ת תנאי אשרת� ומי שעבדו אצל אחר נחשבו למפרי� א, ספציפי אחד בלבד שאליו הוצמדו
פוגע , קבע בית המשפט העליו� בפסק דינו, משטר אשרות זה. ואיבדו את מעמד� החוקי

בחופש ,  באוטונומיה שלו–בכבוד האד� של מהגר העבודה ובזכויות הנגזרות ממנו 
בית המשפט הותיר בצרי� עיו� , ועוד. בחופש החוזי� ובחירותו לבחור מעסיק, הבחירה שלו

וקבע כי האינטרס , ר פוגע בזכותו של מהגר העבודה לחופש עיסוקאת השאלה א� ההסד
שלו להמשי� את עבודתו באר� נפגע וכ� נפגעות זכויות העומדות לו מכוח אמנות 

  . לאומיות�בי�
� בעניי� נוהל עובדת זרה בהיריו� שאוזכר לעיל בוסס על הכרה כזו "ג� פסק דינו של בג

שפחה ובאינטרסי� הכלכליי� שלה בהמש� בזכותה של מהגרת העבודה לקיי� חיי מ
   198.השהות בישראל

 
 .56 ש"לעיל ה,  ˘ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˙עניי�  194
הסבר מדוע קשר שנשע� על ביקורי תקופתיי של ההורה  ,142–141ש "בטקסט הסמו� לה ,ראו לעיל  195

 . הזר בישראל אינו כזה
 .139 ש"לעיל ה, ליברזו�  196
 .61 ש"לעיל ה,  ˜ÂÚÏ Â·„עניי�  197

ש  198 . 
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לא בכדי עלתה התפיסה של הזר כנושא זכויות במלוא עצמתה דווקא בהקשר זה של 
 השואב 199,"שיח היחסי�"הקשר זה משמש קרקע פורייה ליישו� . הזכות לחיי משפחה

ו של מאמר זה קצרה יריעת. ומשיח הזכויות הליברלי" אתיקה של דאגה לזולת"תובנות מה
� בקצרה 200.והוא נדו� בהרחבה במקומות אחרי�, מלפרט את שיח היחסי� פירוט מקי

,  הזכות–כי שיח היחסי� מבקש להעניק למושגי היסוד של השיח הליברלי , אומר
החמלה , את תוכנ� מהקשר חברתי שבו קיימי� לצד� ג� האחריות, האוטונומיה והשוויו�

, תי כלפי התפיסה הלעומתית והמאזנת של השיח הליברלישיח זה ביקור. והדאגה לזולת
, העוסק בהמשגת זכויות ואיזו� ביניה� לפי נוסחאות מוגדרות מראש ובאופ� תחרותי

שיח היחסי� אינו נוטש את עול� המושגי� . כשזכות האחד נמדדת אל מול זכותו של אחר
המתאי� לנסיבות , יחסי, א� הוא מבקש לתת למושגיו מוב� קונטקסטואלי, הליברלי

. באחריות ובקשר, בזיקה עמוקה, אנושיות של מערכות יחסי� המאופיינות בתלות הדדית
הוא המדויק יותר והתוא� יותר את הסיטואציה האנושית של " שיח היחסי�"נדמה לי כי 

הכורכת שאלות הקשורות בחופש הבחירה של ההורה המהגר ע� שאלות של , ענייננו
מה תוכ� זכותו ? מה מידת המעורבות שלו בחייה�? � יגדל את ילדיוהיכ(אחריותו ההורית 

ומזמינה אותנו לגבש ג� במסגרת תאי� משפחתיי� אלו תובנות ) ?וזכות ילדיו לחיי משפחה
מתו� שיח זה דיו� בשאלה על זכותו של הילד או . בדבר תפיסת המשפחה הרצויה בחברה

הזכויות יש לגזור ממכלול היחסי� שכ� את מארג , על זכותו של ההורה חוטא לעיקר
סבורה כשלעצמי . ולא לדו� בה� דיו� אבסטקרטי ומנותק, והזיקות שבה� מצויי� הצדדי�

אני שהכרעה נכונה בעניינ� של משפחות שבה� יש הורה זר צריכה לית� קדימות לשאלות 
מתו� , ולאחר מכ� לשקול שאלות של חופש הבחירה של ההורה וזכויותיו, של טובת הילד

א� שקילת טובת הילד מביאה אותנו למסקנה כי , כ�. הנחה שעל פי רוב אלו כרוכות באלו
יש לקבוע כ� ג� במחיר של פגיעה , יי� קשר תכו� ע� ההורה הזרהילד לא יקשהיה ראוי 

יש לשער כי המקרי� שבה� זכותו של ההורה הזר מתנגשת ע� . במעורבות ההורה בחייו
  . טובת הילד ה� מעטי� וחריגי�

 והחריג המדינה אינטרס, הפרט זכות: לטרמינולוגיה רטוריקה בי�. 2

  ההומניטרי

 מת� שאלת, זיקות וחסר כמנותק אלא זכויות כנושא בפסיקה מוצג אינו כאמור שהזר מתו�

 אל איזו� הדורשת כשאלה) בכול� לא א� (הדי� מפסקי באחדי� מוצגת הזר להורה המעמד

 הכלל דר� על זה איזו� פי על. שלה ההגירה מדיניות בקביעת המדינה של הריבוני הכוח מול

 למעט, באר� מעמד לקבל זכות לזר דתעומ אי� שכ�, ההגירה מדיניות של האינטרסי� יגברו

 קובו השופטת ניסחה למשל כ�. מיוחדות הומניטריות נסיבות המגלי� חריגי� מקרי�

, לחלופי�" אינטרס"ו" זכות "במונחי� משתמשת שהיא תו�, Â�‡È¯Ó בעניי� זו התנגשות

   201:נרדפות מילי� אלו היו משמע

 
ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó " שיח היחסי כתשתית להכרעה בסוגיות בתחו המשפחה"עניי� זה ראו למשל רות זפר� ל  199

 ). 2005, ארנה ב� נפתלי וחנה נווה עורכות (605‡‰·‰ 
 .187ש "לעיל ה, CLEMENT  ;187 ש"ה לעיל ,GILLIGAN, 139ש "לעיל ה, ראו ליברזו�  200
   .19ש "לעיל ה, Â�‡È¯Óעניי�   201
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„‚�Î Ò¯Ë�È‡‰ Ï˘ ¯˙ÂÚ‰ ¯Â‚Ï ı¯‡· „ˆÏ ÂÈ„ÏÈ ,לפתוח שלא השיקול צבני 

 המדינה שערי על ה� א� המתדפקי� אחרי� רבי� זרי� של לכניסת� פתח

. ותושביה המדינה כתפי על כבד נטל להוות שעלול מה, להיכנס ומבקשי�

 אינה ילדיו ע� הקשר את לממש ההורה של והבסיסית החשובה זכותו ג� כ�

 ÂÎÊÓ ˙ÈÓÈËÈ‚Ï‰ Ï˘ ‰�È„Ó‰ ‚Â‡„Ï ˆÏ‰ÈÎ¯ ‡È‰ ,ÔÚÓÏ˙‰ במנותק עומדת
ÏÎÂ˙ ÌÈ˘‚‰Ï ˙‡ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÌÈ·Â˘Á‰ ‰Ï .ע� אחד בקנה העולה מדיניות 

 לשלו� ודאגה הכלכלית צמיחתה הבטחת, המדינה של צביונה על שמירה

 התפתחותה, קיומה להמש� הכרחית וא� רצויה מדיניות הינה, אזרחיה

   202.ישראל מדינת של ושגשוגה

  : ‚¯Â· ÌÈ¯‡�‰פט קמא בעניי� וברוח דומה מתבטא המשנה לנשיא השו

השאלה בענייננו אינה א� ההורי� או אחד מה� זכאי� וג� חייבי� לגדל את 

, בגיר ואיש, לאהבו ולהעמידו על רגליו עד היותו נער, לזונו, לחנכו, הילד

Ê‰ ‰¯Â‰Ï ¯È˙‰Ï ‡Ï˘ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÎÊ¯ אלא א� זכות זו עדיפה וגוברת על 
Á¯Ê‡Â Ú·˜ ˙·È˘ÈÏ ˙Â�ÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â ,במדיניות , מטעמי� שבחוק

  203. בשלילה–תשובתי על כ� . א� משו� הזיקה ההורית, ובהלכה

 של המדינה לקבוע ÂÎÊ˙‰מעניי� שהאיזו� שבית המשפט עושה באות� פסקי הדי� הוא בי� 

לבי� , וכנגזרת ממנה להחליט למי לית� מעמד וממי לשלול מעמד, את מדיניות ההגירה שלה

בחלק מ� המקרי� עולה מ� האיזו� הזה . של ההורה הזר לגדל את ילדו‰Â‡ Ò¯Ë�È‡ ˙ÂÎÊ ה

  . מסקנה כי ידו של ההורה הזר תהא על התחתונה

" זכות"במיעוט פסקי הדי� בית המשפט מבצע היפו� מושגי ומשתמש במונח , לטעמי

מקו� שבו ראוי היה " אינטרס" במונח –ולהפ� , מקו� שבו היה ראוי לדבר על אינטרס

לקבוע היא " זכות של המדינה"המשגת מדיניות ההגירה כדבר שהוא . לדבר על זכות

אי� ספק שיכולי� להיות למדינה אינטרס וסמכות להגביל את , כמוב�. המשגה שגויה

 יודגש כי אי� 204.א� יש לית� את הדעת על כ� שאינטרס הוא ולא זכות קנויה, ההגירה אליה

   205.י� של זכות אד�מדובר בזכות הניתנת לתרגו� למונח

 
202   . )א"ק ט–ההדגשה הוספה ( לפסק הדי� 6' בעמ, ש
 .)א"ק ט–ההדגשה הוספה ( לפסק הדי� 27 'פס, 21ש "לעיל ה,  ·Â¯‡�‰מ"עת  203
 לפסק דינה של השופטת 7–5' פס, 589) 4(ד מט" פ,ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ � 2316/95פ "ו לדנהשו  204

 ). 1995(דורנר 
התעוררה מחלוקת א מעצר למניעת עבירות רכוש משרת , ש, ‚�ÓÈ‡˙לש השוואה אזכיר כי בפרשת   205

