"א ָ של ילדי":
ִ
על ילדי ויַלדת בעולמה של מורשת ישראל
דברי לכבוד השופטת סביונה רוטלוי ,ע פרישתה מכס השיפוט
מאת
∗

ד"ר אביעד הכה

א .אקדמות מילי
מה ברכה נבר את סגנית הנשיא ,השופטת רוטלוי ,במה תבור?
והלוא הברכה הגדולה והעיקרית מצויה במאות פסקי הדי שהוציאה מתחת ידיה
בעשרות שנות עשייה ברוכות בעול המשפט ,בהלכות שחידשה ובנושאי החשובי
שקידמה ,ה באול המשפט וה חוצה לו.
בפסקי די אלה ,נתקבלו הכרעות משפטיות רבות חשיבות בכל תחומי המשפט.
במשפט הפלילי ובמשפט החוקתי ,בדיני זכויות האד ובהגנת זכויותיה של קרבנות
1
עבירה.
וע זאת ,דומה שתרומתה העיקרית של השופטת רוטלוי למשפט הישראלי אינה
מתמצית רק בהוספת הלכה זו או אחרת ,ותהא חשובה ככל שתהיה.
תרומתה העיקרית היא בהוספת זוג משקפיי מיוחדי לארגז הכלי של המשפט
הישראלי :היכולת – ואולי החובה – לראות את המשפט לא רק בעיני המבוגרי ,שה
דר כלל הנצי ובעלי הדי באול בית המשפט ,אלא לראות את הסוגיות השונות ג
בעיניה של הילדי ,מנקודת המבט המיוחדת והייחודית שלה ,שלא תמיד היא זהה
לזו של המבוגרי.
אותה יכולת מופלאה להתבונ בעיני הילדי ,לשמוע את קול ,לחוות את כאב
ואת מצוקותיה ,להיות שותפי לחלומותיה וערי לפחדי האופפי אות ,להיכנס
בנעליה הקטנטנות ,באלה ומתו כל אלה לתת מענה לשאלות המתעוררות.

∗
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דיקא מכללת "שערי משפט" .מתו דברי שנאמרו בערב העיו לכבוד השופטת רוטלוי במכללת
"שערי משפט" ,ינואר  ,2009והורחבו לצור פרסומ.
ראו למשל ת"פ )מחוזי ת"א(  ,ÈÁ¯ÊÓ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 10279/98פ"מ התשנ"ח),(1998) 251 (3
שבו נדונו סוגיות חשובות של פומביות הדיו ,צנעת הפרט ,זכויות נאשמי והגנת זכויותיה של
קרבנות עבירה.
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ב .שפה חדשה
במידה רבה ,יש כא יצירה של ˘ .‰˘„Á ‰Ùלא רק הוספת כמה מילי או מונחי
2
למילו קיי ,אלא יצירת שפה חדשה ממש.
דוגמה בולטת לשפה זו ,שיוצרת כתיבה חדשה וקריאה חדשה ,נית להביא מדעת
המיעוט של השופטת רוטלוי בעניי זכות של שתי בנות זוג המקיימות חיי משותפי
לאמ ,כל אחת את ילדי רעותה 3,דעת מיעוט ,שלימי הייתה להלכה פסוקה ונתקבלה
4
בבית המשפט העליו.
וכ פתחה השופטת רוטלוי את פסק דינה:
חברי ,אב.בית.הדי ,תיאר את הסוגיה בזו הלשו:
"שתי נשי ,החיות כבנות זוג ולכל אחת ילדי ביולוגיי משלה – היש
להתיר לאחת מה לאמ ,את ילדי רעותה?".
ואילו ˜.‰Â˘ ‡È‰ È„È„Ï ‡ˆÂÓ‰ ˙„Â
‡,4-Â 7 ,10 È· ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì¯ÂÙÈÒÎ ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ‰‡Â¯ È
˘ÌÈ„ÏÈ‰ È„È-ÏÚ ˙ÂÒÙ˙‰ ,˙Â‰ÓÈ‡ È˙˘ ‰·˘ ,‰ÁÙ˘Ó ÍÂ˙Ï Â„ÏÂ
 ,Ì‰È¯Â‰Îשכ זהות האבות איננה ידועה ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ .ואימהותיה
)הוריה( מבקשי כי בית.המשפט יית גושפנקה מלאה ורשמית
להיות ילדיה של שתי האימהות וליחסי הקירבה שה מקיימי
בפועל ,וזאת בדר של אימוצ ,כל אחד על.ידי הא שאיננה אמו
הביולוגית) 5.ההדגשות אינ במקור(
ג בלי להיכנס לגו /העניי ,ששנוי במחלוקת ויש בו פני לכא ולכא ,בולטות
בפסק דינה של השופטת רוטלוי ההקשבה לקול של הילדי והעמדת ה – ÌÈ„ÏÈולא
העמדת אימותיה – במוקד פסק הדי .לא במקרה ,מדגישה השופטת רוטלוי כי "ÌÈ„ÏÈ

2

3
4
5
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על יצירת שפה משפטית מעי זו ,בהיבט המגדרי ,ראו למשל :רות הלפרי.קדרי "'ושיננת לבני
ולא לבנותי' – הרהורי מ העבר השני של המחיצה :על הכללה והדרה של נשי בשפת ההלכה"
 ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיח) ;(2002) 353 (1שולמית אלמוג "קודיפיקציה עברית :שפת המשפט ושפת
השוויו"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óד  ;(2006) 539שולמית אלמוג "'ואות השמות עומדי לדורות' – על
עברית ,מגדר ומשפט"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיח).(2002) 373 (1
ע"מ )מחוזי ת"א(  ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ˙ÈÂÏÙ 10/99פ"מ התש"ס).(2001) 831 (1
ע"א  ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ˜˜Á-ÒÂ¯È 10280/01פ"ד נט).(2005) 64 (5
ע"מ  ,10/99לעיל ה"ש  ,3פס'  2.1לפסק דינה.
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‡ ‰Ïואימהותיה )הוריה( מבקשי" 6,דהיינו :היא מציבה את הילדי כמבקשי
הראשוני והעיקריי בתיק ,ואת אימהותיה רק כטפלות לה.
העמדת הילד במוקד ניכרת ג בהמש פסק הדי ,בניתוח תכליתו של חוק אימו,
ילדי ,התשמ"א 7.1981.למרות שמדרכו של עול ,ברוב תיקי האימו ,,ההורי –
הביולוגיי והמאמצי – ה הניצי העיקריי ,מדגישה השופטת רוטלוי את מקומ
החשוב והמרכזי של הילדי.
8

בעניי זה היא נסמכת על דבריו החשובי של השופט ש"ז חשי בפרשת ,ıÈ·Â˜˘¯‰
שנכללה ג בדברי ההסבר להצעת החוק ,שמה עולה כי היא מכוונת פניה כלפי
הילדי:
אי ל פינה בשדה המשפט בארצנו שהפרו ,בה מרובה כל כ כמו
במסכת קטיני ,ובמיוחד בסוגיה של אימו ,ילדי  ...הבעיה כולה
משוועת להסדר תחיקתי .המדינה חייבת זאת ליתומי השואה ,להורי
ששכלו את בניה במלחמת השחרור ,לילדי חסרי בית ולמשפחות
9
אשר נמנעה מה ברכת הבני.

