מקרה חריג של אימוץ וגיור באנגליה מנקודת מבט הלכתית
הרב ד"ר חיים סיימונס
ת.ד1775 .
קרית ארבע 9010000
טל02-9961252 :

הקדמה
באמצע שנת  1995הופיע מאמר ב"ג'רוסלם פוסט" על אדם שאומץ כתינוק
על ידי זוג יהודי ,והוא התגייר בגיל  .12כשהגיע לגיל  30שנה בערך ,הוא
גילה שאביו הביולוגי היה ערבי ,ולכן פנה ,אולם ללא הצלחה ,לבתי משפט
כדי לבטל את צו אימוצו.
במאמר זה נבחן את האירועים השונים בחייו מנקודת מבט הלכתית.
נקדים בשתי הערות:
א .אנו נשמור על פרטיותו של האדם במאמרינו ולא נציין את שמו המלא אלא
נכנה אותו באות "ב" ,כפי שנעשה ברבים מדיווחי פסק דין בית המשפט
בעניינו .זאת למרות ששמו המלא מוזכר במספר מאמרים בעיתונות 2,בסרט
4
תיעודי בטלוויזיה 3וגם בפסק דין בבית המשפט לערעורים שפורסם ב"ביילי
באופן דומה יצויין שם המשפחה המאמצת על ידי האות "ר" ,וכאשר
מתייחסים לשני ההורים המאמצים נשתמש באותיות "רר" .
ב .פסק הדין של בית משפט לערעורים באנגליה 5שנזכר במאמר יופיע
לקראת סוף המאמר.
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לידתו של תינוק
ב 8-במרץ  1959נולד תינוק לסטודנטית קתולית אנגלית שלמדה
באוניברסיטת לונדון .היא היתה רווקה והרתה לכוויתי מוסלמי ,שלמד לתואר
בחינוך באותה האוניברסיטה 6.שמותיהם של שני ההורים של התינוק הזה
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מעולם לא פורסמו .סביר להניח כי שם המשפחה של האימא היה ב ….מפני
שזה שם המשפחה שמופיע בתעודת הלידה המקורית של התינוק7.
ההורים ,כנראה ,נפרדו זמן קצר לאחר שהיא הרתה ,מפני שהאב לא
ידע על ההריון והלידה שלאחר מכן .מייד לאחר לידתו של הילד ,האימא
התייעצה עם הכומר שלה .הוא הציע לה לקחת את התינוק לבית יולדות
שהוא הכיר במנצ'סטר 8,דהיינו באזור שהיא לא מוכרת ,כדי לשמור על
אנונימיות 9.היא נסעה ,כפי שהומלץ ,לבית יולדות "דוריס קורט" במנצ'סטר.
(בתקופה יותר מאוחרת נסגר בית היולדות ובזמן הפעלתו הוא נוהל או היה
בשימוש של "החברה הקתולית להגנה והצלה)10".
מוסד זה היה בעיקר בית לאמהות רווקות ,אבל היה ידוע שאמהות לא
נשואות יכולות ללכת לשם ולקבל עזרה לקראת הלידה של התינוק שלהן,
ואם האמהות ירצו אז המטרונה תדאג לאימוץ התינוק 11.בית המשפט כתב
כי מטרונה זו רצתה לתת את הטיפול הטוב ביותר של התינוקות ויש ראיות
12
לכך שהטיפול לא היה לשם קבלת שכר אלא לטובת הענין .
מילה
ב נולד ב 8-במרץ  .1959ילד יהודי שנולד באותו יום נימול ביום השמיני,
כלומר ,ב 15-במרץ( 13או ב 16-במרץ ,אם הוא נולד בלילה .)14האם עם
התינוק הגיעו לבית היולדות "דוריס קורט" ב 27-במרץ ,דהיינו 19 ,ימים
לאחר הלידה ,וב 4-באפריל  1959נמסר התינוק לאימוץ לזוג יהודי מהעיר
ליברפול בשם סידני ובסי ר15.
ישנו מסמך מיום  4באפריל  1959חתום על ידי המטרונה של בית
היולדות ,שבו כתוב" :וזאת לתעודה כי התינוק יצחק (איאן) ר בן של מר והגב'
סידני ר הגרים  ....ליברפול  ,15נימול ביום  17/3/59בהתאם לדת היהודית.
הניתוח בוצע על ידי ד"ר פ16"....
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מסמך זה הונח לפני בית המשפט לערעורים באנגליה ,שציין בפסק דינו
כי "אין ספק שתאריך זה חייב להיות טועה ומטעה ,כי ב ואמו לא הגיעו לבית
היולדות עד ליום  27במרץ17".
אולם זוהי רק אחת מהבעיות והשאלות הרבות הנוגעות למילה זו .מי
דאג לכך שימולו את התינוק ובמיוחד למה "בהתאם לדת היהודית"? למרות
שבקרב האוכלוסייה הלא-היהודית היו מספר הורים שבחרו שבניהם יהיו
נימולים ,וזה בוצע אך ורק כפרוצדורה רפואית בבית חולים ולא "בהתאם לדת
היהודית ".בנוסף לכך ,לפני  1959ירד מספרם של הלא-היהודים שבחרו
למול את בניהם .אחת הסיבות היתה שמאז  1950מילה שגרתית כבר לא
ממומנת על ידי שירותי הבריאות הממשלתיי 18ואז נדרשו ההורים לשלם
מכיסם לניתוח זה סכום גדול יחסית .נשאלת השאלה מי שילם עבור המילה
של התינוק ב?
יתירה מזו ,מדוע נעשתה מילה זו "בהתאם לדת היהודית"? מי הניח
שהתינוק הוא יהודי? אנו יכולים לראות מפסק הדין של בית המשפט
לערעורים כי קיימות ראיות סותרות בשאלה זו.
בתצהיר ביוני  ,1993אמרה האם שהיא מעולם לא הצביעה על כך
שהאב היה יהודי או יוצא יהודי סוריה ,ולו ידעה האם כי ב יהיה מאומץ
במשפחה יהודית היתה מסתייגת בהסתייגויות רציניות לגבי האימוץ.
לטענתה ,היא הודיעה לבית יולדות שאביו של ב הגיע מאזור המפרץ הפרסי,
19
ויתכן שהוא בא ממדינת המפרץ.
בניגוד לכך ,רר אמרו שהמטרונה אמרה להם שהתינוק הוא יהודי ,ואילו
20
לא היו משוכנעים בכך ,הם לא היו מאמצים אותו.
הגרסה של המטרונה על האירועים ,הכלולה בתזכירים של שיחות בינה
לבין בית הדין בלונדון בשנת ( 1968לאחר שגילה שהילד לא יהודי) היא
שהיא אמרה כי "האם לא הייתה יהודיה ,וכי האב היה יהודי בשם דוד
בלום21".
כאשר התברר ל-רר שהילד לא היה יהודי ,הם אמרו שהם הוטעו קשות
על ידי המטרונה .היא הכחישה זאת ואמרה שהיא סיפרה ל-רר "שהתינוק
הוא חצי יהודי ,שיש לו אב יהודי 22".אולם ,בהתאם להלכה ,הדת הולכת אך
ורק לאחר האם 23ולענין זה הדת של האב לא רלוונטית .אנו יכולים לפתור
את זה באומרנו כי המטרונה אולי הניחה שאם אפילו רק האב הוא יהודי,
הילד נחשב גם ליהודי ,ובהתאם להנחה זו הודיעה ל-רר שהתינוק הוא יהודי .
17
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שאלה נוספת היא מתי מילה זו בוצעה? אם זה היה ב 17-במרץ ,כמצוין
בתעודה ,ואז התינוק היה עדיין ברשות אימו ,ככל הנראה ,היא לא היתה
מסכימה למילה "בהתאם לדת היהודית ",לאור עדותה לאחר מכן שהיו לה
הסתייגויות מאימוץ יהודי.
ב 27-במרץ התינוק הועבר לבית יולדות ולאחר זמן ,במועד לא ידוע,
גב' ק ....מונתה אפוטרופוס 24,ולכן כנראה הייתה לה אז הסמכות לתת את
ההסכמה למילה .זה לא סביר ,כי היא הייתה עושה זאת לפני שנמצא זוג
יהודי כהורים מאמצים ,מפני שאז מילה לא היתה שגרתית באנגליה,
והתשלום עבורה היה גבוה.
האפשרות הסבירה ביותר היא שבין  27במרץ ו 4-באפריל ,דהיינו
לאחר ש-רר הסכימו לאמץ את התינוק והאמינו שהתינוק הוא יהודי ,בוצעה
המילה "בהתאם לדת היהודית".
מי היה ד"ר פ ....שביצע מילה זו? האם הוא היה מוהל או סתם רופא
רגיל? האם הוא יהודי אורתודוקסי ?
במשך יותר מ 250-שנים קיימת בבריטניה "חברת הכנסת ברית"
שמטרתה היא "להבטיח את הסטנדרטים הרפואיים ודתיים הגבוהים ביותר
לברית מילה בין המוהלים שלנו 25".בכל שנה הם מפרסמים רשימה של
המוהלים הללו .שמו של ד"ר פ ....אינו מופיע ברשימה של שנת  26.1959יתר
על כן ,יוסי שפיצר שהוא קצין רפואי של "חברת הכנסת ברית" אישר כי לא
רק שד"ר פ ....לא מופיע ברשימות שלהם ,אלא שהם גם לא יכולים למצוא
27
שום תיעוד של מוהל בשם זה שהיה פעיל בשנות ה 50-ובשנות ה.60-
28
אישור דומה הגיע גם מאלכס מין ,מזכיר "חברת הכנסת ברית".
ד"ר פ ....כנראה לא היה רופא יהודי אורתודוקסי ,שכן יהודי
אורתודוקסי לא היה מבצע מילה דתית בתינוק מאומץ ,עד שוידא שהאימא
שלו היא יהודיה .ברור ששום חקירה לאימות יהדותה של האם לא נעשתה,
מפני שהחקירה היתה מראה מיד כי אמו של התינוק לא-יהודיה .
לחלופין קיימת האפשרות שד"ר פ ....חשב ש-רר הם ההורים
הביולוגיים .אבל אפשרות כזאת היא מאוד לא סבירה מהסיבה הבאה .אם
אביו המאומץ ,סידני ר ,היה נוכח במילה של ב ,ברור שהיה נחשף בשיחה
שהתינוק מאומץ .אם לעומת זאת ,הוא לא היה נוכח ,האם זה לא נראה מוזר
לד"ר פ?....
מי סידר לד"ר פ ....לבצע את המילה? אם זה התרחש לאחר  27במרץ,
שבו היה התאריך שהתינוק כבר הגיע לבית יולדות ,זה בהחלט יכול להיות
24
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שהמטרונה הביאה אותו או שהיא טפלה בכל הסידורים לזה .אפשרות אחרת
היא שד"ר פ ....היה הרופא הקבוע של "דוריס קורט".
29
נהוג שילד יהודי מקבל את שמו היהודי בברית המילה .אנו יכולים לראות
מהאישור מיום  4באפריל  1959שהוא קבל את השם אייזיק (התרגום האנגלי
של יצחק) .אז מתי ב קבל את שמו היהודי? האם זה ניתן לו על ידי ר או על
ידי אדם אחר ?
אימוץ
ב 27-במאי  1959רר הגישו בקשה לאימוץ ,וכמעט חודשיים אחרי זה ,ב16-
ביולי ,הקצין של הילדים הגיש את הדו"ח שלו ,בו נכתב ש"המועמדים [רר]
הם מאושרים עם התינוק ,וישנה התפתחות לאורך כל הדרך מאז שהוא הגיע
אליהם ב 4-באפריל ,כפי שניתן לצפות מכל האהבה והדאגה המוענקים לו".
30
ב 20-ביולי  1959השופט פרייזר-הנסון נתן צו אימוץ לטובת רר".
יש הבדל מהותי בין אימוץ במשפט האנגלי לבין ההלכה .כתוב ב"חוק
האימוץ" של אנגליה משנת " :1976ילד מאומץ יקבל יחס בחוק – (א) בזמן
שהמאמצים הם זוג נשוי ,כאילו ילד שנולד מן הנישואין הללו ....ילד מאומץ
31
יהיה ....לפי החוק כאילו הוא לא הילד של אדם אחר חוץ מהמאמצים"....
בפסק הדין של ב בבית המשפט לערעורים ,סיכם השופט סווינטון טומס את
דעתו כך" :התוצאות של צו האימוץ הוא ביטול כל אחריות הורית של ההורים
הטבעיים .לאחר ביצוע צו אימוץ ,ההורים המאמצים נותנים לילד בדיוק את
אותו יחס כאילו היו הוריו הלגיטימיים ,הילד יעמוד בפניהם באותו קשר כמו
להורים לגיטימיים .לאחר ביצוע צו אימוץ ,הילד המאומץ חדל להיות הילד של
ההורה הקודם שלו והופך להיות בכל הצרכים שלו כאילו היה ילדם
הלגיטימי 32".ההורים המאמצים אפילו מקבלים תעודת-לידה חדשה רשמית
34
שבו הם נרשמים כהורים 33,למרות שיש עמודה המתייחסת לצו אימוץ.
הרשויות סוגרות את תעודת הלידה המקורית.
אמנם נאמר בתלמוד כי "כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו
הכתוב כאילו ילדו"( 35וזה לא מוגבל ליתומים ,)36אולם זו לא פסיקה הלכתית.
למעשה .אימוץ לא משנה את המצב של הילד ,ומי שאימץ ילד הוא רק סוכן
29
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)[English] Adoption Act 1976, s 39 (1a), (2
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34