ה השאלה א  עלת˜È¯˘בפרשת ; את אינטרס הציבור למניעת עבירות אלו או מג� על זכות הקניי�
הפקעת זמ� שידור על ידי המדינה במקרה של התקפת טילי מגנה על האינטרס הציבורי של ההגנה על 

 �2753/03� "ראו בג(הציבור או שמא מגנה היא על הזכות לחיי ולשלמות הגו � ˘¯È˜ ' ‰ËÓ‰ ˘‡¯
‰ˆ Ï˘ ÈÏÏÎ‰"Ï,בפרשות ; ))2003 (359) 6(ד נז" פ‰Ï‡„Úו ÔÂ‡Ï‚ מניעת איחודי  עלתה השאלה א

או שמא מגנה היא על , משפחות ע פלסטיני מגנה על האינטרס הציבורי בשמירה על ביטחו� המדינה
 בהקשר של . )17ש "לעיל ה,  ‚ÔÂ‡Ïעניי�; 12ש "לעיל ה, Ï‡„Ú‰ראו עניי� (הזכות החוקתית לחיי

הורה זר למעמד בישראל מכוח הורותו לילד ישראלי קשה להמשיג את האינטרס הציבורי בקשתו של 
כלכלית או חברתית כלשהי של , הקשור בהמנעות ממת� מעמד לו במונחי של פגיעה בזכות אזרחית
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ע� זאת להורה הזר ולילדו האזרח יש יותר מאינטרס ברכישת מעמד להורה הזר בישראל 

מדובר בזכות של ממש העומדת להורה הזר . ובגידולו של הילד על ידי ההורה הזר בה

זכות זו קיבלה הכרה רחבה בפסיקה . זכות הנגזרת מהזכות לחיי משפחה, ולילדו האזרח

. תר מ� האינטרס החברתי בקיומה של המשפחה כיחידה חברתית ראשוניתכנגזרת בי� הי

 בי� 206.וזאת בפסקי די� רבי�, בית המשפט עיג� בהרחבה את הזכות כזכות העומדת לפרט

זכותו של ההורה הישראלי "היתר פירש הנשיא ברק את הזכות לחיי משפחה ככוללת את 

ד ישראלי לגדול בישראל יחד ע� שילדיו הקטיני� יגדלו עימו בישראל וזכותו של יל

, בכמה הקשרי� דובר בזכות לחיי משפחה כממוקמת במשפט הטבעי,  יתרה מכ�207".הוריו

  208.ולכ� רחבה ומוגבלת מתו� עצמה, קודמת למשפט המדינה, קרי

נראה כי באות� פסקי די� בודדי� בית המשפט עושה שימוש בשיח הזכויות כאסטרטגיה 

 ומקדש את האינטרס –מערכה של הזכות לחיי משפחה מחד תו� שהוא מפחית , שכנועית

על הכוח הרטורי של טיעוני זכות ועל . המדינתי בגיבוש מדיניות הגירה מגבילה במקו�

   209.עמדו אחרי� כבר בעבר "קל� מנצח"היות� 

כמו , ג� במקרי� בה� מורה בית המשפט בסופו של דבר להעניק מעמד להורה המהגר

לא מוכרע , בית המשפט למשרד הפני� לשקול את מת� המעמד לוג� במקרי� בה� מורה 

המעמד להורה הזר מוענק . הדבר מתו� שידה של הזכות לחיי המשפחה היא על העליונה

 א� הא� באמת מדובר במקרי� חריגי� או 210".מקרה הומניטארי חריג"בשל היותו 

 
אי אפשר להמשיג את האינטרס הציבורי במונחי של פגיעה שתיגר לנשא , על פי רוב, ממילא. הציבור

ראו . מזוהה ומוגדר כלשהו ברמת ודאות גבוהה בשל הענקת המעמד להורה הזר, מובח�, יפיזכות ספצ
 ).2011 (97 מא ÌÈËÙ˘Ó" אינטרסי ציבוריי כזכויות חוקתיות"אייל ואמנו� רייכמ� �לעניי� זה אור� גזל

יצוי� כי בניגוד למה שנאמר בעניי� . נשיא ברק לפסק דינו של ה28–24' פס, 12ש "לעיל ה ,Ï‡„Ú‰עניי�   206
‰‚È‰˜ ,בעניי� , על ידי השופט מרזל, 19ש "לעיל ה‰Ï‡„Úזו . לא עוגנה הזכות לחיי משפחה לראשונה 

אינו מבקש , אשר דיונו בזכות בפסק דינו הוא הרחב ביותר, וא� הנשיא ברק, הייתה מוכרת עוד קוד לכ�
 .17ש "לעיל ה,  ‚ÔÂ‡Ïהשוו לעניי�. לטעו� כי הוא מחדש בתחו זה

בעניי� זה יש מחלוקת בי� הנשיא ברק .  לפסק דינו של הנשיא ברק28' פס, 12ש "לעיל ה ,Ï‡„Ú‰עניי�   207
בדבר מיקומה הגאומטרי של הזכות לאיחוד ) עוטאשר בנקודה זו מצוי בדעת מי(לבי� השופט חשי� 

. כשהשופט חשי� סובר כי הזכות לאיחוד משפחות היא בפריפריה של הזכות לחיי משפחה, משפחות
סברו רוב השופטי כי הזכות לחיי משפחה היא אמנ זכות  ,17ש "לעיל ה,  ‚ÔÂ‡Ïיצוי� כי בעניי�

א� קבעו כי היק� הזכות אינו משתרע על מימושה בישראל , מ� הזכות לכבוד האדחוקתית הנגזרת 
תפיסת הזכות לחיי משפחה כמשמיעה זכות לחיי . כנגד דעת החולקת של שופטי המיעוט, זאת. דווקא

 ראויה בעיניי, לפי בחירת, משפחהבמחיצת בני המשפחה הגרעינית באחת ממדינות האזרחות של בני ה
שבה שוהי לעתי , נאלצי בני המשפחה לבחור בי� המש� חיי במדינת האזרחות שלה, שא לא כ�

מקורות , מסגרות החינו� לילדי, ובה נמצאי מקורות הפרנסה, קרובות בני המשפחה המורחבת
בחירה כזו אינה בחירה חופשית . לבי� מימוש הזכות לחיי משפחה, 'התמיכה החברתית והמדינתית וכו

המקרה של גלאו� שונה מזה שלפנינו מכיוו� שבו , בכל מקרה. בחירה בנסיבות של כפייהבאמת אלא 
ואילו במקרי שבה עוסק מאמר זה , לכל הפחות יכולי בני המשפחה כולה להתגורר באותה המדינה

, KRITZMAN-AMIRלדיו� בבחירה חופשית בהגירה ראו . מדובר במצבי שבה אי� דבר זה ברור כלל
 . 217' בעמ, 10 ש"לעיל ה

 ). 1996 (166–163, 133) 3(ד נ" פ,È�ÂÏÙ '˙È�ÂÏÙ � 3798/94א "ע  208
209  Ronald Dworkin, Rights as Trumps, in THEORIES OF RIGHTS 153 (Jeremy Waldron ed. 1984) . 
מורה בית המשפט להעניק להורה הזר בפסקי הדי� . יצוי� כי על פי רוב לא ברור באיזה מעמד מדובר  210

וא על משרד הפני , ולכמה זמ�, תא� אינו מפרש א מדובר בתושבות קבע או ארעי, מעמד של תושב
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יוענק מעמד לא�  בו פסק בית המשפט כי ÂÓÏÒ,211·‰בעניי� , למשל, כ�? הומניטאריי�

 כ� ג� בעניי� 212.אשר אביו האזרח שומר עימו על קשר בתדירות נמוכה, זרה לילד ב� שש

‰¯˜ÒÂÓ,213בו הורה בית המשפט להעניק מעמד לא� זרה לשני ילדי� בני שש ושבע שני�  ,

ומכיוו� שא� לא יוענק לה מעמד יצטרכו , משו� שקשורי� ה� ה� לאביה� וה� לאימ�

.  כללולעבור למדינה אשר ה� אינ� מכירי�, להתנתק מאביה� ומסבת�להתנתק מאמ� או 

 הורה בית המשפט להעניק מעמד לאב הזר משו� ששהה בישראל עשר Â‡ËÂËÈÒ214בעניי� 

בי� האב לבי� , לדעת בית המשפט. אחד מה� יליד האר�, שני� והוא אב לשני ילדי� אזרחי�

בית .  בחייה� נדרשת לצור� בניית זהות� של דמות אבהונוכחות, ילדיו קיי� קשר רגשי טוב

   215.ה� רגשית וה� כלכלית, המשפט א� סבר כי ניתוק של האב מילדיו יהיה טראומטי עבור�

 מכיוו�, הבקשה את בשנית לשקול הפני� למשרד המשפט בית הורה, אחרי� במקרי�

 בקשהה את להפו� שיכולי� שיקולי� לרבות, שלעניי� השיקולי� כל נשקלו לא כי שמצא

 בעניי�, למשל, כ�. מיוחדי� הומניטאריי� טעמי�, הדברי� פני על לפחות, שמגלה כזול

„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰216 ע� מקיי� הזר האב כי העובדה את שקלה לא הפני� משרד ועדת כי נמצא 

 הטענה את לשקול הפני� משרד של הוועדה נדרשה Ò‡217¯‡‡ בעניי�. וח� רצי� קשר בתו

 בי�, לארצה הזרה אמ� ע� תעקורנה א� בנותיו את לבקר וכלי האבש חוקית מניעה נהיש כי

 עומד שמאחוריה� הצהרות זה בנושא מצהיר האב כי המשפט לבית שעלה חשד נוכח היתר

 בית מורה Ë�ÈÂ-·ÂÓÈÒ¯‚218¯ בפרשת. שביניה� הגירושי� סכסו� בשל בא� לנקו� רצו�

 את הוועדה קולשתש כדי בישראל מעמד לקבל זרה א� של בקשתה את להחזיר המשפט

 הרפואה לשירותי ונזקק בה החינו� מערכת את פוקד, בישראל שהתערה לילד שייגר� הנזק

  . הצעיר גילו את וכ�, המדינה של

 חיי בנסיבות מיוחדי� הומניטריי� חריגי� מוצא המשפט בית שבה� המקרי� כי נראה

 שהלא, הכלל מ� ליוצא הפ� הכלל שבה� מקרי� ה� אלו. חריגי� בהכרח אינ� המשפחה

 מעמדו משאלת מאוד יושפע והקשר, הוריו שני ע� קשר מקיי� האזרח הילד המקרי� ברוב

 לילדו אי� למעמד הזר ההורה של בקשתו שקילת ברגע שבה� במצבי� ג�. הזר ההורה של

 
בעניי� ). 18ש "לעיל ה, ÂÓÏÒ·‰כ� למשל בעניי� (להארי� את המעמד של ההורה הזר מעת לעת 

