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 1 

 2פנה האב לבית המשפט בבקשה דחופה לאסור על  27.1.14ביו� עוד  ;מ� הכלל אל הפרט .10

 3לבקשה טע� האב:  1.6הא� להעתיק את מקו� מגורי הקטינות מהעיר גבעתיי�. בסעי' 

 4המשיבה לאיי� על המבקש כי תיטול את צמד  החלההאחרונה,  "למרבה הצער, בעת

 5י�, בסמיכות למשפחתה. �הקטינות אגב מהל" מהיר ותעתיק את מגוריה עמ� לעיר בת

 6למעשה, תקבע היא "עובדות בשטח" ותנתק את קשרי ההתראות הרציפי�  בכ",

 7 . (כ� במקור, הדגשה במקור) "והתקיני� בי� המבקש לבי� הקטינות

  8 

 9 בזו הלשו�:, )"ההחלטה"(להל�:  ) ניתנה על ידי החלטה27.1.14עוד באותו היו� ( .11
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 11"הווה ידוע כי קביעת מקו� מגוריו של קטי� הינו עניי� שבאפוטרופסות ולפיכ", על 

 12ההורה המבקש לשנות את מקו� המגורי� של הקטי�, לקבל הסכמת ההורה האחר 

 13  .או לחילופי�, לקבל אישור בית המשפט מראש ולא בדיעבד

  14 

 15  ימי�. 7לתגובת הצד שכנגד בתו" הבקשה 

  16 

 17למותר לציי� כי צד אשר יבחר לעשות די� עצמי, יישא בכל התוצאות המסתברות 

 18  ממעשיו".  

 19 

 20, הרבתה להתייחס לענייני� פרוצדוראליי� העולי� מהבקשה; לבקשה דאז , בתגובתהא�ה .12

 21"משופעת טענה כנגד האב טענות קשות ביותר על אופיו והתנהלותו; הוסיפה כי הבקשה 

 22 "... על מנת לייצר הלי" "לש� ההלי""לתגובה); כי היא נועדה  6(סעי'  כזבי� ושקרי�"

 23אינה אב, ); כי היא, בניגוד ל8(ש�, סעי'  ולא לש� הסעד לו עותרי�" –ולש� "ההתשה" 

 24טר� שחתמה הא� את תגובתה דאז,  ).12(ש�, סעי'  "עוסקת חלילה ב"איומי�"..."

 25  ).19כי האב כופה עליה מגורי� בגבעתיי� היקרה (ש�, סעי'  מצאה לנכו� הא� לרשו�

 26 

 27חר' ההחלטה הברורה, בחרה הא� לעשות די� עצמי, ושוב, בניגוד ברור ומוחלט לכל  .13

 28מהו הדי�  "ברחל בת�"האמור בהחלטה. על מנת למנוע כל פרשנות אחרת, בחרתי לרשו� 

 29הדי� ככל שהיא תבחר לפעול במקרה בו תחפו0 הא� להעתיק את מגורי הקטינות ומה יהיה 

 30 בניגוד לדי�.

  31 

  32 

  33 

 34 
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 1אי� עלי אלא להביע פליאה, וא' מעבר לכ�, על עזות המצח בה פעלה הא�. אני מוצא לנכו�  .14

 2לגנות בכל פה ובכל לשו� את התנהלותה של הא�, אשר בהעתקתה את מקו� מגורי 

 3מקומו של האב בחיי הקטינות הינו  , לשיטתה,הקטינות, הוכיחה טוב יותר מאל' עדי�, כי

 4מזערי, א� בכלל. בעניי� זה, וע� כל הכבוד, לא אוכל להתרש� יתר על המידה ולא אוכל 

 5להתרש� כלל, מטענותיה של הא� בדבר נכונותה לאפשר קשר תקי� בי� האב לבי� 

 6 מ� השפה אל החו0. הקטינות, שכ� הדברי� ניכרי� יותר להיות

 7 

 8השעה בה היה עליה להוכיח כי החלטות בית המשפט אינ�  –דווקא בשעת המבח� של הא�  .15

 9שוב מכ�, להוכיח כי היא שומרת על מקומו חבבחינת המלצה בלבד, ומעבר לכ� ולא פחות 

 10היא כשלה כישלו�  –של האב בחיי הילדות ומכבדת את זכותו בענייני� של האפוטרופסות 

 11 חרו0. 