של ההורים הביולוגיים .ההורים הביולוגים נשארים תמיד ההורים היחידים,
וכל הדרישות בתורה ,החובות והאיסורים בדבר הקשר הורה-ילד עדיין חלים
37
עליהם.
אף על פי שהילד המאומץ לא הופך להיות חלק מהמשפחה של ההורים
המאמצים ,עליהם לקחת על עצמם על פי ההלכה מחויבויות שונות כלפי הילד
המאומץ .כתב על זה הרב בן ציון עזיאל ,לשעבר הרב הראשי לישראל ,כי
כאשר זוג מאמצים ילדים ,הם לוקחים על עצמם את האחריות "לזונם
ולפרנסם לחנכם בתורה ובמדע ,וללמדם אומנות כדרך שהאבות שכמותם
38
לפי רכושם כבודם ומעמדם זנים ומפרנסים את בניהם".
רוב יהודי ליברפול באו ממעמד בינוני-מקצועי .לא כן סידני ר .הוא היה
פועל לא מקצועי ,ומשפחתו גרה בטוקסטת ,איזור מוזנח של ליברפול 39,שבו
חיו מעט מאוד יהודים .לדברי ב" :לא היה להם כמעט כל קשר עם הקהילה
40
היהודית המקומית".
למרות זאת ,נראה כי רר כיבדו את כל התחייבויותיהם כלפי ב כמו
שהוא אמר שהאימא שלו "רצתה רק את הטוב ביותר עבורי 41".למשל ,עם
עובדת היותם עניים מבחינה כלכלית ,רר קנו לו חליפה לשבת ומשום כך
"הילדים המקומיים  ...חשבו שיש לנו כסף 42".בסי ר ,אמו המאמצת ,תפרה
כיסוי לכריות כדי לשלם עבור הבר מצווה של ב 43.רר שלחו אותו לבית הספר
44
היהודי בליברפול ,שהיה לפי תיאורו "בית ספר טוב ,היה לי זמן נהדר שם".
הם גם שלחו אותו לישיבת ליברפול 45.לאחר מכן הוא המשיך לאוניברסיטה .
הגבלות הלכתיות שונות עלולות להתעורר ,מפני שילד מאומץ אינו
הילד הביולוגי של המשפחה המאמצת .אחד מהם הוא ייחוד  -כלומר האיסור
של איש ואישה להיות ביחד באיזור מבודד; 46ועוד ,בקשר לחיבוק ולנישוק
הילד 47.הגבלה זו היא זהה בין אם הילד המאומץ נולד יהודי ובין אם הוא
התגייר 48.אולם ,אם הילד היה מאומץ בזמן שהיה תינוק,ישנם כמה פוסקים,
כגון הרב חיים דוד הלוי 49והרב אליעזר וולדינברג 50,שפסקו שהגבלות אלה
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Michael Broyde, The Establishment of Maternity & Paternity in Jewish and American Law, part 4, Adoption
Establishing Parental Status, www.jlaw.com/Articles/maternity1.html
הרב בן ציון מאיר חי עזיאל ,שערי עזיאל ,חלק ב ,משפטי יתום ואלמנה( ,ירושלים :תש"ו) ,עמ' קפ"ד
ג'רוסלם פוסט ,שם
ג'ואיש כרוניקל  ,1994שם
ג'רוסלם פוסט ,שם
ג'ואיש כרוניקל  ,1994שם
שם
שם
עד אמצע שנות ה 50-התלמידים למדו בישיבה במשך כל היום .אולם לאחר תקופה זו הישיבה הפכה להיות מוסד עבור
נערים שלמדו רק ביום ראשון בבוקר ובמספר ערבים במהלך השבוע ,אבל השם "ישיבת ליברפול" עדיין נשמר.
שו"ע אה"ע סי' כ"ב
שם ,סי' כ"א
הרב חיים דוד הלוי ,מים-חיים (תל-אביב ,תנש"א) ,סי' ס"ב ,עמ' 251
הרב חיים דוד הלוי ,עשה לך רב ,חלק שלישי ,סי' ל"ט ,עמ' קצ"ד – ר"א
הרב אליעזר יהודה וולדינברג ,ציץ אליעזר ,חלק ששי( ,ירושלים ,תשכ"א) ,סי' מ ,פרק כ"א ,עמ' רכו-רכח