‰¯˜ÒÂÓ ,18ש "לעיל ה ,, הורה בית המשפט להעניק לא הזרה מעמד של תושבות ארעית למש� שנתיי
במקרי אחרי בית . לפי נוהלי משרד הפני, שבתומ� תוכל להגיש בקשה לחידוש מעמדה או לשדרוגו

 . עשרה שני�המשפט אינו מפרש א המעמד יינת� להורה הזר ג כשימלאו לילדו שמונה
 .18ש "לעיל ה, ÂÓÏÒ·‰עניי�   211
212  בנסיבות של מקרה זה אי� מקו לגזור על אד חיי : "גונ�� לפסק דינה של השופטת אגמו�7' פס, ש

והוא פוקד ג� , בפסק הדי� מצוי� כי לילד צרכי מיוחדי". כאשר אביו שומר על קשר עימו, ללא אב
 . בסס פסק הדי�תא� נראה כי לא על שיקול זה מ, חדילילדי ע צרכי מיו

 .18ש "לעיל ה, ÒÂÓ˜¯‰עניי�   213
 .18 ש"לעיל ה, Â‡ËÂËÈÒעניי�   214
, 673/02 מ"עת(במקרי אחרי הועלו על ידי בית המשפט נסיבות חריגות כגו� מוגבלות קשה של הילד   215

עניי� (או אלימות במשפחה ; )15ש " לעיל ה,10993/08מ "עע(מחלה קשה של הילד  ;)18ש "לעיל ה
Ó.Â. ,18ש "לעיל ה .( 
 .19ש "לעיל ה, 37903�03�11 מ"עת  216
 .19 ש"לעיל ה, ‡Ò¯‡‡עניי�   217
 .18ש "לעיל ה, ‚¯Ë�ÈÂ�·ÂÓÈÒ¯ פרשת  218
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 להתהוות יכול כזה קשר כי אפשרות מכלל מוציא הדבר אי�, האחר ההורה ע� או עמו קשר

 מדיניות כי לסבור א� נית� 219.המקרי� מ� בחלק המשפט בית עמד כ� על וג�, בעתיד

. הוריו שני ע� הילד של קשר של להיתכנות אופטימליי� תנאי� ליצור היא ראויה משפטית

, רגשית השפעה לכ� תהא הזר ההורה ע� לעזוב הילד יידרש א� רבי� במקרי� כ� כמו

 חבריו וע� בישראל המורחבת משפחתו ע� קשריו ייפגעו וכ�, עליו וחינוכית כלכלית

 מעמד להעניק לא החלטה תשרת וחריגי� נדירי� במקרי� רק כי נראה, למעשה. ומכריו

 או) כלפיו אלי� או הורית מסוגלות חסר הזר כשההורה, למשל (הילד טובת את הזר להורה

  . קלות בו תפגע

� אלו מקרי� הגדרת". הומניטריי� "מוגדרי� מקרי� אות� מדוע כלל ברור לא, בנוס

 היותר לכל אלא משפטית חובה כנגד� עומדת שאי� כמקרי� אות� ממסגרת" הומניטריי�"כ

 הזר להורה יוענק א� ההחלטה בבסיס העומד הומניטרי עניי� זה אי�, לטעמי. מוסרית חובה

 ולעיקרו� משפחה לחיי לזכות בטבורו הקשור עניי�, לעיל שצוי� כפי אלא, לאו א� מעמד

 יש אלא ההומניטרי בשיח להורה המעמד במת� הדיו� את לנטוע אי�, לכ� יא. הילד טובת

 זה מסוג זכות טענות. זה שיח של עקרונותיו לפי ולנהלו האד� זכויות שיח בלב למקמו

 להימנע – למצער – או, הזכות על להגנה לפעול המדינה של משפטית חובה מצד� מקימות

  220.בה מלפגוע

, העקרונית ברמה, הזר ההורה מ� מעמד כשולל המשפטי הכלל של ניסוחו מעצ�

 כי להראות ההוכחה נטל כי נובע ונדירי� חריגי� במקרי� רק לו מעמד הענקת וכמתיר

 רוב� זה נטל. מעמד המבקש הזר ההורה על מוטל" חריגות הומניטריות נסיבות "נתקיימו

 הטיפוסי חסי�הי מצב במשפחתו מתקיי� כי הוא להראות שעליו כל שבפועל א� ההורה על

 שני ע� קשר לקיי� לו יתאפשר כי דורשת הילד טובת שבו, המשפחות במרבית והמקובל

 ומקשריו שלו הלימודי� ממסגרת, המורחבת ממשפחתו, מסביבתו ייעקר לא וכי, הוריו

 לילד נזק ייגר� לא כי: ההפ� את להראות, הרשויות על הנטל הטלת תחת, זאת. החברתיי�

 ונטל, הכלל מ� ליוצא הפ� הכלל, אחרות במילי�. מעמד להורהו נקיוע לא א� הישראלי

  . לו החריג את ולא הכלל את להוכיח המבקש על מוטל ההוכחה

 ילדו את המקרב� סיפור לספר הזר ההורה נדרש ההוכחה נטל את להרי� כדי, כ�

 221.אלו בנסיבות לו ייגר� אשר חריג נזק ומתאר מעמד לו יוענק לא שבה� עתידיות בנסיבות