 12 

 13י�, איננו אלא ניסיו� בוטה לשיבוש ההלי� � מגבעתיי� לבת בנוס', מעברה של הא� .16

 14השיפוטי, שכ� על בית המשפט להמשי� ולבחו� את סוגיית שהיית� של הילדות ע� כל אחד 

 15לניסיו� לכפות ה� מהוריה�. מעבר ללא כל אישור האב וללא היתר בית המשפט, משול בעיני 

 16ית מבלי שבית המשפט יכריע על האב וה� על בית המשפט תוצאה בעלת משמעות דרמט

 17 בדבר. 

 18 

 19חקירתה הנגדית על תצהירה, לא הביאה הא� כל בשל המשיבה והכתובה במסגרת תגובתה  .17

 20ה ללמד כי טובת� המובהקת של הבנות להעתיק את מקו� מגוריה�, בטענה מבוררת שיש 

 21ס מה ג� שספק רב בעיני א� נית� היה לית� לכ� משקל ללא התייחסות של מומחי� או פק"

 22 לסדרי די�, שה� אמוני� על מת� המלצות וחוו"ד בעניי� טובת� של קטיני�.

  23 

 24, ול"גולת הכותרת" שבו, 20.5.14בעניי� זה אני מוצא חובה לשוב לתסקיר האחרו� מיו� 

 25. אי לכ" "להערכתנו, יש חשיבות לכ" כי תישמר היציבות בחיי הילדות ככל שנית�לאמור: 

 26רצוי "... לתסקיר; הדגשה לא במקור). ובהמש�:  2(עמ'  רצוי שלא יעשו שינויי�..."

 27; הדגשה לא 3(ש�, עמ'  "להימנע משינויי� ולייצר יציבות, קביעות ועקביות בחיי הילדות

 28  ).1במקור); וזאת בהמש� לכ� כי נרש� כי בי� האב לבי� הילדות קשר טוב ומיטיב (ש�, עמ' 

  29 

 30י�, תו� שהוא � עבר� של הילדות לבתבמהל� חקירתו הנגדית של האב, טע� האב כנגד מ .18

 31מדגיש את הצור� לשמור על היציבות בחייה� של הילדות, על מסגרות החינו� שלה�, על 

 32י�, יפגע בקשר שלו ע� הבנות. האב ציי�, ואי� על �וא' טע� כי מעבר לבתסביבת� הטבעית 

 33 כ� חולק, כי מגוריו בסמו� מאד לבית הספר ולג� של הבנות. 

 34 
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 1לפרוטוקול  61דירות (עמ'  3בחקירתה הנגדית של הא� עלה כי זו החליפה בשנה אחרונה  .19

 2); טענה כי לא ידעה על ההחלטה האוסרת עשיית די� עצמי ומעבר 5�4מהיו�, שורות 

 3לגבי בית ספר  הרריכי ב); 15הילדות ללא הסכמת האב או אישור בית המשפט (ש�, שורה 

 4ג� בעניי� זה פנתה אל האב לקבל הסכמתו לא ואישרה ש) 23�22, שורות 63י� (עמ' �בבת

 5, שורות 61י� כחודש לפני המעבר (עמ' �טענה כי ידעה על המעבר לבתו) 28�27(ש�, שורות 

18�19 ;(  6 

 7 

 8הא�, הא� תסכי� לשוב לגבעתיי� תו� שהאב  כאשר נשאלה ,במהל� חקירתה הנגדית .20

 9השכירות בגבעתיי� לבי� דמי המשקפי� את הפער בי� דמי -  700יוסי' לה ס� של 

 10). בהמש�, כאשר הא� 19�16, שורות 64סירבה בכל תוק' (עמ' , היא כירות בבת י�שה

 11הלינה על מחירי הצהרוני� הגבוהי� בגבעתיי� (חר' שלא הובאה ראיה לכ�, ה� להיות� של 

 12הילדות בצהרוני� וה� לעלות�) והאב הציע לאסו' את הילדות בכל יו� ישירות ממוסדות 

 13 ).22�21החינו�, ג� לכ� סירבה הא� (ש�; שורות 

  14 

 15, טוענת כי מוסדות החינו�הינה כי כ�, אותה א� שלא מעוניינת שאבי הילדות יאסו' אות� מ

 16י�, היא תקבל סיוע מאת אימה ואחותה בטיפול בבנות. נשגב מבינתי, �בעצ� מעברה לבת

 17על השגחה של ההורה  סבור כי השגחה של סבתא או השגחה של דודה עדיפהמדוע הורה 

 18האחר, כאשר אי� כל אינדיקציה ליכולות ירודות של ההורה האחר ביחס לאותה השגחה, 

 19גחה הטובי� של אותו שדיווח של פק"ס לסדרי די� על אודות הקשר וההמה ג� כאשר מונח 

 20  הורה כלפי הבנות.