ג .בית המשפט כ"אביה של ילדי"
בהליכתה בדר זו ,המעמידה את הילד במוקד השיח המשפטי ,כ"חי הנושא את עצמו",
ולא רק כטפל להוריו ,ביטאה השופטת רוטלוי – במודע או שלא במודע – את היותה
של מדינת ישראל לא רק מדינה דמוקרטית ,שהדאגה לילד – שבכלל "אד" הוא –
חייבת לעמוד במוקד הווייתה ,אלא ג "מדינה יהודית" שערכי היסוד שלה ניזוני
10
מערכי המשפט העברי.

 6ש.
 7ס"ח 293.
 8ע"א  ,¯‚¯·È¯‚ ' ıÈ·Â˜˘¯‰ 50/55פ"ד ט  .(1955) 791כידוע ,שופט בית המשפט העליו חשי
היה "אביה של מאומצי" ,ראו ספרו :שניאור ז' חשי ) ÌÈˆÂÓÈ‡ È„ÏÈהתשט"ו(.
 9הצעת חוק אימו ,ילדי ,התשי"ט ,1958.ה"ח 80.
 10על השימוש ,הלכה למעשה ,בערכי המשפט העברי בבתי המשפט ,והפער שבי החזו למציאות,
ראו בהרחבה :אביעד הכה "עשיית עושר ולא במשפט העברי"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óי ,(2009) 183
והמקורות הרבי שנזכרו ש.
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אחד הבולטי בתפקידיו של בית הדי היהודי הוא חובתו לתפקד כ"אביה 11של
יתומי" 12,דהיינו ,לדאוג לאינטרסי של ילדי ש"יתומי" ה ,נטולי אב וא שיגנו
13
על זכויותיה.
14
ביטוי זה מופיע לראשונה בתלמוד הבבלי ומבטא את האחריות שיש לבית הדי
כלפי היתומי .לפי המסופר בתלמוד ,היה "רב גמליאל ובית דינו ]=היינו :נשיאי
ישראל שבכל דור ודור[ אביה של יתומי" .מכוח גישה זו ,נכסי היתומי מסורי לבית
הדי ועליו להשגיח עליה שלא יירדו לטמיו 15.במקרי רבי ,התבטאה אחריות זו
16
במינוי "אפוטרופוס ליתומי" ,שתפקידו העיקרי היה להג על זכויותיה ועל רכוש.