אינן חלות ,והוסיפו כי ללא היתר זה ,אין אפשרות לקיים את המצווה של אימוץ
יתום .נראה ש"יהודים חרדים" הולכים לפי דיעה זו 51.הרב משה פיינשטיין
מתיר היחוד רק כל עוד שני ההורים המאמצים בחיים ,אולם יש הרבה
פוסקים ,כמו החזון איש 53,הרב יצחק ווייס 54והרב שמואל ואזנר 55שאוסרים
זאת לגמרי .
העובדה שאביו המאמץ היה בעבודה מחוץ לבית במהלך היום ,ומדבריו
של ב על האימא שלו ,כי "היא היתה פי שניים מגוננת ,פי שניים נמרחת ,פי
שניים רגשנית 56".נראה כי בפועל היא הלכה על פי דיעה מקלה (אף על פי
שיש ספק אם היא ,ולמעשה ,רוב ההורים האחרים שמאמצים מודעים להלכה
זו! )
ישנן דעות שונות בשאלה מה עדיף לבני זוג יהודים המבקשים לאמץ
ילד  -האם לאמץ תינוק יהודי או תינוק שאינו יהודי ולגייר אותו? בפגישה
שנערכה בגלזגו באפריל  1967הביע הרב ד"ר וולף גוטליב ,אב בית הדין של
גלזגו ,את דעתו שאין מצווה להורים יהודים לאמץ ילד לא יהודי ,אבל יש
עליהם מצווה לאמץ ילד יהודי שנותר ללא הורים .הוא חשב באופן אישי שטוב
יותר שילד נוצרי יישאר נוצרי 57.מאידך גיסא ,יש כמה רבנים הסוברים
שאימוץ ילד יהודי הוא בעייתי בגלל ייחוסו ,כיון שיש חשש של ממזרות של
58
הילד .לכן הם חושבים שעדיף לאמץ ילד שאינו יהודי.
ממאמר שנכתב בשנת  1970אנו יכולים לראות כי ל"איגוד אימוץ
הילדים הלאומי" היו דיעות דומות לאלו של הרב גוטליב ,אף על פי שהסיבות
שלהם יכלו להיות שונות .הם העדיפו לשים את הילדים היהודים בבתים
יהודיים וילדים לא יהודים בבתים לא-יהודיים ,כדי למנוע סיבוכים בגיל
ההתבגרות 59.רואים זה בצורה הולמת במילותיו של השופט סיימון בראון
בפסק דינו של בית המשפט לערעורים במקרה של ב ,בזמן שרצה לבטל את
צו אימוצו .הוא אמר" :קשה לדמיין אימוץ יותר חסר מזל מזה של בנו של
60
כוויתי מוסלמי ע"י זוג יהודים אורתודוקסי".
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temporary Issues in the Laws of Yichud,” Journal of Halacha & ContemporaryמRabbi Azarya Berzon, “Co
Society,
(New York: Rabbi Jacob Joseph School), vol.13 (1987), p.111
 52הרב משה פיינשטיין ,אגרות משה אבן העזר ,חלק רביעי( ,בני ברק ,תשמ"ה) ,סי' ס"ד ,חלק ב ,עמ' קכ"ו
 53הרב אברהם הלוי הורביץ ,דבר הלכה על הלכות איסור יחוד לכל פרטיהם( ,תשכ"ג) ,סי' ז' סע' כ' ,מביא דברי החזון
איש
 54הרב יצחק יעקב ווייס ,מנחת יצחק ,חלק רביעי( ,ירושלים ,תשנ"ג) ,סי' מ"ט ,סע' ט',עמ' קט"ז
 55הרב שמואל הלוי ואזנר ,שבט הלוי ,חלק חמישי( ,בני ברק ,תשס"ב) ,סי' ר"ה ,סע' ח' ,עמ' רכ"ד
 56ג'רוסלם פוסט ,שם
 ,“Glasgow Beth Din on adoptions” 57ג'ואיש כרוניקל 14 ,באפריל  ,1967עמ' 53
58
Bayla Sheva Brenner, “Creating Jewish Families Through Adoption,” Jewish Action, (New York: Union of
Orthodox Jewish Congregations of America), vol.66, no.3, Spring 2006, p.21
 ,“Trials of the Childless Couple” 59ג'ואיש כרוניקל ,מוסף 24 ,באפריל  ,1970עמ' 23
 WLR 60שם ,עמ' 48

ברוב המדינות בעולם נוקטות הרשויות וסוכנויות האימוץ בזהירות רבה
כדי שההורים המאמצים לא יידעו את זהותם של ההורים הביולוגיים ,ואפילו
לא את השם המקורי של התינוק 61.אולם זה יכול לגרום לבעיות חמורות בזמן
שהורים יהודים מאמצים ילד .זה חיוני כדי לדעת למשל :מה הייתה הדת של
האם הביולוגית? האם האימא הייתה יהודיה? האם יש חשש של ממזרות?
מי הוא אביו הביולוגי? האם יש ילדים נוספים של האימא והאבא הביולוגיים
62
שנמסרו לאימוץ ,ואם כן ,על ידי מי?
כדי למנוע בעיות כאלה הקים בית הדין בלונדון בשנת  1959מחלקת
אימוץ 63כדי לתעד מידע על ההורים הביולוגיים של הילד המאומץ .חברות
האימוץ הלאומיות הבינו שזה לטובת האינטרסים של הרווחה והעתיד של
תינוקות שאומצו על ידי משפחות יהודיות ,ושהמידע שנוגע להורים הביולוגיים
יהיה בידי בית הדין בלונדון .לכן הם מתירים לבית הדין לבחון את תעודת
הלידה המקורית של הילד המאומץ ,בתנאי שהם לא מראים את זה לאף אחד
אחר ,כולל כמובן ההורים המאמצים64.
אולם ,לא כל ההורים היהודים המאמצים מוכנים לרשום את ילדם
המאומץ בבית הדין בלונדון .בראיונות שנערכו על ידי העיתון "ג'ואיש
כרוניקל" עם הורים מאמצים בשנת  ,1970אמר אחד מהם" :אני לא רשמתי
אותם בבית הדין .האמהות [הביולוגיות] שלהם דאגו כמו כל אדם לשמור על
האנונימיות שלהם ,ואני לא הייתי חושף אותן בנות לחטטנות של בית הדין.
אם אני אומר" :אלה הם הילדים שלי והם יהודים ,זה לא קשור לאף אחד אחר
 65"....ברור שההורים הללו האמינו ,אבל בטעות ,שהם פועלים לטובת
ילדיהם המאומצים ,אך למעשה בעתיד יכולות להתעורר בעיות הלכתיות
66
רציניות ואי נעימות לילדים המאומצים שלהם.
ממה שהתרחש כמה שנים מאוחר יותר ,ניתן להבין כי רר לא רשמו
את ב בבית הדין בלונדון בשנת  .1959יתכן שהסיבה לכך היתה שמחלקת
האימוץ של בית הדין בלונדון הוקמה רק באותה השנה .
גִ יּור
בשנות ה 60-של המאה הקודמת החל בית הדין בלונדון לחקור את תהליך
האימוץ שהתרחש במשפחות יהודיות .אחד המקרים אותו חקרו היה
האימוץ ש-רר ביצעו .בית הדין בלונדון בדק את תעודות הלידה המקוריות של
ב ,של אימו הביולוגית וגם של אימה וסבתה ,ובשנת  1968כתב מכתב ל-רר
ובו הודיע להם כי האימא הביולוגית של ב היתה קתולית .בית הדין בלונדון
 61ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 19
 62שם ,עמ' 21-20
 63ג'ואיש כרוניקל ,מוסף ,שם ,עמ' 22
Responsum, op. cit., p.11
65
66