 מושג הוא בו לטיפול ביותר הרלוונטי שהמושג לעניי� הופ� הילד ושל ההורה של עניינו

 מקרה הוא מקרהו כי ההוכחה נטל להרמת הזר ההורה של בידו המרכזי הכלי. החמלה

 יכול ההוכחה נטל, כ�. ממשפחתו המתרש� הסעד פקיד של הדעת חוות הוא חריג הומניטרי

 
219  אשר לא התפתח במלואו כיוו� שהאב היה נשוי , בית המשפט מציי� כי הקשר בי� הילד לאביו. ש

 . �עשוי להתפתח בהמש, לאישה שאינה אמו של הילד
ולשימושי ,  הצדקות מבוססות זכויות אד להצדקות מבוססות הומניטריזבי�לדיו� כללי בהבדל   220

 Deborah M. Weissman, The Human Rightsהפוליטיי הנעשי בסוגי ההצדקות השונות ראו למשל 
Dilemma: Rethinking the Humanitarian Project, 35 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 259 (2003). 

 למקומו של השיח ההומניטרי בהקשר של Catherine Dauvergneבהקשר זה ראו את התייחסויותיה של   221
 .Catherine Dauvergne, Citizenship with a Vengeance, 8 THEORETICAL INQלמשל . דיני ההגירה

L. 489, 494 (2007) . Catherine Dauvergne, Amorality and Humanitarianism in ראו ג
Immigration Law, 37 OSGOODE HALL L.J. 597 (1999) . 
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 הכלל דר� על שכ�, המשפחה מחיי התרשמות על עקיפות דויותע באמצעות רק מור� שיהיה

  222.הוועדה פניב להופיע זכות ולילדו הזר להורה ניתנת אי�

 הכלל מ� ליוצא הכלל הפיכת של שהתהלי� לחשוב היה שנית� אומר בכ� להכריע מבלי

 מספר� היה לו. מספריות מסיבות מוצדק הזר ההורה של כתפיו על ההוכחה נטל והעברת

 על הנטל שהטלת הרי, גבוה לילדי� הורות� מכוח מעמד לרכוש המבקשי� ההורי� של

 על מדויקי� נתוני� זאת ע�. מדי גבוהות אדמיניסטרטיביות עלויות לגרור יכול היה המדינה

 את ה� העריכו הפני� משרד נציגי ע� ובשיחתי, בנמצא אינ� זה מסוג המעמד בקשות כמות

 בקשות של כזה במספר הטיפול כי נראה. שנה מדי דותבוד עשרות בכמה הבקשות מספר

   223.הנטל יתהפ� א� ג�, הפני� משרד נציגי על גדול עומס להטיל צפוי אינו

  סיכו�. ד

 שונות חברתיות מתופעות מושפע אלא יוניטרי אינו כיו� והמושג, משתנות המשפחה פני

 בישראל לקיי� פשרותהא על הפועלי� הכללי� נבחני� במאמר. הגלובליזציה תופעת ובה�

 של האזרחי המעמד בי� שוני בה שמתקיי�, המעורבת המשפחה במסגרת משפחה חיי

, אלו במשפחות זרי� הורי� של מעמד בקשות. זאת אפשרות והמעצבי�, בה החברי�

 מספר�. שכיחות אינ�, המעמד בעלי ילדיה� ע� שלה� המשפחה קשרי על הנשענות

 והסמכותיי� הנורמטיביי� הטקסטי� את מקיפה בחינה ו�לבח יהיה שנית� כדי דיו מצומצ�

 הבקשות של הנמו� מספר� כי החשש עולה לעתי� א� ג�. בכללות� אליה� המתייחסי�

 אזרחי� לילדי� להורי� המעניק משפטי שכלל להניח קשה, המדיר המשפטי הכלל מ� נובע

 מעמד רכישת לש� רק לעול� אזרחי� ילדי� להביא כאלו להורי� ויגרו� לרעה ינוצל מעמד

 שאנשי� לדמיי� שקשה עד כבדה כה וחבות אחריות בחובה טומנת ההורות זיקת. בישראל

 אל מתייחס המאמר 224.אזרחי מעמד רכישת לש� רק מניפולטיבי באופ� אותה ייצרו רבי�

 דווקא א�, בישראל ההגירה דיני בנו� דיסקרטי כמקרה הזרי� ההורי� של המעמד בקשות

 כאלו אפילו ואולי (סטנדרטיות שאינ� משפחות של, לכאורה איזוטרית היאש, זו תופעה

  . הכלל על שמלמד החריג בבחינת היא) פתולוגיי� אירועי� בה� שאירעו

 אינו המשפחה מוסד זוכה שלו המסיבי הקידו� כי למדי� אנו אלו בקשות של מעניינ�

 רבי� מהמדינה ידודומע מהגנה, מתמיכה נהנות מסוימות משפחות: יחסי אלא מוחלט

 ההגירה מדיניות שיקולי של היתר בי� כפונקציה, אחרות משפחות לה� שזוכות מאלה

 התאי� את המשפט של ההכלה אסטרטגיית. המדינה של דמוגרפיי��האתנו והאינטרסי�

 של אסטרטגיה אפוא היא הגלובליזציה בחסות התאפשר שקיומ� החדשי� המשפחתיי�
 
באופ� , הורה בית המשפט להעניק לא זכות טיעו� בעל פה לפני הוועדה, 19ש "לעיל ה, ‡Ò¯‡‡בעניי�   222