   21 

 22א� הא� השגחת הסבתא או הדודה על הקטינות בשעות הערב כאשר הוישאל השואל: 

 23, 64, עמ' , למה לא? כשהאב לוקח את הבנות"..."אני הולכת לדיסקוטק מבלה במועדוני� (

 24טיל ספק. ספק רב מאוד א ?) עדיפה על השגחה של האב על הבנות בשעות היו�2�1שורות 

 25  אוסי'.ולא 

  26 

 27בשולי פרק זה, אבקש להתייחס לטענת הא� כי יש להתנות כל בקשה של האב בעניי�  .21

 28חוו"ד של פק"ס לסדרי די�. ניכר כי דרישה זו יש בה לגל� את התנהלותה הקטינות בהגשת 

 29של הא� בפני, שכ� היא סבורה כי על האב החפ0 בסעד בעניי� הבנות לקבל חוו"ד של פק"ס 

 30לסדרי די� ואילו היא רשאית לעשות ככל העולה על רוחה, א' א� זאת בניגוד להחלטה 

 31 ניכר כי אי� צור� להוסי'. ו ,ההורית שיפוטית, בניגוד לתסקיר ובניגוד לחובתה

  32 

 33 
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 1"טורדנית וכל מטרתה עוד אזכיר כי, לשיטתה של הא�, בקשתו זו של האב הינה בקשה  .22

 2 לתגובתה). 1(סעי'  לגרו� למשיבה הוצאות ודאגות נוספות ומיותרות"

 3 

 4לא עשיית די� עצמי, לא הפרת צו שיפוטי, לא פעולה במחתרת בניגוד  �לשיטתה של הא� 

 5מוסדות החינו� הרצו� לשנות את להסכמת האב, לא ניתוק הילדות מסביבת� הטבעית, לא 

 6של הילדות, לא קשיי ההתאקלמות של הקטינות, לא הזעזוע לקטינות מעצ� המעבר, לא 

 7מצדיקות את  – י הראיה ע� האב, לא הפגיעה בהסדרהפעולה בניגוד להמלצות התסקיר

 8לגרו� "אפס אל מול רצונו של האב אי� וכהגשת הבקשה. לשיטתה של זו, כל הנ"ל הינו כ

 9 . ג� כא�, ניכר כי כל המוסי' גורע.ומיותרות" להוצאות ודאגות נוספות משיבהל

  10 

 11  סיכומ� של דברי�: –ה 

  12 

 13מעבר להיותו מנוגד בתכלית הניגוד  –אשר על כ�, ובשי� לב לכ� כי מעבר� של הקטינות  .23

 14עולה בבירור א) כפי שהינו מנוגד לטובת� של הילדות,  –להחלטתי הקודמת בעניי� זה 

 15 עלי אלא להורות על השבת� של הילדות לגבעתיי�. �, אימהתסקיר

 16 

 17ימי�  15 �במאחר ואנו בתקופת החופש הגדול, מעברה של הא� לגבעתיי� יכול שיידחה  .24

 18יחד ע� זאת, עד למעברה של הא� לגבעתיי�, באחריותה של הא�  ).1.8.14 מהיו� (עד ליו�

 19זמני השהייה של להביא את הילדות לבית האב ולהשיב את הבנות מבית האב, בהתא� ל

 20 הילדות ע� האב.

   21 

 22רשאית לעשות תהא י�, כמוב� שהיא �כוונתה להמשי� ולהתגורר בביתעל היה והא� תודיע  .25

 23עבורנה להתגורר בבית האב תו� למת� החלטה אחרת, הבנות תכ� אול� במצב זה, ועד 

 24שהיית הבנות ע� כל אחד בדבר שההורי� יופנו בדחיפות לעו"ס לסדרי די� למת� המלצות 

 25 מהוריה�. 

 26 

 27, נותמוגשת בקשה להעתקת מקו� מגורי הקטיבטר� נעילה אזכיר כי א� וככל שהייתה  .26

 28תו� בחינת סוגיות, כגו�: זכותה של  תנושל הקטי �הרי שזו הייתה נשקלת על יסוד טובת

 29של  �, והשפעת הפעלת הזכות על טובתנותהא� לבחור את מקו� מגוריה ומגורי הקטי

 30; מידת השתלבות� של ועוד נות; הצור� לשמר את הקשר בי� האב לבי� הקטינותהקטי

 31הקטינות במקו� החדש; עוצמת הפגיעה שתיגר� לה� (א� וככל) מניתוק� מסביבת� 

 32 כאשר לכל אחד מ� השיקולי� היה נית� המשקל הראוי לו בנסיבות העניי�.  � וכו'הטבעית 
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 1, תו� שהא� ביכרה לעשות די� עצמי, והסכמה לא נתבקשה אול�, כאמור, בקשה לא הוגשה