ג'ואיש כרוניקל ,מוסף ,שם ,עמ' 27
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 20

64

אכן האמין שאביו הביולוגי היה מיהודי סוריה 67.אולם מכיוון שביהדות נקבעת
הדת לפי האם הרי ש-ב ,הילד המאומץ שלהם ,היה לא-יהודי .לא ברור כיצד
נודע לבית הדין בלונדון שהמשפחה בליברפול בשם רר אימצה ילד תשע שנים
קודם לכן! בתשובה לשאלה כללית שהוגשה לבית הדין בלונדון בנושא זה,
הם אמרו שהם יכולים לענות רק לאחר עיון בתיק עצמו ,אולם עקב סודיות
וחוק ההגנה על נתונים אישיים ,הם לא יכלו לענות על השאלה הזו 68.אולי
בית הדין בלונדון היה בקשר עם רבנים מקומיים בבריטניה ,לצורך בירור
מקרי אימוץ ילדים בתוך הקהילות שלהם .
המכתב מבית הדין בלונדון גרם לתחושת הלם גדול ל-רר ,שהאמינו
שהילד היה יהודי "והוא גדל כיהודי על פי המסורת היהודית  ...והוא הצליח
בצורה מצוינת 69".כפי שכבר ראינו היה קצת חוסר בהירות לגבי פרטי המידע
הקשורים לדתו של ב שנמסרו על ידי אימו הביולוגית למטרונה ,ולגבי הפרטים
70
אותם העבירה המטרונה ל-רר .בכל מקרה ,רר לא רצו לבטל את צו האימוץ,
אבל הם הבינו שיש להסדיר את המצב בלי דיחוי .
בתקופה זו ,בית הדין בלונדון לא רק חקר את נושא האימוץ ,אלא שהם
גם ניסו למצוא פתרונות לבעיות השונות והמורכבות בקשר לאימוץ .הם הקימו
מחלקת אימוץ שתאסוף את כל המידע לגבי ילדים שאומצו על ידי הורים
יהודים בבריטניה 71.יתר על כן ,אחד מדייניהם ,הרב מאיר שטיינברג כתב
ספר בנושא בלשון העברית 72.תרגום לאנגלית של חלק מהספר הזה גם
פורסם73 .
בספר זה ,שהיה למעשה תשובה ארוכה ,הרב שטיינברג דן לעומק
בשאלת האימוץ בהלכה .הוא כתב כי "רבים מבין ההורים המאמצים טועים
בחשבם שע"י החלטת בית המשפט האזרחי הילד נכנס לחיק המשפחה,
והיות שהם יהודים ,גם הילד ,אף שהאם היא נכריה ,כישראל ייחשב עפ"י
תעודת-לידה שבה הם נרשמים כהורים .למותר לחזור שבדין ישראל רק
הילודה קובעת ויוצרת את היחס המשפחתי .המעמד האישי של הילד תלוי
בלידה ולא בגידול ,וכמובן שאם האם הטבעית היא נכריה גם ילדיה נשארים
כנכרים גמורים ,למרות העובדה שהם יתחנכו בבית יהודי ".ואז הוא כתב
74
ש"הילד טעון גיור כדת וכדין ע"י בית-דין של רבנים מוסמכים ומוכרים".
לאחר שהביא מקורות מהתלמוד ,הרמב"ם ,השולחן הערוך והפוסקים
המאוחרים יותר בנוגע לאימוץ וגיור של ילד לא-יהודי ,הרב שטיינברג מסכם:
67
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ג'רוסלם פוסט ,שם
שני מכתבים אלקטרוניים מדוד פראי ,רשם בבית דין בלונדון ,אל מחבר מאמר זה 16 ,ביולי 2007
 WLRשם ,עמ' 43
שם ,עמ' 44
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 21
שם
Responsum, op. cit.
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 63
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אנחנו צריכים לשקול את המקרה "שהאם הטבעית מוסרת את הילד למוסד
המטפל בעניני אימוץ ילדים ,ונותנת רשות לאמץ את הקטן לכל מי שירצה,
ואף לישראל ,איפה שימצא בית ומחסה ואהבת הורים ,ועפ"י רוב חותמות
שמסכימות לגדל ולחנך את הילד עפ"י דת ישראל שזה הוא הסכמתה לגירות,
75
נראה שבית דין יכול לקבל אותו ולהכניסו לגרות ולקדושת האמונה".
אולם צריך לציין שזה לא היה בדיוק במקרה של ב ,מפני שהאימא
אמרה יותר מאוחר כי אילו היא הייתה יודעת כי התינוק שלה יאומץ על ידי
זוג יהודים ,היא לא היתה נותנת את הסכמתה .אולם היא אמרה זאת רק
לאחר יותר מעשרים שנה ,לאחר ש-ב התגייר!
הרב שטיינברג המשיך" :בכלל אפשר לדון בזה כתינוק שנמצא מושלך
שאין להורים זכות בו ,ונוסף לזה ההורים שאימצו אותו מביאין את הילד לבית
דין לגיירו ,אפשר לסמוך על דעה זו שהוא כיתום ובית דין אביו ,ע"כ הבית דין
יכול למולו ולהטבילו שזכות היא לו וזכין לו לאדם שלא בפניו76 ".
ואז סיכם כי ילד ניתן לגייר רק אם ההורים המאמצים שומרי תורה
ומצוות בפועל .הסיבה לכך היא כי כאשר הילד מגיע לגיל המצוות ( 13לבן ו-
 12לבת) הוא 77יכול לקבל עונש מן השמים על שלא נשמרו המצוות .אם הוא
לא קיים המצוות לפני שהגיע לגיל המצוות ,מטעם ההרגל ,הוא ימשיך באי
קיום המצוות .בנסיבות כאלה ,הגיור לא יהיה לטובתו ,אלא לרעתו78.
במקרה הספציפי של ב ,בית הדין בלונדון "לא חשב שאבא שלו היה
מספיק שומר מצוות להדריך אותו בתהליך הגיור 79".על זה ב פירט" ,האבא
שלי ,במקום ללכת לבית הכנסת בשבת ,היה הולך לפאב או למשחקי
כדורגל 80".ב גם הרגיש כי "הדרישה [ממנו] להתגייר  ...תוכננה כדי לעזור
לאביו ,שהיה עובד במפעל ,ללמוד את ההלכה היהודית ,באותה מידה שהיא
נועדה לעזור לו 81".הוא טען שבגלל שאביו לא הקפיד כל כך על שמירת
המצוות ,תהליך הגיור ארך שלוש שנים82.
תאריך הגיור מופיע במקור אחד כ 31-במרץ  831970ובמקור אחר -
בשנת  84.1971אולי הבלבול נגרם בגלל שרק ב 1971-התקיים השלב הסופי
של הגיור.
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שם ,עמ' 69
שם
אלא אם כן נאמר אחרת ,בכל פעם ש"הוא" מופיע במאמר זה ,צריך להיקרא כ"הוא או היא ".כמו-כן בכל פעם
ש"בר מצוה" מופיע במאמר זה ,צריך להיקרא כ"בר מצוה או בת מצוה".
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 70
& (, “Various Aspects Of Adoption,” Journal of Halachaהרב שכטר) Rabbi Dr. Melech Schechter
Contemporary Society, (New York: Rabbi Jacob Joseph School), vol.4 (1982), p.38.
ג'רוסלם פוסט ,שם
שם
ג'ואיש כרוניקל  ,1994שם
ג'רוסלם פוסט ,שם
 WLRשם ,עמ' 44
ג'רוסלם פוסט ,שם