11

12

13

14
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16

20

ודוק" :אביה של יתומי" דווקא ,ולא "אמ של יתומי" .הדרת הא.האישה מהמרחב הציבורי
אינה מיוחדת לביטוי זה בלבד ,אלא אופיינית לשלל כינויי וביטויי והיא משקפת את הזמ
והמקו שבו נוצרו ביטויי אלה .בדומה לכ נפו ,המונח "אב בית די" לתיאור העומד בראש
ההרכב השיפוטי ,ביטוי שנשתרש ג בלשו המשפט ב ימינו .אכ ,כיו ,יש לא מעט הרכבי
שיפוטיי שבה בראש ההרכב יושבת שופטת ולא שופט ,והתיאור "אב בית די" אינו הול אות.
בזמנו הצעתי ,בוועדה למונחי משפט של האקדמיה ללשו העברית ,שע חבריה זכיתי להימנות,
לשוב למונח הקדמו והניטרלי המופיע ג הוא במקורותינו" :ראש בית די" )ראו במשנה ,ראש
השנה ב ,ח" :ראש בית די אומר מקודש"( ,שיפה לבני שני המיני.
ומעניי הדבר ,שמקור שמו של אחד מראשוני התנאי ,התנא אבטליו ,ב זוגו של שמעיה ,פורש
על ידי החכמי כ"אב טליו" ,היינו :אביה של ה'טליו' – הילדי .ראו פירושו של רבי עובדיה
מברטנורא למשנה ,אבות א ,י" :שמעיה ואבטליו – גרי צדק היו ,ומבני בניו של סנחריב ה.
ושמעתי שמפני שהיה אבטליו אב בית די נקרא בש זה ,שפירושו אב לקטני .כי טליא בלשו
ארמי ,קט ,כמו "אמר רבי יוחנ :כד הוינא טליא" ,כשהייתי קט )בבלי ,מגילה ה ,ע"ב(; "לייתו
טליא וטלייתא" – יבואו קט וקטנה )בבלי ,יבמות קיד ,ע"א( .א /כא אבטליו ,אביה של יתומי
קטני.
עיו במקורות המשפט העברי מלמד שהמונח "יתומי" לא נתפרש תמיד כמכוו ליתומי ממש,
שהוריה או אחד מה נפטרו ,אלא ל"יתומי" מבחינה מעשית ,שאי מי שידאג כראוי למיצוי
זכויותיה ולהגנה על האינטרסי שלה .כ ,למשל ,מפרש בעל "הערו" )איטליה ,המאה הי"א(,
רבי נת מרומי ,את המשנה המפורסמת "אל תעש עצמ כערכי הדייני" ,כ" :עורכי הדייני –
ליתומי  – ÔÂÚËÏ ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡˘ Ì„‡ È·ÏÂמשימי לו אפוטרופוס שיטעו בשבילו".
בבא קמא לז ,ע"א.
בהקשר הספציפי שבתלמוד ,מתבטאת דאגה זו לנכסי היתומי בכ שמכוח פיקוחו של בית הדי,
אי הנכסי נחשבי כרכוש פרטי ולפיכ אי די שמיטת הכספי חל עליה ,וה נותרי בידי
היתומי ג לאחר שנת השמיטה ,בדומה לנכסי שהועברו לרשות בית הדי מכוחו של שטר
פרוזבול.
לעניי זה ראו בהרחבה :ב"צ מאיר חי עוזיאל ˙ÂÒÙÂ¯ËÂÙ‡ ˙ÂÎÏ‰ – Ï‡ÈÊÂÚ È¯Ú˘ ,חלק א
)התש"ד(; יעקב ק' רייניÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯„ ,Â˙ÂÈ¯Á‡ ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÓÂ˙ÈÏ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ ,
) ÂÈÏÚ ˙¯Â˜È·‰Âחיבור לש קבלת תואר "דוקטור במשפטי" ,האוניברסיטה העברית בירושלי –
הפקולטה למשפטי ,התשד"(.
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במקרי אחרי ,נצטווה בית הדי עצמו "לטעו טענות" למע היתומי 17,במקרה שה
18
או בא כוח לא עשו כ.
גישה אוהדת זו לעניינ של ילדי בולטת עוד יותר לנוכח המיעוט היחסי של
ההתייחסות בשיטות משפט עתיקות ,והמשפט העברי בכלל זה ,לילדי בכלל,
19
ולזכויותיה בפרט.
עיו במקורות המשפט העברי מלמד שאפשר שתפישה זו ,המחייבת את בית הדי
לשמש כ"אביה של ילדי" ,נגזרת מגישה פילוסופית המחייבת את האד להידמות
לקונו ,הקדוש ברו הוא .בי שלל כינוייו של ה' ,הוא מתייחד לא רק בהיותו אמי ,ורב
 17יש לציי כי במשפט העברי גישה זו אינה מוגבלת ל"יתומי" ,אלא לכל בעל די שאינו מסוגל
לייצג עצמו כראוי .בעניי זה חל הכלל שלפיו על הדיי לסייע לו ,מכוח ציווי חכמי )גיטי לז,
ע"ב; ירושלמי ,סנהדרי ג ,ח )כא ,ע"ג(( ,שנסמ על הפסוק "פתח פי לאיל" )משלי לא  .(9הסיוע
מצד השופט לבעל הדי אינו מוחלט ,ויש מקרי שבה הוא מצווה להימנע ממנו ,כאשר הדבר
יפגע באמו הציבור בשפיטה .ראו ,למשל ,דבריו הנכוחי של הרשב") ,רבי שמעו ב צמח דורא,
מחכמי ספרד וצפו אפריקה ,המאה ה ,(14.בפירושו "מג אבות" למשנה באבות א ,ח" :וא /על פי
שיש מקצת מקומות שהדיי יכול לסייע בטענותיו לבעל די משו 'פתח פי לאל' ...לא בכל
המקומות מותר לעשות כ ...ודבר זה נמסר לדעתו של דיי ירא שמי להוציא די לאמתו ,ולא יביא
עצמו לידי חשד" .על חובת הדיי ושאר אנשי ציבור להימנע מערעור האמו בה ,ראו בהרחבה:
אביעד הכה "'למה יאמרו בגויי'? – תדמית ישראל בעיני העמי כשיקול בהכרעת ההלכה והדי
במשפט העברי" ) 88 „„·Ï ÌÚבני לאו עור ,התשס"ו(.
 18גישה זו עומדת בסתירה לגישה האדברסרית שמקובלת כיו בישראל .לסוגיה זו ,ראו בהרחבה:
יובל סיני .(2010) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰Â ËÙÂ˘‰
 19סוגיה חשובה זו טר זכתה לעיו ממצה .לדיו חשוב בה בהקשרי משפטיי ,משפט המזרח
הקדו ובמשפט המקרא ,ראו :יוס /פליישמ ËÙ˘Ó·Â ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰ ÈËÙ˘Ó· ÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ¯Â‰
) ‡¯˜Ó‰התשנ"ט( .דומה שאי זה מקרי שעיקר העיסוק ב"דיני ילדי" במשפט העברי מתמקד
בחובותיה כלפי הוריה ,וביכולת השליטה של ההורי על התנהגות לרבות חינוכ באמצעות
עונשי גו ./לעניי זה ראו :אביעד הכה "'ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול?' – אלימות כלפי
ילדי במשפט העברי ובמדינה "יהודית ודמוקרטית" נספח לדו"ח ועדת רוטלוי ,להל ה"ש ;74
בנימי שמואלי "ענישה גופנית של ילדי בידי הוריה על פי המשפט העברי :גישות מסורתיות
וזרמי מודרניי"  ÌÈÏÈÏÙי  ;(2002) 365יחיאל ש' קפל "המגמה החדשה בעניי ענישה גופנית של
ילדי לצורכי חינו" ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙Èג  .(2003) 447אכ ,בשונה מדיו באיסור ענישה גופנית של
ילדי ,שהוא בבחינת "סור מרע" ,עסקו הרבה פחות ב" ˙ÂÈÂÎÊהילד" בהקשר החיובי ,שה בבחינת
"ועשה טוב" .גישה זו נובעת ה מתפישה שרווחה בעת העתיקה ובימי הביניי ולפיה לא היה קיי
כלל מצב של "ילדות" ,וא הייתה כזו היא נסתיימה בגיל צעיר ביותר )טענה מעי זו הושמעה בקול
ר בחיבורו הקלאסי של PHILIPPE ARIES, L'ENFANT ET LA VIE FAMILIAL SOUS L'ANCIEN
) .(REGIME (1973לגישה אחרת ,מתונה הרבה יותר ,ראו :שולמית שחר ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ˙Â„ÏÈ
) ;(1990וה בשל היעדר שיח של זכויות והתמקדות ב"חובות" )לעניי זה ,ראו למשל :אביעד הכה
"חירות הביטוי ,סובלנות ופלורליז במשפט העברי" ·¯‰ „Â·ÎÏ ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ :ÌÁÓÏ ‰ÁÓ
 49 ,45 Ô‰Î‰ ÌÁÓוהערה  19ש )חנה עמית ,אביעד הכה וחיי באר עורכי.((2007 ,
21
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כוח ,יוצר מעשה בראשית ובורא העול ,אלא ג כ"אבי יתומי" .וכ נאמר בשבחי
האל בספר התהלי:
שירו לאלקי זמרו שמו ,סלו לרכב בערבות בי.ה שמו ועלזו לפניו.
20
אבי יתומי ודי אלמנות אלקי במעו קדשו.
לצד גדולתו וגבורתו ,מוצג כא הקב"ה כ"אבי היתומי" 21.וכש שהקדוש ברו הוא
"אביה של יתומי" הוא ,כ מצ6וה בית הדי והיושבי על מדי להיות "אביה של
יתומי" ,לדאוג לזכויותיה ולשמור על כבוד.
ביטוי לחובה גדולה זו של בית המשפט ,נית למצוא בדבריו הנכוחי של הרמב"
בסו /הלכות נחלות 22החותמות את ספר משפטי 23כולו ,שבחיבורו הגדול "משנה
תורה":
א /על פי שאי האפוטרופוס צרי לעשות חשבו ]=לית די וחשבו
מפורט על מעשיו [24כמו שביארנו ,צרי לחשב בינו לבי עצמו לדקדק

20
21

22
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24
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תהלי סח 6.5.
רעיו דומה מופיע במדרש של חכמי בתלמוד )בבלי ,מגילה לא ,ע"א(" :אמר רבי יוחנ :כל
מקו שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברו הוא אתה מוצא ענוותנותו; דבר זה כתוב בתורה
ושנוי בנביאי ומשולש בכתובי .כתוב בתורה 'כי ה' אלקיכ הוא אלקי האלקי ואדני האדני'
)דברי י  ,(17וכתיב בתריה 'עשה משפט יתו ואלמנה' )ש  .(18שנוי בנביאי 'כה אמר ר ונשא
שכ עד וקדוש וגו'' )ישעיהו נז  ,(15וכתיב בתריה 'ואת דכא ושפל רוח' )ש( .משולש בכתובי
דכתיב 'סלו לרכב בערבות ביה שמו' )תהלי סח  ,(5וכתיב בתריה 'אבי יתומי ודי אלמנות'
)ש  ."(6ואכ ,ה"עני ,הגר ,היתו והאלמנה" היו במסורת ישראל ל"בני המשפחה" של הקב"ה.
ראו ,למשל ,מדרש תנאי לדברי טז .5
פרק יא ,הלכה יב.
למותר לומר שהדגשת עניי זה בסו /הספר מלמדת על המקו המרכזי והחשוב שייחד לה הרמב".
כידוע ,הרמב" הדגיש לכלול בסופי הספרי וההלכות של "היד החזקה" – משנה תורה ,ערכי יסוד
מוסריי שאמורי להנחות את האד בכל אורחותיו .לעניי זה ראו :יצחק טברסקי ‰˘ÓÏ ‡Â·Ó
˙) 108 Ì"·Ó¯Ï ‰¯Âהתשנ"א(.
הלכה זו עומדת בניגוד לכלל הרגיל שלפיו פרנס על הציבור חייב לית די וחשבו על מעשיו כדי
למנוע לזות שפתיי ,ולקיי מצוות "והיית נקיי מה' ומישראל" )במדבר לב  .(22לעניי זה ראו:
מנח רניאל "החובה לתת די וחשבו"  ,19 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת ויקהל.פקודי )אביעד הכה
ומיכאל ויגודה עורכי ,התשס"א(; אביעד הכה "כי כל דרכיו משפט – די ומוסר ,אתיקה ויושר
במשפט ומחוצה לו"  ,226 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת האזינו )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי,
התשס"ו(; אביעד הכה "חובותיה וזכויותיה של משרתי ציבור" ˜ ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ı·Âג 462
)התש"ס(; אביעד הכה "ואצווה את שפטיכ בעת ההיא – כללי אתיקה לדייני ושופטי – בי
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ולהיזהר הרבה  ÌÈÓÂ˙È‰ ÂÏ‡ Ï˘ Ô‰È·‡Óשהוא רוכב ערבות שנאמר
"סלו לרוכב בערבות" וגו' אבי יתומי וגו'.
הווי אומר :בדומה לקדוש ברו הוא ,שהוא "אבי יתומי ודי אלמנות" ,חייב ג
האפוטרופוס המופקד על הדאגה לשמירת ה"יתומי".הילדי ,לעשות מלאכתו
בזהירות יתרה" ,להיזהר ולדקדק הרבה".