 2, והכל בניגוד לטובת� לעקו' את חובתה לקבל את הסכמת האב או את הסכמת בית המשפט

 3 . של הילדות, כאמור לעיל

  4 

 5א� כי לא ידעה על אודות ההחלטה ועל האיסור דוחה מכל וכל את טענתה של האני  .27

 6ה לבקשתו הקודמת של האב בעניי� זה, ולא הכחישה את בשבעשיית די� עצמי. הא� הגי

 7י� בסמו� לאמה ולאחותה. בכל אות� זמני� הא� �טענתו של האב בדבר רצונה לעבור לבת

 8בשמה את התגובה וקיבל עבורה את  , אשר הגישב"כ הקוד�הייתה מיוצגת על ידי 

 9ההחלטה. מחומר הראיות עולה בבירור כי הא� שמרה את דבר המעבר בסוד, מאחר וידעה 

 10"הוא ר( אלי ממול וצעק אוי ואבוי א� תעברי לבת י�. זה היה כי האב מתנגד לכ� נחרצות (

 11, שורות 15.7.14לפרוטוקול הדיו� מיו�  55(עמ'  "האב לא הסכי�... בתחילת חודש יוני...

3�5  .(( 12 

 13 

 14או  ניסיונה של הא� ליצור עובדות בשטח וכעת להתנות את שוב� של הבנות בקבלת תסקיר .28

 15. במקרי� "אי� החוטא יוצא נשכר" שמשו�  ג�חוו"ד, הוא ניסיו� שיש לדחותו מכל וכל, 

 16בה� מעורבי� קטיני�, יתכ� לעיתי� כי הורה יחטא כלפי ההורה השני ואול� א� יתברר כי 

 17תרופתו של ההורה השני לא תהלו� את טובת הילדי�, בית המשפט ימנע מלית� תרופה זו, 

 18אלא יחפש על מד' התרופות כאלה אשר ייטיבו ע� הקטיני�. במקרה דנ�, וכאמור לעיל, 

 19הוא מנוגד לאמור  –וזה העיקר  –" שלא מלאו לו שבועיי� ימי�, מה ג� מדובר במעבר "ח�

 20 בתסקיר ומנוגד לטובת הילדות.

  21 

 22מוסדות החינו" שלה� והכל מו �עקירת� של ילדות מבית�, מסביבת� הטבעית, מחבריה .29

 23היא המקימה חזקה בדבר פעולה בניגוד לטובת� של הילדות, �באבחת חרב וכהר) עי�, היא

 24 ועד שלא יוכח אחרת, ועד שהחזקה לא תיסתר, על הבנות לשוב למצב בו היו עובר למעבר. 

 25 

 26 אשר על כ�, הריני להורות: .30

 27 

 28הא� והקטינות להתגורר בגבעתיי� והסדרי הראיה  נהתשוב 1.8.14עד ליו�   .א

 29באחריותה בי� האב לבי� הקטינות יתקיימו במתכונת� הנוכחית. עד למעבר, 

 30של הא� להביא את הילדות לבית האב ולהשיב את הבנות מבית האב, בהתא� 

 31 לזמני השהייה של הילדות ע� האב.

 32 
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 1למת� רי שעד הי�, �היה והא� תודיע על כוונתה להמשי� ולהתגורר בבת  .ב

 2תו� שההורי� יופנו  ,החלטה אחרת, הבנות תעבורנה להתגורר בבית האב

 3בדחיפות לעו"ס לסדרי די� למת� המלצות בדבר שהיית הבנות ע� כל אחד 

 4 מהוריה�. 

 5 

 6פסק די� בעניי� מזונות הקטינות, יינת� לאחר שובה של הא� לגבעתיי�. היה   .ג

 7י�, את� הוראות בדבר תביעת ומכל סיבה שהיא, הקטינות לא תשובנה לגבעתי

 8 המזונות הנ"ל.

 9 

 10, אשר צוטטה לעיל, תישא הא� 27.1.14בשי� לב לסיפא של החלטתי מיו�   .ד

 11בהוצאות הבקשה בגובה האגרה ששיל� האב בגי� בקשה זו וכ� תשל� שכ"ט 

 12 -. 7,500ב"כ האב בס� כולל של 

 13 

 14 נית� לפרסו� ללא פרטי� מזהי�.  .ה

 15 

  16 

 17  , בהעדר הצדדי�.2014יולי  17, י"ט תמוז תשע"דנית� היו�,  

  18 

19 

 20 

  21 