בגיור של זכר יש שלושה שלבים :קבלה של כל המצוות בהן מחוייב
היהודי ,ברית מילה ,טבילה במקווה 85.אולם ילד אשר לא הגיע עדיין לגיל
הבר מצווה ,לא יכול לקחת על עצמו את קבלת המצוות ,ולכן מיד עם הגיעו
לגיל הבר מצווה הוא יכול למחות על עצם גיורו86.
נשאלת השאלה :מה קורה אם ילד כזה נימול בעבר? האם נדרשת
ממנו מה שמכונה "הטפת דם ברית"? שאלה זו נדונה בהרחבה על ידי הרב
שטיינברג .הוא מביא את המקרה שבו האב הביולוגי הוא היהודי ,אך אימו
הביולוגית היא הלא-יהודית .למרות העובדה כי הילד הוא לא-יהודי ,האב
היהודי סידר שבנו יהיה נימול .במקרה כזה ,בתנאים מסויימים (על פי כמה
דעות) ,אם בתאריך מאוחר יותר הילד יתגייר ,לא נדרשת ממנו "הטפת דם
87
ברית".
אולם ,הנסיבות של ב היו שונות והיה צריך לעשות "הטפת דם ברית".
הוא סיפר כי "כשהיה בן  ,12הוא הלך אל בית הדין בלונדון שבו הוא נשאל
שאלות בהלכה .כאשר הרבנים היו משוכנעים שהוא ידע מספיק כדי להיות
מגויר ,הוא נלקח למשרדו של רופא בסטוק ניואנגטון בצפון לונדון ,שם ניתנה
88
ברית סמלית [הטפת דם ברית] והוא טבל בתוך מקוה".
בדרך כלל מוהל עושה את "הטפת דם ברית ",ובאיזור סטוק ניואנגטון
היו כמה מוהלים 89.צריך לעשות "הטפת דם ברית" וגם טבילה במקוה
בנוכחות בית דין של שלושה 90.האם חברי בית הדין בלונדון ליוו את ב לאחר
חקירתו בבית הדין על מנת להיות שלושת האנשים הנוכחים? עקב בעיות של
סודיות ,בית הדין בלונדון לא יכל לענות על שאלות אלה במקרה הספציפי
הזה ,אך הם אמרו כי "הטפת דם ברית" נעשית בדרך כלל על ידי רופא ,שהוא
91
גם מוהל ,בפני שני אנשים נוספים ,שלא היו בהכרח דיינים של בית הדין".
גיל ההתבגרות
92
בר המצווה של ב התקיימה באביב  1972בבית הכנסת "גרינבנק דרייב",
שהוא בית כנסת אורתודוקסי בליברפול .כתבנו לעיל שאדם שהתגייר לפני
בר המצווה שלו יכול בהגיעו לגיל זה לבטל את הגיור שלו ,אבל חייבים לעשות
זאת באופן מיידי בהגיעו לגיל זה .

 85שו"ע יו"ד סי' רס"ח סע' ג'
 86שם סע' ז'
 87ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 104-102
 88ג'רוסלם פוסט ,שם
The Jewish Year Book 1970, ed. Michael Wallach, (London: Jewish Chronicle Publications), advertisement by
Initiation Society of Mohelim registered with the Society, p. iv.
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שו"ע יו"ד סי' רס"ח סע' ב ,ג ,ד
שני מכתבים אלקטרוניים מדוד פראי ,שם
ג'ואיש טלגרף ,שם