נמסר כי ג ) 6.2.2012( יצוי� כי בשיחה ע נציגי משרד הפני. בשל רגישות מיוחדת שמצא בתיק, חריג
ולכ� יוצא שגרסתו אינה מובאת , בשלבי ההכנה של התיק לדיו� בוועדה לא נער� שימוע לילד הקטי�

 . לפני משרד הפני במישרי� כלל אלא רק דר� תסקיר הסעד
 . יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ51' פס, 44ש "לעיל ה, ÒÈÂהשוו לעניי�   223
שהרי שאלה כבדה זו , נית� לשאול א יש נפקות לשאלה מדוע אנשי בוחרי ללדת ילדי, כמוב�  224

ולעתי קרובות ניתנות לה תשובות , משמעית מספקת�מעסיקה רבי וקשה לית� לה תשובה חד
 . המראות שאנשי בוחרי ללדת ילדי מסיבות הקשורות לטובת האישית, בעייתיות
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, וזכויותיה� טובת� על יותר מפליגה להגנה זוכי� מסוימי� ילדי� לפיכ�. משתנה הכלה

 בחשיבותה פחותה להגנה זוכי� – זר הוא לפחות מהוריה� שאחד אלו – אחרי� ואילו

 בפסיקת המצטייר) יובעקבות נוצר או( סלקטיבי בנרטיב משתק� זה היגיו�. הגירה משיקולי

 הגורע נרטיב, מקיימי� שה� �המשפחתיי והתאי� הזרי� ההורי� של בעניינ� המשפט בתי

 תו�, אלו לזכויות הנוגדי� האינטרסי� בחשיבות ומפליג אלו של זכויותיה� מחשיבות

 לקיו�, ילדיה� ג� קרובות ולעתי�, אלו זרי� הורי� נדוני�, כ�. הזכויות בשיח לוקה שימוש

 הזר ההורה של האזרחות מדינת ובי�, הביורוקרטית למערכת המשפט מערכת בי� לימינלי

 לקיי� יוכלו שבו מקו� קרי, מזור מוצאי� אינ� ה� קרובות כשלעתי�, ישראל מדינת לבי�

 לא אפילו, מעמד כל לחלק� נותנת אינה ישראל מדינת. מה� באחת לא א�, משפחה חיי

  . זו למטרה, אחרת שהייה אשרת או תושבות כגו�, האזרחות ממעמד נחות אזרחי מעמד

 ההורות, המשפחה מושגי כמו ערכית כ� כל הטעוני� היסוד מושגי על ההסתכלות

. מושגי� אות� של משמעות� את מעוותת ההגירה שיקולי של לפריזמה מבעד והילדות

 משמעות� אלא, בחברתנו אינטרינזית ערכית משמעות אי� אלו למושגי� כי נדמה, למעשה

 על הגירה לישיקו של השפעת� את גיסא מחד לבחו� מעניי� יהיה בעתיד. דיפרנציאלית

 וההסדרי� הגלובליזציה שבו האופ� את גיסא ומאיד�, בחברה אחרי� יסוד מושגי

 בהקשרי� וילדות הורות, משפחה של היסוד מושגי של מובנ� על משפיעי� המשפטיי�

  . הגירה של הקשרי� שאינ� אחרי�

 המבקש זר הוא ההורי� אחד שבה� המשפחות של בהקשר� ג� כי היא הצעתי זאת תחת

 ורק, כל קוד�, היחסי� שיח מתו� להכריע יש מעמד בעל לילד הורותו מתוק� מעמד רכושל

 מת� לגבי שהחלטות להציע אבקש זה בהקשר. הגירה שיקולי של הגיונ� מתו� מכ� לאחר

 רחב בהקשר, זפר� רות בעבודתה ששרטטה השיקולי� לפי יתקבלו זרי� להורי� מעמד

  : ה� �זפר הצביעה עליה� השיקולי� 225.יותר

1 .  ˘Â·È‚ ÔÂ¯˙Ù ·˘Á˙Ó‰ Ì‰È˙Â�Âˆ¯· Ï˘ ÏÎ ÌÈ„„ˆ‰ ÌÈÚ‚Â�‰ ¯·„· – צדדי� זה ובכלל 

 ג� נלקחי� שלה� והאינטרסי� וזכויותיה� מלא באופ� להישמע זוכי� שאינ� חלשי�

 אחד בה� ולמשפחות בכלל למשפחות בעיני ראוי רקע כלל מהווה זו גישה. בחשבו� ה�

 להשמע, לאזרחי� רק ולא, הזר להורה ג� מאפשרת אהי שכ�, בפרט זר הוא ההורי�

  . בחשבו� ולבוא

2 .  ˙Â·ÈÈÂÁÓ ˙‡ÈˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ÔÈ·Ó ÏÏ˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ¯˘‡ Â˙ÚÈ‚Ù ÌÈ„„ˆ· ‡È‰ 
‰�Ë˜‰ ¯˙ÂÈ· .אלא, הוריו שני ע� קשר לילד שמאפשר פתרו� זה פתרו� יהיה רוב פי על 

