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"על נגיף האיידס ונגף הבערות" – בעקבות החלטת בית
המשפט לאפשר לאב נשא  HIVלפגוש את בתו ולהיות
עמה בקשר
מבזק הארת פסיקה זה עוסק בתביעה של אם המבקשת למנוע מאבי ילדתם
המשותפת ,בת השנתיים ,להיפגש עמה .ייחודיות המקרה נובעת מהעובדה שהאב חולה
בהפטיטיס  Cובנוסף הוא נשא  .HIVהאם והקטינה עברו בדיקה אשר תוצאותיה העלו
כי הן לא נדבקו במחלה וכי עליהן לעבור בדיקות תקופתיות.
השאלה המשפטית הייתה אם ראוי להרחיק את האב מבתו לאור הסכנה הבריאותית
לכאורה שהוא מהווה עבורה .לטענת האם ,האב מכור לסמים ,שוהה בסביבת נרקומנים
והסתיר מהאם את עובדת מחלתו ועל כן הוא מהווה סכנה כלפי בתו וכלפי ילדים אחרים
שנמצאים בסביבתו .כמו כן ,לאור העובדה שבתה בת שנתיים ,לא ניתן להזהיר ולהדריך
אותה כיצד להישמר מפני הידבקות במחלות אביה .מנגד ,טוען האב כי הוא לא הסתיר
מהאם את עובדת מחלתו ,וכי הוא דואג לבתו ומודע להשלכות מחלתו ,ובנוסף הוא
קיבל יעוץ רפואי בנוגע לפעולות שהוא יכול לעשות עם בתו וכי בכוונתו לקבל הדרכה
וליווי לצורך קיום קשר נכון עם הקטינה .לבסוף ,טען האב כל רצונה של האם הוא ניתוק
האב מבתו ,כאשר בכוונתה לעזוב את ישראל לצמיתות.
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי אין ממש בטענת האם כי עצם המפגש בין
האב לבתו ,לרבות מגע פיזי הנהוג בין הורים לילדיהם הפעוטות ,יש בו כדי לסכן את
הקטינה .לדידו של בית המשפט עמדת האם מעידה בעיקר על בורות ,כאשר לא ניתן
להעלות על הדעת כי במדינה מתוקנת אדם ייאלץ לוותר על קשרים משפחתיים ,לא כל
שכן זכותו להיות הורה ,בשל מצב רפואי כזה או אחר .לסיכום ,לאור העובדה שזכות
האב להיות בקשר עם בתו ולמלא את חובתו כלפיה כהורה היא זכות שהוכרה בפסיקה
כזכות יסוד ,קבע בית המשפט כי יש לאפשר ולעודד קשר של האב עם בתו הקטינה.
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עו"ד עדי ניב-יגודה וד"ר רות זפרן מאירים את הפסיקה
מעבר להחלטה ולהארות הפסיקה ,בלחיצה עליהן
פסק הדין :תמ"ש  17034-04-47א.מ נ' א.ג
הארה  :4עו"ד עדי ניב-יגודה – לנפץ את הסטיגמה –  HIVוזכויות אדם
הארה  :2ד"ר רות זפרן – הזכות להורות במשפט הישראלי" :שעה בשבוע במרכז
קשר"?!
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