89

בשאלה זו של ביטול הגיור ,מציין הרב ד"ר מלך שכטר כי יש דיון בין
הפוסקים  -האם הגר צריך באופן פעיל לבטל את הגרות שלו .למשל ,באכילת
מזון לא כשר בהפגנתיות ברגע שהוא מגיע לגיל של בר מצווה ,או שהוא צריך
לעשות מעשה חיוני ,למשל ,הנחת תפילין? ומה אם הגר לא עושה אף אחד
משני אלה? הרב שכטר מגיע למסקנה שכדי להיות בטוח שהגיור שלו נשאר
בתוקף ,הגר חייב לבצע פעולה חיובית93.
במהלך שנות ההתבגרות של חייו ב היה תלמיד בבית הספר "מלך
דוד" ,בית ספר תיכון יהודי בליברפול .הוא גם למד בישיבת ליברפול והיה
חבר במקהלת בית הכנסת שלו .במאמר בעיתון משנת  1995הוא תאר את
עצמו בתקופה ההתבגרות כ"די דתי94".
כל זה מוכיח כמעט בוודאות כי בזמן ש-ב היגיע לגיל בר מצווה ,הוא
לא ביטל את הגיור שלו .גם זה לפי הדיעה האומרת ,שכדי לא לבטל את
הגיור חייבים לעשות מעשה חיובי של היהדות בהגיעו לגיל הבר מצווה.
לאחר שסיים את בית ספר "המלך דוד" בקיץ  ,1977המשיך ב ללמוד
פסיכולוגיה באוניברסיטת האל ,ובה הוא שימש כיושב ראש אגודת
הסטודנטים היהודיים .אולם ב נשאר באוניברסיטת האל רק לסימסטר אחד,
ולאחר מכן הועבר לאוניברסיטת לידס ללמוד עברית עם ערבית כשפה
משנית .באוניברסיטת לידס ב התחיל לקרוא את מאמריהם של ישראלים
אנטי-ציוניים והצטרף לאגודת הסטודנטים הפלסטינית 95.הוא סיים את
לימודיו בשנת  1983עם תואר בשפות שמיות וספרות96.
גילוי זהותה של אימו הביולוגית
לפני נובמבר  1975לא ניתן היה לילד מאומץ לגלות את שמותיהם של הוריו
הביולוגיים .אולם ,בעקבות "חוק הילדים" שנחקק בשנת ( 971975יש נוסח
זהה בנושא זה ב"חוק האימוץ" שנחקק בשנת  )981976התאפשר למאומץ
שהיה מעל גיל  18להשיג מידע זה .אבל היה סעיף בחוק שכל מי שאומץ
לפני  12בנובמבר ( 1975יום ש"חוק הילדים" נחקק) עליו לשוחח בנושא זה
יועץ אימוץ מאושר לפני קבלת המידע 99.הסיבה לתנאי זה ,לפי החוברת
שיצאה לאור על ידי משרד הבריאות ,היתה שקודם למועד זה "חלק מההורים
[הביולוגיים] וההורים המאמצים אפשר שהבינו שהילדים המאומצים אף פעם
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הרב שכטר ,שם ,עמ' 42-39
ג'רוסלם פוסט ,שם
שם
 WLRשם ,עמ' 44
)[English] Children’s Act 1975, s 26 (2
Adoption Act, op. cit., s 51
)Ibid., s 51 (6
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לא יהיו מסוגלים לגלות את שמותיהם המקוריים או את שמות הוריהם
[הביולוגיים]100".
למרות שהמחוקקים הבריטיים הגיעו להחלטה לאפשר לילדים
מאומצים לגלות את הזהות של הוריהם הביולוגיים רק בשנת  ,1975ראתה
בזה ההלכה היהודית מאז ומתמיד הכרח מן הנימוקים שצוינו לעיל .עם זאת,
גם בעולם הלא-היהודי חשוב לוודא שאח ואחות שאומצו על ידי הורים שונים
לא יינשאו בטעות זה לזה .לכן יש סעיף ב"חוק הילדים" 101וגם ב"חוק
האימוץ" 102הקובע שבמקרה שמאומץ רוצה להתחתן לפני גיל  ,18הוא יכול
לשאול את הרשויות ולוודא שהוא לא מתחתן עם מישהי שחלים עליה
התנאים האוסרים את נישואיהם ,כפי שמוזכר ב"חוק הנישואין" של שנת
 .1949אולם זה כל המידע שהוא יקבל! אפשר להוסיף שמאומצים מעל או
מתחת לגיל  ,18אינם מחויבים לבצע חקירה כזו ,והתוצאה היתה שהיו
מקרים שגבר שהתחתן עם אחותו .זה קרה לפני כמה שנים בבריטניה ובית
המשפט הגבוה בלונדון בשנת  2008ביטל את הנישואין וקבע כי "הנישואין
מעולם לא היו קיימים באופן תקף 103".בקשר לפסק דין זה פרופ' לורד אלטון
ציין" :הזכות לילדים לדעת את זהותם של הוריהם הביולוגיים היא זכות
אנושית ועלולים לקרות עוד מקרים כאלה ,אם לא יתירו לילדים גישה למידע
זה 104".אם נישואים כאלה יכולים להתרחש בקהילה הלא-יהודית בבריטניה
שגודלה הוא יותר מפי  200מגודלה של הקהילה היהודית ,על אחת כמה
וכמה יכולים נישואים כאלה להתרחש בין שני חברי הקהילה היהודית
בבריטניה .
105
בזמן שהוא למד באוניברסיטת לידס ,ב בירר עם
בשנת ,1978
השירותים החברתיים בלידס 106,וכתוצאה מכך הוא הצליח לגלות את זהותה
107
של אימו הביולוגית ,וגילה שהיא היתה קתולית אנגלית מיורקשייר.
בישראל
לאחר שסיים באוניברסיטת לידס ,ב נסע לישראל בשנת  .1986הוא התגורר
בבית מילמן ,שהייתה אז אכסניית קליטה בצפון תל-אביב ,ולימד אנגלית
בבית ספר בבת-ים .הוא הקפיד לא להיות מעורב בכל סוג של פוליטיקה בעת
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Department of Health, England, The Children Act 1989 Guidance and Regulations Vol 9 Adoption Issues,
(HMSO, 1991), par. 3.11.
)Children’s Act, op. cit., s 26 (2) (2
)Adoption Act, op. cit., s 51 (2
“Twins who were separated at birth ‘in accidental marriage’,” Times online, January 11,
2008, www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article3171716.ece
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שהותו בישראל .עם זאת ,הוא ציין כי עקב צבע עורו הכהה הוא היה לעתים
108
קרובות מזוהה בטעות כערבי ,ואפילו היה לו מפגש לא נעים כתוצאה מכך.
"התאחדות עולי בריטניה" בתל-אביב "הציעה לו לחזור לבריטניה
ולחשוב מחדש [על עלייתו]" והוא עשה זאת .כמה שבועות לאחר מכן ,הוא
קיבל מהם מכתב שאמר "כי עלייתו לא נחשבה להצלחה ,ושהוא כבר לא
יתקבל בברכה בישראל ויכול להיות שימנע ממנו לחזור ".בתאריך יותר
מאוחר זה אושר במכתב לעורך דינו על ידי שגרירות ישראל בלונדון ,אם כי
לא צוינה כל סיבה109.
זה די קשה להסביר מדוע הוא קיבל מכתבים כאלה .על פי "חוק
השבות" הישראלי משנת " 1950כל יהודי זכאי לעלות ארצה ",אלא אם כן
הוא "פועל נגד העם היהודי" או "עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון
המדינה" 110או שהוא "בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור111".
ב היה בהחלט יהודי ,שגוייר על ידי בית הדין בלונדון ולא חלה עליו אף
אחת מהפסילות הקבועות בחוק זה .לכן הייתה לו הזכות המליאה לחיות
בישראל.
חוק זה מעוגן בהלכה היהודית .לפי הרמב"ן ,יש מצות עשה בתורה
המחייבת את היהודי לחיות בישראל ,והוא מונה אותה כאחת מתרי"ג המצוות
שבתורה 112.לעומתו הרמב"ם לא מנה אותה כאחת מתרי"ג המצוות (ויש
הרבה דיונים כדי להסביר את העובדה הזו .)113הוא פוסק בחיבורו משנה
תורה" :לעול ם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור
בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל 114".בנוסף לכך הוא פוסק ש"אסור
115
לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם".
יתר על כן ,לאורך כל הדורות במהלך אלפיים השנים האחרונות ,שיבת
העם היהודי לישראל נזכרת תמיד בתפילות היומיות של היהודי .לדוגמא:
בתפילות יום חול " -וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו 116",ובתפילות
השבת " -שתעלנו בשמחה לארצנו 117".קיבוץ הגלויות של עם ישראל לארץ
ישראל הוזכר על ידי כמה דוברים בדיון בכנסת ,שקדם לקבלת "חוק
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ג'רוסלם פוסט ,שם
שם
חוק השבות תש"י –  ,1950סע' ( 2 ,1ב) ()2( )1
שם ,תיקון תשי"ד –  1954סע' )3( 1
הרמב"ן ,פירוש על התורה ,במדבר פרק  33פסוק  ;53ספר המצות של הרמב"ם ,מצות ששכח אותן הרב ממצות
עשה כפי דעת הרמב"ן ,מצוה ד
למשל :הרב ישראל משקלוב ,פאת השלחן( ,ירושלים" :יד בנימין" תשכ"ח) ,פרק א' סע' ג' סע"ק י"ד; אנציקלופדיה
תלמודית ,כרך שני( ,ירושלים :הוצאת אנציקלופדיה תלמודית ,תשט"ז) ,עמ' רכג
רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות מלכים ,פרק ה ,הלכה י"ב
שם ,הלכה ט'
תפילת שמונה עשרה לימי חול ,הברכה העשירי
תפילת העמידה למוסף של שבת ,הברכה הרביעית