 הפגיעה את ממזער שכזה פתרו� .בילד פגיעה או נזק משו� מה� מי ע� בקשר יש א�

  . בקשר מעונייני� ה� ג� יהיו שלרוב, ובהוריו בילד

3 .  ˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ÈˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ÁÈË·Ó‰ ˙‡ ˙·ÂË „ÏÈ‰ ÏÎ· ‰Ï‡˘ ˙Ú‚Â�‰ Â· ,ÔÈ· ÔÈ¯˘ÈÓ· 
Â‡ ÔÈÙÈ˜Ú· .לאינטרסי� נגד משקל הילד טובת של זה עיקרו� משמש רוב פי על 

 אחידות קרובות לעתי� יש הנוכחי דיו�ה של בהקשר אול�, הוריו של המנוגדי�

 וההורה הילד של בישראל שהייה בהמש� כול� המעונייני�, והוריו הילד בי� אינטרסי�

  . הגירה מדיניות לשיקולי נגד כשיקול אפוא יפעל הילד טובת שיקול. הזר
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4 .  ˙ÁË·‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÈÒÁÈ ˙È˙ÂÎÈ‡ ÔÈ· È�· ‰ÁÙ˘Ó‰ ¯ÂÓÈ˘Â ¯˘˜ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙È„„‰ ÔÈ· 
¯·Á‰È Í¯Â‡Ï ÔÓÊ ,הכרעה הקונקרטי במקרה. בו מעונייני� המשפחה שבני ככל 

 ילדו במחיצת לשהות כדי מעמד לקבל הזר להורה המאפשר שיקול סמ� על נורמטיבית

 ואחראית תקינה יחסי� מערכת לשימור אנטה�אקס הפועל רקע כלל כול קוד� הוא

 לקיי� הילד ואת ליהישרא ההורה את, הזר ההורה את מתמר� הוא שכ�, במשפחה

 התא פירוק לאחר ג� א�. להימש� יוכלו שאלו הנחה מתו� תקיני� אחריות קשרי ביניה�

 המאפשר כלל, ילדו לבי� הזר ההורה בי� נתק שנוצר לאחר ג� ולעתי�, המשפחתי

 לעודד קרובות לעתי� עשוי ילדו במחיצת לשהות לו שיאפשר מעמד לרכוש הזר להורה

 על הפחות לכל. כול� לרווחת, ואחראי תקי� קשר ביניה� יי�לק במשפחה החברי� את

, המדינה על יתרה הכבדה מכביד הדבר אי� שבה� במצבי� דומיננטי להיות זה שיקול

 ילד� במחיצת שהייה לצור� מעמד המבקשי� הזרי� ההורי� של מספר� עוד כל: קרי

  . יחסית קט� הוא

� באופ� הגירה ודיני מדיניות שגיבו הכרחיות על מלמדנו זה מבח� מקרה, לבסו

 יהודית�לא הגירה מתרחשת, לאו וא� רצוי הדבר א�. ראשוני בהסדר, ומקי� קודיפיקטיבי

 הגירה ודיני מדיניות גיבוש של זה מהל�. ככזו אליה להתייחס וראוי, ניכר בהיק� לישראל

 הזדמנות וז תהא ,בעיקר ואולי, ¯‡˘È˙: עיקריות סיבות משלוש, פה למדי� אנו כ�, נדרש

, כ�. שלנו ההגירה מדיניות בבסיס שיעמדו שראוי הערכי� סט על ויסודי רחב באופ� לחשוב

 הבנת ולאחר, ערכית קוהרנטיות שמשקפי� משפטיי� וכללי� מדיניות לגבש נית� יהיה

 שנרצה המדויקי� האיזוני� על ג� לחשוב נית� יהיה– ערכי� אות� של הרעיוניי� הבסיסי�

 בכינונ� כי אני סבורה כשלעצמי. שנבצע הערכיות והפשרות מתנגשי� ונותעקר בי� ליצור

 כפי אד� זכויות לשיקולי ונכבד מתאי� משקל להעניק יש הגירה ודיני הגירה מדיניות של

 זכויות ובאמנות הישראלית בחברה המקובלי� החוקתיי� בערכי� ביטוי לידי באי� שה�

 המקבלי� דמוגרפיי��האתנו השיקולי� פני על, לה� צד היא שישראל לאומיות�הבי� האד�

 שהציבור וברורה שקופה דיני� מערכת ליצור יאפשר כזה מהל�, ˘�È˙; הבכורה את כעת

; בהתא� צעדיה� את לתכנ� לאנשי� תאפשר ואשר בה להתמצא יוכלו הפני� משרד ופקידי

˙È˘ÈÏ˘ ,פתחל כעת עליה� המוטל הכבד הנטל מ� המשפט בתי את ישחרר כזה מהל� 

  .הישראליי� ההגירה דיני את קזואיסטי באופ�




