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  אקדמות מילי�
  

  ∗נישהשופטת דורית בי
  נשיאת בית המשפט העליו� 

  
    

מוקדש למפעלה השיפוטי של "משפחה במשפט" של כתב העת השלישי כר� ה
  השופטת סביונה רוטלוי ע� פרישתה מכס השיפוט. 

הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד  יה שלבדברי המבוא להמלצות
  שה עמדה השופטת סביונה רוטלוי, כתבה השופטת:בראש, שומ� בחקיקהיוהמשפט וי

מוכרי� עתה כנושאי זכויות, כבעלי מעמד עצמאי נפרד מהוריה�,  י�וילד ותילד
כשותפי� בעיצוב מהל� חייה�, א� במשפחת�, א� במערכת החינו� וא� בכל מסגרת 
אחרת. ה� זכאי� עתה להגנה על מלוא זכויותיה�. בראש ובראשונה, על זכויותיה� 

ל זכויותיה� המיוחדות כילדי�, וכ� על זכויותיה� כאזרחי המדינה עבני אד� וכ
  1וכתושביה.

של השופטת העשייה השיפוטית, החברתית והציבורית עומדי� במרכז דברי� אלה 
תשומת לב מיוחדת לקידו� רוטלוי השופטת הקדישה  קרוב לשלושי� שני� רוטלוי.

פסקי  זכויותיו ולכיבוד אישיותו כאד�. מעמדו ושלומו של הילד בישראל, להגנה על
 2ענישה גופנית,על כמו איסור  ,הדי� של השופטת רוטלוי בענייני� שנויי� במחלוקת
בתחו�  רבי חשיבות ה� ציוני דר� 3זכות הילד להישמע וזכות הילד לייצוג בבתי משפט,

  . ההגנה על זכויות ילדי�
הושמעו ילד במרכז ההוויה ומימי התהוותה הראשוני� של החברה בישראל עמד ה

זכויותיה�. בחקיקה ובפסיקה ולשמירה על רעיונות מקוריי� כיצד לדאוג לחינו� ילדינו 
ה העקרונית שובמסגרתו נית� ביטוי לתפי ,הקו המנחה הדאגה ל"טובת הילד"היה 
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לפיה ילדי� אינ� קניי� של הוריה�, כי א� אנשי� בעלי אישיות עצמאית וצרכי� משל ש
ביחס של ממש היוותה שינוי נראית כיו� ברורה מאליה, היא ה זו, הג� ששפיעצמ�. ת

הוריו ללהשקפה ששררה מש� דורות, ולפיה נחשב הילד לקניי� של הוריו, החייב בציות 
 "טובת הילד"הפרשנות של עקרו� ג� . ובמימוש רצונותיה� עול� המבוגרי� שסביבולו

הבוגרי� יתה בחינת טובת הילד בעיני ה השלטת הישע� השני�. תחילה, התפיהתפתחה 
  נושא זכויות משל עצמו. הההכרה בילד כאד� התגבשה בחלו. הזמ� , ורק בלבד

עוד בתחילת דרכה  בעניי� זה הייתה השופטת רוטלוי כחלו/ לפני המחנה.
ת שאת עבודתה תפי אפיינה ,השיפוטית כשופטת בבית המשפט לנוער ועד לפרישתה

ולת פשרות, אשר מציבה את השמירה על זכויותיה� של ילדי� עול� ערכית, ברורה ונט
המתייחסות בהחלטותיה וקידו� מעמד� בחברה במרכז העשייה השיפוטית והציבורית. 

הובילה התוויית עתיד�, לחינוכ� ולהחזקת� במשמורת, ללילדי�, לאורחות חייה�, 
זכותו בו הילדאת שינוי המגמות לטובת ההכרה במעמדו העצמאי של רוטלוי השופטת 

יסוד: )לחוקובהתא�  4,ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ,לייצוג ולביטוי
הזכויות החוקתיות את הזכות לכבוד הנתונה לכל אד� בי� שעיג�  5כבוד האד� וחירותו,

�, אד�-ב� הוא, אד� הוא קט�"כדברי השופט חשי�:  .באשר הוא, ובכלל זה האד� הקטי
 איש של זכויותיו בכל זכאי, קט� איש ג� ,ואיש. בממדיו קט� איש א� ג� – איש הוא

במרכזו של חוק יסוד: כבוד האד� וחירותו עומד "הנשיא ברק: כדברי ו 6,"גדול
  7. על כ� מוענקות הזכויות לאד� הבגיר ולאד� הקטי�"."באשר הוא אד�" " ...האד�"
  

 �וועדה לבחינת עקרונות ה יש לשופטת רוטלוי בהמלצותתרומה מיוחדת ויוצאת דופ
מונתה במטרה בראשה עמדה ואשר ש ,שומ� בחקיקהייסוד בתחו� הילד והמשפט וי

מעמדו ללערו� בחינה מקפת של הדי� הישראלי בשאלות הנוגעות לזכויות הילד, 
מגוו� רחב הוועדה שקדה על גיבוש המלצות חקיקה תו� איזו� בי� . רווחתולהמשפטי ו

בעבודת הוועדה באה של שיקולי� ודעות בנוגע לילדי� ולמעמד� במשפחה ובחברה. 
בהליכי�  עקרו� ההשתתפות ו שלשל הילד וחשיבות ות עצמאותשלידי ביטוי תפי

להשמיע עמדת� בסוגיות . ילדי� ובני נוער שותפו בעבודת הוועדה והוזמנו הנוגעי� לו
משנה שעסקה בנושא החינו�. הוועדה, הועדת הצטר. לולכ� שונות שעלו לדיו� ו

לשר מסקנותיה את טביעות אצבעותיה של השופטת רוטלוי, הגישה בה ניכרות ש
חות של ועדות : דוח כללי ועוד חמישה דונפרדי� שישה דוחותב 2003בשנת המשפטי� 
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הקטי� בהלי� הפלילי, חינו�, הילד ומשפחתו, השמה חו/ ביתית של  �:משנה בנושאי
   �8 וייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�.ילדי
מחייב הוא א� ניכר במשפט הישראלי כבר היו�, הוועדה  יה שליישו� המלצות  

תהלי� מתמש� של חקיקה, הטמעה ושכלול תו� כדי עשייה. זוהי משימה לאומית 
אכ�, . את תרומת� של אנשי� מסורי� לרעיו� בכל מאוד�המצריכה  ממדרגה ראשונה

שפועלה של  אי� בליבי ספקטלוי לא סיימה את השליחות שנטלה על עצמה. השופטת רו
את  לקד� , בי� היתר, כדיתפנהההשופטת רוטלוי לא ת�, ובטוחני שתנצל את זמנה ש

  בישראל.  זכויות הילדהוועדה וביסוס מעמד� של המלצות  יישו�
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