השבות 118".אחרי קבלת חוק זה בפה אחד בכנסת ,אמר יו"ר הכנסת כי חוק
119
זה "מסמל את שאיפות עמנו במשך אלפיים שנה".
יחסים עם הורים ביולוגיים
בשנת  1989ב הצליח לאתר את אימו הביולוגית 120שהתגוררה אז בלונדון.
היא כתבה לו שאביו היה ערבי מכווית ולא יהודי מסוריה כפי ש-ב חשב .ב
החליט לפגוש אותה ,ורכב על האופנועו כל הדרך מלידס ,מקום מגוריו אז,
ללונדון 121,נסיעה של יותר משלוש מאות קילומטרים .אמו התגיירה בינתיים
בגיור רפורמי כדי להתחתן עם יהודי 122.גיור זה ,כמובן ,לא הוכר על ידי
היהדות האורתודוכסית! ב שינה אז את שמו באופן רשמי מאיאן ר לשם שהוא
קיבל בלידתו מאימו הביולוגית 123.הוא דיווח כי "מאז [המפגש הראשון עימה]
124
היו לנו יחסים טובים מאוד".
זמן קצר לאחר מכן הוא הצליח לאתר את אביו הביולוגי ,שהיה שר
בממשלת כווית .הוא חיפש את ב במשך עשרים שנה ו"נחרד ש-ב חונך
כיהודי 125".הוא ידע על ב שנה לאחר שהוא נולד ,כשהוא פגש את אימו
הביולוגית בזמן שהוא היה בדרכו לאמריקה 126.ב צלצל אליו ופגש אותו כמה
פעמים בדירה באחד מהאזורים היוקרתיים של לונדון .ב דיווח כי "דברים
לא התפתחו כל כך באופן ספונטני" אבל מאוחר יותר "התפתח קשר חם
בינינו 127".אולם ,כתוצאה ממלחמת המפרץ ,נחשף הקשר ביניהם ואז אביו
"סרב לכל קשר איתו128".
ההלכה עוסקת במחויבות ובגישה של אדם מאומץ גם לשני ההורים
הביולוגיים שלו וגם להורים המאמצים שלו .אולם במקרה הזה ,שכן ב התגייר,
הוא נחשב "כקטן שנולד ",ולכן לפי ההלכה הוא לא קרוב משפחה להוריו
129
הביולוגיים.
למרות שכבוד להורים הוא לא אחת משבע מצוות בני נח בהן מחויב מי
שאינו יהודי ,אנו יכולים לראות מהאירוע של חם ,בנו של נח ,שנענש על ביזוי
אביו 130,שכיבוד הורים היא ההתנהגות הראויה לאדם שאינו יהודי .לכן
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דברי הכנסת .כרך  ,VIיח תמוז -כז מנחם אב תש"י( ,ירושלים) ,למשל עמ' 2102 ,2040 ,2038
שם ,עמ' 2107
 ,WLRעמ' 44
ג'רוסלם פוסט ,שם
ג'ואיש טלגרף ,שם
ג'ואיש כרוניקל  ,1994שם
ג'רוסלם פוסט ,שם
ג'ואיש טלגרף ,שם
ג'רוסלם פוסט ,שם
שם
שם
למשל :יבמות כב ,.צז:
בראשית פרק ט' פסוק כ"ה

הרבנים מחייבים את הגר להמשיך לכבד את הוריו הביולוגיים ,ואם הם
חולים ,הוא רשאי להתפלל לרפואתם131.
שאלה זו עולה גם לאחר מות הוריו הביולוגיים :האם הגר רשאי לומר
קדיש עבורם? לדברי הרב אהרן וואלקין הוא יכול לעשות זאת ואף ממליץ
מאוד לעשות זאת .בנוסף הוא יכול לקרוא מזמורי תהילים וללמוד תורה
לזכרם132.
יחסים עם הורים מאמצים
אביו המאמץ סידני ר נפטר באפריל  ,1988ואימו המאמצת בסי בפברואר
 133.1991לאחר מותה של אימו המאמצת ב זכה בירושה של 10,000
ליש"ט134.
על פי ההלכה ,ילדים מאומצים לא יורשים באופן אוטומטי מההורים
המאמצים שלהם ,למרות שההורים המאמצים רשאים לתת להם חלק
מעיזבונם 135.אולם לפי ההלכה ,הילד המאומץ יורש מהוריו הביולוגיים136.
אחרי שהם נפטרו ,ב דיבר על יחסיו עם הוריו המאמצים .הוא הודה
שהיה קשה להסתדר עימם וזכר את "אביו כגזען קצר רוח ".אולם היו לו
זיכרונות יותר נעימים מאימו המאמצת .הוא תיאר אותה כ"אימא יהודית
אמיתית שרצתה רק את הטוב ביותר עבורי ,אבל הייתה צריכה לזחול על
ידיה ועל ברכיה להגיע אלי .כתוצאה מכך ,היא היתה פי שניים מגוננת ,פי
שניים נמרחת ,פי שניים רגשנית137".
הרב שטיינברג לומד ממקורות בתלמוד ובמדרש על החובות של ילד
מאומץ כלפי הוריו המאמצים .הוא מסכם "כי אף שהוא איננו מחויב במצות
עשה של כיבוד אב ואם אלא דמדרך אנושית חייב דכן הוא דרך העולם לאהוב
ולכבד למי שמקבל ממנו טובה 138".הרב שכטר אף מגדיל את חובת המאומץ
וכותב כי מבחינה אתית הוא צריך לכבד ביותר את ההורים המאמצים שלו,
139
"אולי אפילו יותר מילדים כלפי הוריהם [הביולוגיים]".
בענין האבלות על הורים מאמצים לאחר מותם ,אף על פי שאין חובה
הלכתית לעשות זאת ,כותב הרב שטיינברג שאם הילד המאומץ מרגיש עצוב
140
במותם ,אין איסור על קיום דיני אבילות והוא יכול להגיד קדיש עבורם.
הרב שכטר קובע כי "הילד המאומץ צריך כמובן להתאבל על האובדן בצורה
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מאורות הדף היומי (בני ברק) ,גליון מס'  ,469י"ג באייר תשס"ח ,עמ' 3-2
הרב אהרן וואלקין ,חלק שני( ,ניו יארק ,תשי"א) ,יורה דעה סי' פ"ז
 WLRשם ,עמ' 44
שם
הרב עזיאל שם ,עמ' קפ"ו .הדבר צריך להיעשות באופן שעולה בקנה אחד עם הלכות ירושה .
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 112
ג'רוסלם פוסט ,שם
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 109
הרב שכטר ,שם ,עמ' 32
ליקוטי מאיר ,שם ,עמ' 110

נכונה ,כולל אמירת קדיש ",אבל אז הוא מוסיף כי הילד המאומץ אינו מחויב
לקיים את כל דיני האבילות141 .
לא הוזכר במאמרים השונים (שברשותנו) מה ב עשה בעניין זה .
בית המשפט האנגלי
בתחילת שנות התשעים ,לאחר שהוריו המאמצים נפטרו ,יצר ב קשר עם
הוריו הביולוגיים (אביו כאמור היה שר בכווית) .ב רצה לעבוד באחת ממדינות
המפרץ ,וכדי להתקבל לעבודה הוא שלח את קורות החיים שלו ,אך ללא
הצלחה .הוא הגיע למסקנה שזה היה עקב הרקע היהודי שלו142.
ב כעס במיוחד על המטרונה של בית היולדות ,כי "הוא האמין שהיא
הייתה אחראית על הבלבול באימוץ שלו ",ולכן היו לו תוכניות לנקוט בצעדים
143
משפטיים נגדה.
ב מצא את עצמו לא מקובל במדינת ישראל וגם לא במדינות ערב! מאז
שאומץ באופן חוקי ,הרי שעל פי המשפט האנגלי אביו המאמץ הפך להיות
אביו החוקי .על מנת להשיג דרכון כוויתי ואפשרות להסתובב ב"עולם הערבי"
באופן חפשי ,הוא היה צריך לקבל אישור שאביו הביולוגי הוא האב החוקי .על
144
מנת לקבל זאת הוא היה צריך לבטל את צו האימוץ שלו.
לכן ,ב 27-בינואר  1992ב הגיש בקשה לאגף המשפחה של בית
המשפט העליון בלונדון ,כדי לבטל את צו האימוץ של  145.1959הבקשה
נשמעה בבית המשפט העליון בנוכחות השופט סטיבן בראון ,אולם ב29-
באפריל  1994בקשתו נדחתה 146.ב פנה בענין זה לבית המשפט לערעורים
והפרקליט היהודי אלן לוי ,שהיה מומחה בדיני משפחה ייצג את ב .ללוי היתה
משימה קשה ,והוא ניסה לטעון כי "לבית המשפט יש כוח טבעי לבטל צו אימוץ
שניתן בנסיבות מעין אלה ...שהצו בוצע תחת טעות יסודית 147".במקרה זה
"הטעות הבסיסית היתה שהצדדים האמינו כי תינוק יהודי נמסר לאימוץ
להורים יהודים ,ואולם זה לא היה המצב האמיתי148 ".
לוי מצא שני תקדימים לביטול צווי אימוץ בפסיקה של בית המשפט
149
בניו-זילנד .אולם ,החוק בניו-זילנד על האימוץ היה שונה מזה של אנגליה.
הוא גם מצא תקדים אחד של בית המשפט באנגליה ,אבל השופטים קבעו
שזה היה שונה לגמרי מהמקרה של ב150 .
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הרב שכטר ,שם ,עמ' 33-32
ג'ואיש טלגרף ,שם
שם
ג'ואיש כרוניקל  ,1995שם
 WLRשם ,עמ' 41
שם ,עמ' 42
שם ,עמ' 45
שם ,עמ' 46
שם ,עמ' 47
שם ,עמ' 47-46

בפסק דין שלהם ,למרות הזדהותם עם סבלו של ב ,פסקו כל שלושת
השופטים שאין להם שום כוח לבטל את צו האימוץ של  .1959כל השופטים
הרגישו שהחלטה כזו תחתור תחת הבסיס שנבנה על ידי צווי האימוץ ,דהיינו
שאימוץ הוא ענין סופי למשך כל החיים בקשר ההורים המאמצים ,ההורים
151
הביולוגיים והילד המאומץ".
152
והעיר" :מהאימוץ
לאחר פסיקה זו ב תיאר את עצמו כמו "הרוס"
שלפני  36שנים עדיין יש השפעה על החיים שלי .אני לא יכול לנסוע או לעבור
בלי לחוות קושי קיצוני .עכשיו יש לי משפחה ואני רוצה לחיות את חיי
בכווית 153".הוא הוסיף כי הוא רצה להביא את התיק שלו לבית הלורדים ,ואם
זה ייכשל אז להביא לבית המשפט האירופי לזכויות האדם בשטרסבורג154.
מבחינת ההלכה ,לא קיים המושג "אימוץ ",וההורים הביולוגים תמיד
נשארים ההורים היחידים( .אלא אם האדם המאומץ היה לא-יהודי שהתגייר,
אז הוא "כקטן שנולד דמי)".
אולם יש שאלה נוספת .כתבנו לעיל כי קיימים חובות של ההורים
המאמצים כלפי הילד המאומץ ,כגון לזונו ,לפרנסו ,ולחנכו בתורה ובמדע.
האם ילד כזה כאשר הוא מתבגר ,מסוגל לעשות את ההחלטות שלו בעצמו,
להחליט ולבטל את הקשר שלו עם הוריו המאמצים ולחזור להורים הביולוגיים
שלו? הרב מרדכי הכהן עונה על שאלה זו בחיוב" ,שכן כלל גדול הוא במשפט
התורה שאין כל אדם משועבד למי שהוא( 155".הוא לא מזכיר האם זה חל גם
אם ההורים הביולוגיים לא-יהודים והוא התגייר .אולם נראה כי הוא יכול
להתיר את הקשרים עם הוריו המאמצים).
נשאלת שאלה במקרה של ב ,בקשר לגיור ,ואם אפשר לבטלו .לאדם
אשר התגייר לאחר גיל בר מצווה התהליך הוא בלתי הפיך לחלוטין 156.אולם
אם האדם מתגייר לפני גיל זה ,יש לו האפשרות לבטל את הגיור ,אבל זה
חייב להיעשות מיד בהגיעו לגיל בר מצווה 157.בית הדין בלונדון אינו מודיע
לקטין שמתגייר על האפשרות לבטל את הגרות 158.אולם הרב משה
פיינשטיין 159וגם הרב יצחק וייס 160אומרים בפירוש שיש צורך להודיע לילד
לפני שהוא מגיע לגיל של בר מצווה.
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שם ,עמ' 51-48
ג'ואיש כרוניקל ,1995 ,שם
Martin Whitfield, “Arab’s son loses adoption plea,” The Independent, (London), March 18, 1995,
findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_19950318/ai_n13971982?tag=artBody;col1.
ג'רוסלם פוסט ,שם
הרב מרדכי הכהן ,הלכות והליכות( ,ירושלים:יד רמ"ה ,תשל"ה) ,עמ' 175
שו"ע יו"ד סי' רס"ח סע' ב'
שם ,סע' ז ,ח
שני מכתבים אלקטרוניים מדוד פראי ,שם
אגרות משה ,יורה דעה ,שם( ,ניו יורק ,תשכ"ח) ,סי' קמ"ב ,עמ' שכ"ג
מנתח יצחק ,שם ,חלק שלישי( ,ירושלים ,תשנ"ג) ,סי' צ"ט ,עמ' קס"ט
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אבל מה יקרה אם לא מודיעים לילד מאומץ על האימוץ שלו לפני הגיעו
לגיל המצוות ,כלומר שהוא שומע בפעם הראשונה רק לאחר הגיעו לגיל מצוות
שהוא לא נולד יהודי ,ושהוא התגייר בהיותו קטין? (הדבר יכול להתרחש אם
הילד התגייר בגיל מאוד צעיר ).האם במקרה כזה הגר הפסיד את ההזדמנות
לבטל את הגיור? הרבנים פסקו שבמקרה כזה אפשר לבטל את הגיור מיד
כשנודע לו שהוא התגייר161.
יש שאלה נוספת לגבי גר שיודע כי הוא התגייר בהיותו קטין ,אבל שלא
הודיעוהו לפני הבר מצווה שהוא יכול לבטל את גרותו מיד כשהוא יגיע לגיל
הבר מצווה .במקרה כזה נפסק כי הוא יכול לבטל את הגרות שלו "ברגע
שיוודע לו ",וזה ללא קשר לגילו162.
איך המקרה של ב מתקשר לעקרונות הללו? למרות שהוא אומץ כשהיה
רק בן כמה שבועות ,הוריו המאמצים מעולם לא הסתירו את העובדה שהוא
אומץ" .ההורים שלי היו מספרים לי את הסיפור על איך שהם בחרו בי מתוך
קבוצות של תינוקות ,בגלל העיניים שלי 163".הוא התגייר על ידי בית הדין
בלונדון בגיל  , 12ואז הוא היה מודע לכך שהוא התגייר .כאמור לעיל ,זו לא
המדיניות של בית הדין בלונדון להודיע לקטין שתהא לו הזכות לבטל את
גרותו כשהוא מגיע לגיל בר מצווה .
אנחנו יודעים ,כאמור כבר לעיל ,שחגגו את הגעתו לגיל בר מצווה בבית
כנסת אורתודוקסי; בשנות ההתבגרות הוא למד בבית ספר תיכון יהודי
ובישיבת ליברפול; הוא השתתף במקהלת בית הכנסת שלו ותאר את עצמו
כ"די דתי ".כל זה מראה לנו כי הוא לא ביטל את הגרות שלו .אפילו באמצע
שנות ה , 90-כאשר הוא ניסה לבטל את צו אימוצו ,הוא הדגיש כי בפעולתו
הוא לא מנסה למחוק את העבר היהודי שלו 164.מכל זה ניתן להסיק ,אלא
אם כן הוא לא היה מודע שהוא יכול לבטל את גרותו (ללא קשר לשאלה אם
הוא יכול או לא יכול לבטל את צו האימוץ האנגלי) שלפי ההלכה ב נשאר
יהודי לכל החיים שלו.
אחרי 1995
בעקבות תבוסתו בבית המשפט לערעורים ,ב אמר כי הוא ישקול לנקוט
צעדים משפטיים בפני בתי משפט יותר גבוהים .היתה לו גם תוכנית לפרסם
את האוטוביוגרפיה שלו בשנה הקרובה165.
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בחיפוש באינטרנט ובקטלוגים של ספריות שונות לא נמצא שום דבר
נוסף בקשר ל-ב .האיזכור היחידי שלו היה בהספד של עורך דינו ,אלן לוי,
בשנת 166.2004
אפשר לסכם את המקרה של ב במילותיו שלו" :זה היה כל כך פשוט.
אני נכנסתי לדלת האחורית של בית היולדות כתינוק ערבי ויצאתי את הדלת
167
הקדמית כתינוק יהודי".

 166ג'ואיש כרוניקל 22 ,אוקטובר  ,2004הספד לאלן לוי ,עמ' ;34
Guardian Unlimited, Obituary, Allan Levy, September 29, 2004,
www.guardian.co.uk/child/story/0,,1315221,00.html
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