ד .קול של ילדי
כאמור לעיל ,הצור בהיזקקות של ילדי לסיוע בית הדי נדרש ומועצ עוד יותר
לנוכח היאלמות.היעלמות קול של ילדי במקרי רבי שבה היה הוא ראוי
להישמע.
אחת התמיהות הגדולות המלוות כל קורא במקורות עתיקי בכלל ,ובמקורות
היהודיי בפרט ,הוא קול ה"מושתק" של הילדי .לפי המתואר בתנ" ,עולה לא פע
הרוש כי "ג העד של ילדות" אינו אלא "ג העד האבוד" ,ורישומו אינו ניכר כלל
במקורות העתיקי .להיפ :רוב התיאורי המעטי שעלו בידינו מימי ראשוני
25
מתארי ילדי מוכי ,חבולי ,זנוחי ונטושי!
במקורות היהודיי נית למצוא הדי רבי למציאות קשה זו ,א כי לא אחת
התקוממו נגדה נביאי ישראל ונלחמו בה בחריפות .כ ,למשל ,בעול העתיק נהג מנהג
הקרבת ילדי למול 26,א תורת ישראל יוצאת נגדה ,ורואה בה את המתועב שבטקסי
27
עבודה זרה" :ומזרע לא תת להעביר למֹל ,ולא תחלל את ש אלקי אני ה'".
למרות האיסור החמור ,מתברר שעבודה זרה בזויה זו חלחלה ג לישראל 28והנביאי
התקוממו על כ בחריפות רבה .כ ,למשל ,זעק בקול הנביא ירמיהו ,בש ה'" :ובנו

25

26

27
28

הלכות להליכות"  ,258 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת דברי )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי,
התשס"ו( ,והמקורות שנזכרו ש.
על מקרי הנטישה הרבי של ילדי בעול העתיק ,ראו בהרחבה :פליישמ ,לעיל ה"ש  .19ושמא
אי זה מקרי שהמופעי הראשוני של הכינוי "ילד" במקרא באי בהקשר שלילי ועצוב למדי:
"איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי" )בראשית ד  ,(23הג שאי אנו יודעי מיהו הילד אשר ,לכאורה,
נהרג .מקורות מזוויעי אחרי מתארי מקרי של אכילת ילדי בידי הוריה בעתות של רעב.
ראו מלכי ב ,ו  ;29.26איכה ב  ;20ש ד .10
ראו ,למשל ,מלכי ב ,יז " :31והספרוי שורפי את בניה באש לאדרמל ונמל אלהי ספרוי";
מלכי ב ,ג " :27.26וירא מל מואב כי חזק ממנו המלחמה  ...ויקח את בנו הבכור אשר ימלו
תחתיו ויעלהו עולה על החומה ,ויהי קצ /גדול על ישראל".
ויקרא יח  ;21וכ :ש ,כ  ;5.1דברי יב  ;31ש ,יח 10.
ראו למשל :מלכי ב ,טז  ;3ש ,כא  ;6תהלי קו .37
23
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במות התופת אשר בגיא ב הנ לשרו /את בניה ואת בנותיה באשÈ˙ÈÂˆ ‡Ï ¯˘‡ ,
29
."È·Ï ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ
30
תופעה זו של נטישת הילדי או החפצת ,מכירת או שימוש בה למטרות
פסולות ,עולה בקנה אחד ע תופעה רחבה הרבה יותר הקשורה למבנה הפטריארכלי
של המשפחה הגרעינית בעול העתיק ובימי הביניי .הילדי )ובמידה רבה ג
הנשי ,(31נחשבו ככפופי למרותו של האב ,אבי המשפחה ,והיו מוגבלי ,במידה
רבה ,במעשיה .חירות ושאר הזכויות המצויות ביד כיו ,כדבר שבשגרה ,לא היו
קיימות באות ימי 32.יתר על כ :ממקורות שוני עולה שהילדי היו מעי רכושו.
33
קניינו של האב ,והוא רשאי היה למוכר!
34
אי זה מפליא אפוא שהאזכורי הבודדי בהקשר ה È·ÈËÓ¯Âשל ילדי בתורת
משה נוגעי לא לזכויותיה של ילדי אלא דווקא לחובותיה ולפ הפלילי של
מעשיה .המפורסמת שבה ,היא פרשת "ב סורר ומורה" 35,שדינו מיתה.

29
30

31

32
33

34
35
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ירמיהו ז  ;31וראו :ש ,יט  ;5ש ,לב  ;35ישעיהו נז  ;5יחזקאל טז .20
נית לראות תופעה פסולה ובזויה זו של החפצת ילדי וראיית כ"קניי" גרידא על רקע רחב יותר
של החפצת בני אד בעול העתיק ומסחר בה .ראו לעניי זה :אביעד הכה "'והתמכרת ש
לעבדי ולשפחות' – על איסור הסחר בבני אד והשלכותיו"  ,179 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת כי תבוא
)אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי ,התשס"ד(; אביעד הכה "'להביא את ושתי המלכה …
להראות העמי והשרי את יפיה' – על איסור הטרדה מינית ,חיפצו האישה וביזוי כבודה" ˙˘¯Ù
 ,277 ÚÂ·˘‰פרשת תצווה )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי ,התשס"ז(.
לעניי זה ,ראו למשל :שולמית שחר ) ÌÈÈÈ·‰-ÈÓÈ ˙¯·Á· ‰˘‡‰ :ÈÚÈ·¯‰ „ÓÚÓ‰התשנ"א(;
ובהקשר היהודי :אברה גרוסמ (2001) ÌÈÈÈ·‰-ÈÓÈ· ‰ÙÂ¯È‡· ˙ÂÈ„Â‰È ÌÈ˘ :˙Â„¯ÂÓÂ ˙Â„ÈÒÁ
ובספרות הרחבה שנזכרת ש.
לעניי המבנה הפטריארכלי של המשפחה במקרא ,ראו :פליישמ ,לעיל ה"ש  ;19משה הלברטל
.(1997) 93.42 ‰ÎÏ‰ È˘¯„Ó· ÌÈÈ˘¯Ù ÌÈÏÂ˜È˘Î ÌÈÎ¯Ú :Ô˙ÂÂ‰˙‰· ˙ÂÈ˘¯Ù ˙ÂÎÙ‰Ó
ראו למשל :בראשית לד  ;12שמות כב  ;16.15שמואל א ,יח  ;25הלברטל ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .44
וראו עוד :מלכי ב ,ד  ,1שממנו עולה שהאב היה רשאי למכור את ילדיו תמורת תשלו חוב )!(,
כפי שעולה לכאורה מתלונת האישה לאלישע .על החפצת ילדי ושימוש בה כעירבו ,נית
לכאורה להביא ראיה ג מדברי ראוב לאביו יעקב" :את שני בני תמית ,א לא אביאנו אלי"
)בראשית מב  .(37אכ ,כבר חז"ל הגיבו בחריפות להצעה זו ,וראו בה דברי בטלה )אבות דרבי נת
נו"ב ,פרק מ( .ניסוח חרי /לכ מצוי בדברי המדרש" :רבי אומר ,הרי זה בכור שוטה! בני ,לא
בני? אתמהא!" )בראשית רבה צא )מהדורת תיאודור.אלבק .((1132
להבדיל מהקשרי תיאוריי ,שבה נעסוק להל.
פרשה אחרת ,שלפי  ‰ËÂ˘Ùאולי הייתה עשויה להתפרש כמתייחסת לילדי קטני או לנערי,
היא איסור "מכה אביו ואמו – מות יומת" )שמות כא  ,(15ואיסור "מקלל אביו ואמו – מות יומת"
)ש  ;(17ומקבילתו בספרות החכמה" :מקלל אביו ואמו – ידע נרו באישו חש" )משלי כ .(20
אכ ,בספרות ההלכה נטו ליחסה דווקא ל"איש" – בגיר הנושא באחריות פלילית ולא לקט.
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מפשוטו של מקרא ,נראה לכאורה שמדובר בילד קט ,שהוריו דורשי ממנו ציות
מוחלט ויש לה שליטה על מעשיו ,עד כדי כ שכאשר הוא מסרב להישמע לה,
בכוח "לתפוש" אותו ולהביאו למשפט" :כי יהיה לאיש ,ב סורר ומורה ,איננו שמע
בקול אביו ובקול אמו ,ויסרו אתו ולא ישמע אליה .ותפשו בו ,אביו ואמו ,והוציאו אתו
אל זקני עירו ,ואל שער מקמו .ואמרו אל.זקני עירו ,בננו זה סורר ומרה ,איננו שמע
בקלנו ,זולל וסבא .ורגמהו כל אנשי עירו באבני ומת ,ובערת הרע מקרב ,וכל.ישראל
36
ישמעו ויראו".
אכ ,פרשה זו ,והעונש הקשה שכרו בעקביה ,זכתה לדיוני רבי ,ונטו לצמצ
37
את תחולתה עד כדי ביטולה המוחלט.
אחת הדוגמאות התיא6ריות עזות המבע ,המשקפות את מצב העגו של ילדי
במקרא ,באה כבדר אגב בדברי הנביא יחזקאל המתארי – אמנ ,על דר משא
הנבואה ולאו דווקא כתיאור מאורע ספציפי שהתרחש – נטישת תינוק ב יומו:
"ומולדותי ביו הולדת אות ,לא כרת שר 38,ובמי לא.רחצת למשעי 39,והמלח לא
המלחת 40,והחתל לא חתלת 41.לא.חסה עלי עי לעשות ל אחת מאלה לחמלה עלי,
ותשלכי אל.פני השדה בגעל נפש ביו הלדת את .ואעבר עלי וארא מתבוססת
42
בדמי .ואמר ל בדמי חיי ,ואמר ל בדמי חיי".
כפי שציינו חוקרי המקרא ,על פי מקו המצאה של התינוקת ועל פי מצבה הפיסי,
ברור לחלוטי ,ה למוצא אותה המתואר בפסוק וה לקורא ,שהתינוקת הושלכה,
כלומר ,ננטשה על ידי הוריה .הסיבה לנטישת התינוקת לא נמסרה במפורש א היא,
ככל הנראה ,רמוזה במילי "בגעל נפש" – הורי התינוקת סלדו ממנה בשל סיבה
43
כלשהי ,ונטשוה לאנחות.
44
חלק מ החוקרי ,דוגמת פיליפ אריאס ,טע שמ העת שבה עבר הילד את גיל
הינקות ,התייחסו אליו כאל "מבוגר קט".
36
37
38
39
40
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דברי כא 21.18.
וראו בהרחבה :הלברטל ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  46ואיל; פליישמ ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' 293.244
והספרות המוזכרת ש.
הכוונה היא לכריתת חבל הטבור.
והיא רחיצת התינוק מיד לאחר הלידה ,כדי לנקותו מד.
יש כא למנהג שפשו /התינוק במלח לאחר הלידה כדי להקשות את בשרו.
כפי שמציי בעל "דעת מקרא" על אתר ,נהגו לחתל את כל גופו של התינוק .ראוי להשוות תיאור זה
ע מדרש חז"ל המתאר את בני ישראל בשעבוד מצריי :מכורח השעבוד היו נשותיה יוצאות
לשדה ,ויולדות ש ,Ô‰È˙Â„ÏÂ ˙‡ ˙Â·ÊÂÚÂ ,והקב"ה בדמות 'בחור אחד נאה ומשובח' היה יורד
ועושה לה כל צורכיה )ראו :שמות רבה כג ,ט(.
יחזקאל טז 6.4.
ראו פליישמ ,לעיל ה"ש  ,19והמקורות המצויני ש.
לעיל ה"ש .19
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משפחה במשפט גד התשס"טהתש"ע

אכ ,ממקורות קדומי של המשפט העברי עולה שאצל מקצת חכמיו ,לפחות,
תפישה זו לא הייתה מקובלת ,וחכמי הראשוני הבחינו היטב בשלבי התפתחותו
השוני של הילד ובצור לית מענה הול לכל אחד מה 45.לצד זה ,תייגו את הילדי
46
בתוויות שלא תמיד החמיאו לה.
בי כ ובי כ ,ברור שתקופת ה"ילדות" בעת העתיקה הייתה קצרה בהרבה מזו
המקובלת כיו ,וזאת ,מעבר לשאלת היסוד הלא.פשוטה מהו "גיל הילדות" ועד מתי
47
הוא נמש.
ביטוי להיאלמות.היעלמות קול של ילדי מצוי כבר במקרא .אי אנו יודעי דבר
על שנות ילדות הראשונות של הילדי הראשוני בעול ,קי והבל ,אלא רק לאחר
שגדלו והיו לאנשי עמל ,רועה צא ועובדי אדמה 48.ג שאר ילדי בראשית נולדי
"גדולי" ,כשה כבר בעלי מקצוע :יושבי אהל ומקנה ,לוטשי וחרשי של נחושת
49
וברזל.

45

46
47

48
49
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ביטוי יפה לכ מצוי בשבעת ה"שלבי" שמנו חכמי הראשוני בחייו של אד" :ילד ,נער ,רובה,
על ,איש ,שב ,זק" )מדרש תדשא ,ו )מהדורת פיעטראקוב  .((18מדרש זה עשוי לשמש בסיס
חשוב לתורת הגילנות ) (Ageismבעולמו של המשפט העברי .לעניי זה ,ראו ג :אביעד הכה "'עד
מאה ועשרי!?' – על חובת הפרישה הכפויה לגימלאות במשפט העברי"  ,44 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת
ויל )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי ,התשס"א .פורס ג בכתב העת 13 ,9 ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓ
)התשס"ו(( .מקור נוס /המלמד ,בצורה ציורית ,את שלבי ההתפתחות השוני של הילד ,נמצא
במדרש קהלת רבה א ,ג" :הבל הבלי – רב שמואל בר רב יצחק מתני לה בש רבי שמעו ב
אלעזר :שבעה הבלי שאמר קהלת ,כנגד שבעה עולמות שאד רואה :ב שנה דומה למל ,נתו
באיספרמקיא )=בשמי( והכל מחבקי ומנשקי אותו; ב שתי ושלש דומה לחזיר ,שפושט ידיו
בביבי; ב עשר שנה קופ ,כגדי; ב עשרי כסוס ,נהי משפר גרמיה ובעי אתתא )=נוה ,מייפה
את עצמו ומבקש לו אישה(; נשא אשה – הרי הוא כחמור )=שצרי לשאת משא כבד על שכמו(,
הוליד בני – מעיז פניו ככלב להביא לח ומזונות ,הזקי – הרי הוא כקו ,/הדא דתימר ]=במה
דברי אמורי[ – בעמי האר ,,אבל בבני תורה כתיב )מלכי א ,א ' (1והמל דוד זק' ,א /על פי
שהוא זק – מל".
ראו למשל חולי פו ,ע"א" :שהקטני – רוב מעשיה מקולקלי".
המונח "ילד" במקרא מציי לעתי נערי מבוגרי יחסית ,שכונו "ילדי" רק ביחס להוריה
המבוגרי הרבה יותר .כ ,למשל ,מכונה ישמעאל "ילד" בעת גירוש הגר ,למרות שכבר היה ,ככל
הנראה ,בשנות נערותו ,וכיוצא בדבר יוס /מכונה בפי אביו יעקב "ילד" – "הילד איננו ואני אנה אני
בא?" )בראשית לז  ,(30למרות שהכתוב מציי שבאותה עת היה כבר נער ב  .17ביטוי נורמטיבי
למעבר המוקד מגיל ה"ילדות" ל"בגרות" בעול העתיק נית במשפט העברי המגדיר "קט" –
מונח המקביל ל"ילד" ,עד גיל  13לבני ועד גיל  12לבנות .בר ,ג בגילי צעירי יותר ,כבר היו
ה"קטני".הילדי עושי פעולות משפטיות רבות השלכות ,כגו נישואי .ראו להל.
בראשית ד .2.1
ש.22.20 ,

"א ָ של ילדי" :על ילדי ו ַילדת בעולמה של מורשת ישראל
ִ
משפחה במשפט גד התשס"טהתש"ע

כמעט שאי אנו יודעי מה עשו ילדי בקטנות ,כיצד נראו ,מה לבשו 50.עולמ
של הילדי נותר ברובו לוט בערפל .בני ובנות נולדי ,א הקורא את הפסוקי רואה
אות כמעט תמיד רק בבגרות :כמעט שאי בידינו תיאורי ילדות שלה .כ ילדיו של
אד הראשו ,כ נכדיו ,וכ בניו של נח ושל הבאי אחריו.
ג אברה מופיע לפנינו על בימת ההיסטוריה כשהוא כבר אד מבוגר ,הנושא לו
אישה ויוצא מאור כשדי ללכת ארצה כנע 51.לפי המתואר במקרא ,אברה מל את
ישמעאל בנו ,שהיה כבר ב  13שנה ,א קולו של ישמעאל אינו נשמע מבי קפלי
הכתובי 52.כ ,ג שנה לאחר מכ ,כאשר הוא משלח את הגר וישמעאל בנה אל
המדבר .ג לאחר שכלו המי מ החמת ,וישמעאל מושל תחת אחד השיחי ,אנו
שומעי רק את קול בכיה של הגר .ורק אז ,לראשונה במקרא ,אנו שומעי לראשונה את
קולו של ה"נער" ישמעאל ,ילד כב " :14וישמע אלקי ‡˙ ˜ ... ¯Ú‰ ÏÂכי שמע
אלקי ‡˙ ˜ ¯Ú‰ ÏÂבאשר הוא ש" 53.ומכא הציווי שמוטל על הא לדאוג לצורכי
בנה ולהימנע מהזנחתו" ,השלכתו" ונטישתו "תחת אחד השיחי"" :קומי שאי ‡˙
54
 ,¯Ú‰והחזיקי את יד בו".
למרות שהכתוב מתאר לנו את בכיה של הא ,האל "שומע" דווקא "את ˜ "¯Ú‰ ÏÂולא
את "קולה של הא" .דומה שחזרה כפולה זו ,בדבר שמיעת "קול הנער באשר הוא
ש" ,באה להדגיש את החובה האנושית והמוסרית ,לא רק לשעה אלא לדורות ,החובה
"לשמוע את קול של ילדי" ולתת את הדעת ואת הלב לצורכיה ולשמירת שלומ
וביטחונ.
תופעה זו ,של "העלמת" קול של ילדי בסיפור המקראי ,בולטת לעי ג בהקשרי
אחרי .כ ,למשל ,בסיפור העקדה ,שבו עוקד אב את בנו 55.לצד האב ובנו מהלכי
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חריג לכ משמש התיאור היפה בנבואת זכריה )ח  (5על עתידה של העיר ירושלי" :ורחבות העיר
ימלאו ילדי וילדות משחקי ברחובותיה" ,או ציוויו הכללי של קהלת )יא " :(9שמח בחור
בילדות".
בראשית יא .31 ,29
ש ,יז .25
ש ,כא  .17אכ ,יוש אל לב שלמרות שהכתוב קורא לא בשמה )"וית אל הגר  ...מה ל הגר"(,
הילד.הנער נותר אנונימי ,ב.בלי.ש ,סת "נער" .תופעה זו ,שיש לה הדי נוספי בעולמו של
מקרא ,מבטאת במידה רבה את ההתייחסות אל הילד כאל משהו טפל ,הנלווה להוריו א אינו
מהווה אישיות עצמאית.
ש ,ש.18 ,
לפי המסורת ,יצחק אבינו כבר לא היה ילד בשעת העקדה אלא אד מבוגר ב !37
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שני "נערי" ,א ג ה בני בלי ש ,וקול אינו נשמע ,לא בתחילה ולא בסו 56,/משל
היו ניצבי אילמי שכל תפקיד הוא לשמור על החמור בעת שהאב הול לעקוד את
57
בנו.
אכ ,את שהחסירו הכתובי ניסו חז"ל למלא .כ ,למשל ,מספרי לנו חכמי כי
אברה היה "ב שלוש" כשהכיר את בוראו 58.בי שמדובר במסורת של אמת ובי
שמדובר בסיפור אגדי ,החשוב הוא שהמחזיקי בדעה זו מייחסי לילד יכולת להבחי
בי טוב לרע ,והכרה תיאולוגית שיוצאת חוצ ,נגד עבודת האלילי שפשתה מסביב.

ה" .קריאה חדשה"
לעשייתה הברוכה ורבת השני של השופטת רוטלוי ,ששיאה בהעמדת תחו "דיני
הילד" על מכונ והפניית שימת הלב ל"קול של ילדי" ,עשויה להיות השלכה ג על
הארת מקורותינו העתיקי באור חדש.
מנהג קדו הוא בישראל לסמו דברי ברכה לדברי תורה .נל אפוא אצל הפרשה
הראשונה שבספר שמות המכונה בפי קדמונינו "ספר הגאולה" ) ,(exodusוננסה לבחו
אותה בעיני השפה החדשה" ,שפת הילדי".
וראו זה פלא :זכינו ללמוד פרשה זו עשרות פעמי ,א לאחר שהורגלנו לדבר
ולחשוב ג ב"שפת זכויות הילדי" ,הפרשה מוארת פתאו באור חדש ,שונה לחלוטי,
אור של הילדי ושל זכויות הילד.
שלא כהרבה פרשיות אחרות במקרא ,שבה פעמי הרבה קול של הילדי נעל.
נאל ,ואינו נשמע כלל ,בפרשת שמות נשמע קול היטב .כבר בראשית הפרשה,
מתוארת תכניתו השטנית של פרעה להשלי את התינוקות העברי המימה" :א ב
59
הוא ,והמת אותו ,וא ·˙ ."‰ÈÁÂ ‡È‰

56
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58
59
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בראשית כב 19.
ש.5 ,
בבלי ,נדרי לב ,ע"א .למסורת אחרת ,שלפיה הכיר אברה אבינו את בוראו רק בגיל  ,48ראו מדרש
פסיקתא רבתי כא ,פ"א.
שמות א .16

"א ָ של ילדי" :על ילדי ו ַילדת בעולמה של מורשת ישראל
ִ
משפחה במשפט גד התשס"טהתש"ע

א תרצו ,יש כא תיאור מעניי של הפליה על רקע מיני ,א שלא כבדר כלל ,הפע
תו כדי מת העדפה מתקנת לבנות ולא לבני 60.כ ג בהמש" :ויצו פרעה לכל עמו,
כל הב הילוד היאֹרה ˙˘ ,Â‰ÂÎÈÏוכל הבת תחיו" 61.לא רק אבד של חיי וזלזול
מוחלט בזכות לחיי יש כא ,אלא א תרצו :מטאפורה של השלכת ילדי לאבדו
וזלזול מוחלט בכבוד ,בשלומ ובזכויותיה .או אז ,מופיעות לעינינו שתי נשי – יש
אומרי שהיו אלה מרי ויוכבד ,ויש אומרי שהיו אלה שתי נשי מצריות ,חסידות
אומות העול – שנקראות "שפרה" ו"פועה".
ואמרו חכמי :למה נקרא שמה שפרה? שמשפרת את הילד ,פועה – שפועה לו בפיה
ומדברת בשפתו 62.שתי הנשי משקפות לא רק טיפול מקצועי או "טכני" בילד ,אלא
רצו להיטיב את מצבו )"שמשפרת את הילד"( ולדבר בשפתו.שלו .שמא יש כא ניסיו
ללמדנו שהמעשה הראשו בתהלי הגאולה של הע היהודי ויציאתו מעבדות לחירות
מתמקד בשיפור מצב הילד ,א לא פחות מכ בדיבור בשפתו.שלו" .פועה – שפועה לו
בפיה ומדברת בשפתו".
ג המש הפרשה מגלה דאגה מיוחדת לשלו הילד .בצוק העתי ,נאלצה הא יוכבד
לנתק את הקשר ע בנה התינוק ,א ג אז לא הוסרה האחריות מעליו" :ויל איש ˙È·Ó
 ,ÈÂÏויקח את בת לוי ,ותהר האשה ותלד ב .ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה
ירחי .ולא יכלה עוד ,הצפינו ,ותקח לו תבת גמא ,ותחמרה בחמר ובזפת .ותש בה את
63
הילד ,ותש בסו /על שפת היאר."ÂÏ ‰˘ÚÈ ‰Ó ‰Ú„Ï ,˜Á¯Ó Â˙Á‡ ·ˆ˙˙Â .
כפי שעולה מפשוטו של מקרא ,והפרשני לדורותיה הדגישו והעצימו נקודה זו,
הדאגה אינה מתבטאת רק בעצ הרצו לדעת "מה יעשה לו" ,אלא ג בדאגה לרווחתו
ולעתידו ,ה בהווה ,בשהותו בתיבה 64,ה בעתיד.
לא ייפלא אפוא שג לאחר שבת פרעה מוצאת את הילד ,מושכת אותו מ המי ,משיכה
שעל שמה נקרא "משה" ,רצה האחות ומציעה לה מינקת שאינה אלא אמו של הילד,

60

61
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63
64

על השוויו בי המיני במשפט העברי ,ראו :אביעד הכה "'לכו נא הגברי ועבדו את ה'' – על
השוויו בי המיני"  ,60 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת בשלח )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי,
התשס"ב(.
שמות א 22.
ראו למשל פירוש רש"י לשמות א 15.
שמות ב .4.1
ראו ,למשל ,את דברי רש"י על אתר )בעקבות מדרש חכמי(" :גמא – דבר ר הוא ,ועומד בפני ר
ובפני קשה; בחמר ובזפת – זפת מבחו ,וטיט מבפני ,כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת".
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המטפלת בו עד שהוא עומד על שתי רגליו" :ותאמר אחתו ,אל בת פרעה ,האל וקראתי
ל אשה מינקת מ העברית .ותינק ל ,את הילד .ותאמר לה בת.פרעה ,לכי .ותל
העלמה ותקרא את א הילד .ותאמר לה בת פרעה ,היליכי את הילד הזה והינקהו לי,
ואני ,את את שכר .ותקח האשה הילד ותניקהו .ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי
65
לה לב ,ותקרא שמו משה ,ותאמר ,כי מ המי משיתהו".
בעקבות הא מ"בית לוי" ,ג השופטת רוטלוי נתנה דעתה ולבה לקולו של הילד
הבוכה ,וניצבה – מרחוק ומקרוב – להשגיח עליו ו"לדעה מה יעשה לו" .מתו אחריות
לגורל של ילדי ,הרגילה אותנו לדבר בשפה חדשה בעול המשפט ,שפת הילדי.
לחוות את כאב ,לשמוע את קול ולמלא את חובתנו בשיפור מצב.
בזכות שפה חדשה זו ,מתגלה פירוש חדש א /בהמשכה של פרשת שמות ,בתיאור
מושיע של ישראל .משה רבנו ,דמות מופת בתולדות הע היהודי ,עשוי לשמש דוגמה
מובהקת לילד שעבר את התהלי המורכב והרגיש של "השמה חו ,ביתית" של ילדי.
לפי המתואר במקרא ,משה רבנו ,המנהיג בה"א הידיעה של ע ישראל ,שט בתיבה .בת
פרעה יורדת לרחו ,ביאור ומבחינה בתיבה המשייטת לה בי קני הסו" :/ותשלח את
67
אמתה 66ותקחה ,ותפתח ו˙¯‡ ,„ÏÈ‰ ˙‡ Â‰והנה  ¯Úבוכה."ÂÈÏÚ ÏÂÓÁ˙Â .
המ6דע6ת – היא ראשית היא תכלית .לא עצימת עיניי ,לא אטימות לב ,אלא רגישות
ואנושיות" :ותפתח  Â‰‡¯˙Âאת הילד ,והנה  ¯Úבוכה .ותחמול עליו" 68.הקשבה לקול
הילד הבוכה ,הזועק לעזרה ,והושטת סיוע.
השימוש במונחי חלופיי מעורר תהייה מסוימת ,וכבר חכמי הראשוני היו ערי
לסתירה הלכאורית בפסוק שפותח ב"ילד" ומסיי ב"נער בוכה" 69,ופירשו:

65
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67
68
69
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שמות ב .10.7
חכמי נחלקו בשאלה א הייתה זו "אמתה" ,קרי שפחתה ,שלוחתה של בת פרעה ,או שמא
"אמתה" ,היינו זרועה שלה ,שנתרחש לה נס ונתארכה עד כדי שליחתה למי המרוחקי .ראו:
בבלי ,סוטה יב ,ע"ב.
שמות ב .5
ש.
הפשטני שבה ניסו ללכת בדרכי אחרות .ראו למשל ,פירושו של החזקוני על אתר ,ד"ה "ותפתח
ותראהו" :מי הוא ,שראתה את הילד ÚÓ˘Ó „ÏÈ ˙·È˙˘ ,‰·˜ Â‡ ¯ÎÊ Ì‡ Â· ‰Ú„È ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ
 .Ì˙Òואחר שהתבוננה בו ראתה "והנה נער בכה" .דבר אחר" :והנה נער בכה" – ¯‡˙,‰ÎÂ· Ô¯‰‡ ‰
שאחיו היה".

"א ָ של ילדי" :על ילדי ו ַילדת בעולמה של מורשת ישראל
ִ
משפחה במשפט גד התשס"טהתש"ע

"והנה נער בכה" – קרי ליה ילד וקרי ליה נער! תנא :הוא ילד וקולו
כנער ,דברי רבי יהודה; אמר לו רבי נחמיה :א כ עשיתו למשה רבינו
בעל מו! 70אלא ,מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורי בתיבה ,אמרה:
71
שמא לא אזכה לחופתו.
שא הילד כמעט שנתייאשה מהצלתו ,בת פרעה אינה
בי כ ובי כ ,למדנו שבעוד ֵ
מעלימה עיניה ממנו ,ומבקשת "לחמול" עליו ולהצילו.
א בכ לא ת הסיפור .וכא בא הקטע המעניי :בת פרעה קוראת לא הילד ומציעה
לה להיניק אותו .א משגדל הילד ,כ מודיענו הכתוב" :ותביאהו לבת פרעה ,ויהי לה
72
לב .ותקרא שמו משה ,ותאמר כי מ המי משיתיהו".
מדובר באד שהיה סמל לדורות .מנהיג של ישראל ,מושיע של ישראל .והנה ,דווקא
ילד זה ,הוא אולי הדוגמה הראשונה בעול ל"השמה חו ,ביתית" .הוא מוצא מבית
הוריו ומובל אחר כבוד לבית אחר.
הא היה זה אימו) ,דבר שאולי רמוז בקריאת הש על ידי הא המאמצת(? או שמא
הייתה זו השמה חו ,ביתית? הא הייתה השמה זו עומדת במבחני המודרניי של
73
"טובת הילד" ושל האמנה הבינלאומית להגנה על זכויות ילדי?
אי לדעת .א העובדה שהביוגרפיה שמייחס התנ" למושיע של ישראל אומרת
'דרשני'.

ו .ועדת רוטלוי
לפני כעשר שני זכיתי להימנות ע חבורה מופלאה של אנשי ,שנמנו ע חברי ועדה
ציבורית ,מסוימת ,ששמה הרשמי היה" :הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד
והמשפט ויישומ בחקיקה" 74,א הכול כינוה – ובצדק – ועדת רוטלוי.
70

71
72
73
74

על תפישת "בעלי המומי" בעולמו של המשפט העברי ,ראו :אביעד הכה "כאשר ימשש העיוור
באפלה – על העיוורו והיחס לאנשי ע מוגבלות במשפט העברי"  ,264 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùפרשת כי
תבוא )אביעד הכה ומיכאל ויגודה עורכי ,התשס"ו(; אביעד הכה" ,כל איש אשר בו מו לא
יקרב? – למעמד של אנשי ע מוגבלות בעולמה של תורת ישראל" ·.(2006) 16 ,11 ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓ
בבלי ,סוטה יב ,ע"ב.
שמות ב .10
האמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א ) 221 ,31נפתחה לחתימה ב.(1989.
משרד המשפטי (2003) ‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰
.www.justice.gov.il/MOJHeb/HavaadLeZhuyot
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אביעד הכה

משפחה במשפט גד התשס"טהתש"ע

השופטת סביונה רוטלוי ניהלה את עבודת הוועדה וניווטה אותה ,על ועדות
המשנה שלה ,ביד רמה ,בתבונה ,ברגישות ,בחוכמה .היא השרתה על כל חבריה את
רוחה הטובה .עדיי זכורות לי ישיבות המליאה שניהלה באול הישיבות שבמרומי
מגדל משרד המשפטי בבית הדר דפנה בתל.אביב.יפו.
פרי ההילולי של הוועדה ה שישה כרכי עבי כרס ,הדו"ח הכללי 75ודו"חות
המשנה 76,שיחד יוצרי מסכת מופלאה של תורת זכויות הילד בעול המשפט :הקטי
בהלי הפלילי ,חינו ,השמה חו ,ביתית ,הילד ומשפחתו וייצוג נפרד לילדי בהליכי
אזרחיי.
חלק ממסקנות הוועדה כבר יוש זה כבר בחקיקה הישראלית ,וחלק עודנו מצפה
77
ליישו ,ויפה שעה אחת קוד.
על עשייה מבורכת זו ,לפני פרישה ולאחריה ,כולנו חבי חוב גדול לשופטת רוטלוי .מי
יית ותמשי בעשייתה הברוכה מתו בריות גופא ונהורא מעליא ,שלוות הנפש וחדוות
היצירה.

.www.justice.gov.il/MOJHeb/HavaadLeZhuyot/DochKliali 75
 76ראו קישור מקוו ,לעיל ה"ש .74
 77ראו עוד בכר זה :תמר מורג "השפעת הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחו הילד והמשפט על
תפישות העומק של הפסיקה הישראלית"  ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óג.ד .(2010.2009) 67
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