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 ה"ב

 797129/20יק ת

 ירושלים דולהג בית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, רב אליעזר איגראה

 )ד יאיר שיבר"כ עו"י ב"עכ "י ב"ע( לוניפ :ערערהמ

 גדנ
 )ד זיו גרובר"כ עו"י ב"ע (לוניתפ :המשיבה

 בןבלפגוע נפשית לא שכדי בימנעות מלדון בקביעת הסדרי ראייה  ה:נדוןה

 סק דיןפ

(ו  "ג  בשבט  תשע"ד  האזורי  מיום  כ"ד  מונח  ערעור  על  החלטות  ביה"בפני  ביה)  א

הקובעות  שבית  הדין  מושך  את  ידיו )  9.2.2016(ו  "בשבט  תשע'  ומיום  ל)  2.2.2016

ומותיר  אותם  לבית  המשפט  שדן ,  מעיסוק  בענייני  המשמורת  והסדרי  שהות  של  הקטין

 .והחליט בהם

 בפני  הערכאות  השונות  מזה  שנים  רבות,  מתגלגלים  בתביעות  ובדיונים  רביםצדדים  ה
, הגשת  תביעותיהםב)  י  יותר  ומי  פחותמ  (שני  הצדדים  אינם  נוהגים  בתום  ויושר,  )עשרים  שנהכ(

אינה  הדבר  היחיד  המעסיק  את  הצדדים  ואולי  גם  לא  הדבר   ]'ר[טובתו  האמתית  של  הילד  
שואף  להכרעת  הצד  השני  ולא  שוקל ,  על  פי  דרכו,    מהםכל  אחד.  העיקרי  המניע  את  צעדיהם

 .כראוי את טובתו האמתית ועתידו של הילד

נתאר  תחילה  תולדות  וגלגולי  הסכסוך  שבין  הצדדים ,  פני  שנכריע  בערעור  המונח  בפנינול
 .בפרט ]'ר[בין המבקש לבן  הותשותולדות התביעה המונחת בפנינו לקביעת הסדרי , ככלל

 .נישאו הצדדים 30.10.1995יום ב

 .]'ע[נולד לצדדים בן ששמו  30.10.1997יום ב

נערכו .  בעל  הגיש  תביעה  נגדית  לשלום  ביתוה,    הגישה  האשה  תביעה  לגירושין2000שנת  ב
מקביל  התנהלו  בין ב.    חזרו  הצדדים  והגישו  תביעותיהם2002ובשנת  ,  נסיונות  גישור  שלא  צלחו

 .]'ע[נושא הקטין בעיקר ב, ש"ליכים משפטיים בביהמ ההצדדים

יבל  תביעת   ק–  ד  בתביעות  הצדדים"ד  פס"הוציא  ביה)  18.11.2003(ד  "שוון  תשסבחג  "כב
הבעל  הגיש  ערעור .  התגרש  לצדדים  הד  שעל"קבע  ביה,  בהחלטתו.  האשה  ודחה  תביעת  הבעל

 .תביעה זו 14.11.2004ד הגדול ביום "אך לאחר משיכת הערעור מחק ביה, על החלטה זו

והאשה  הגישה ,  הבעל  סירב  להתגרש.  י  קבע  מספר  מועדים  לסידור  גטד  האזור"יהב
 .בקשותיה להטיל על הבעל צווי הגבלה

 .פ"ד החלטה המחייבת את הבעל במתן ג"הוציא ביה) 7.11.2005(ו "חשוון תשס' יום הב
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 .משך כל התקופה המשיכו הצדדים להתדיין בערכאות השונותב

אף ו,  ]'ט[  זו  קשרים  כולל  קשרי  אישות  עם  מרות  היותה  נשואה  קשרה  האשה  בתקופהל
, אמר  הבעל  שהאשה  בהריון  10.1.2005ד  ביום  "ש  לציין  שבדיון  שנערך  בביה  י.עברה  לגור  עמו

. שהוא  נשוא  התיק  שבפנינו  ]'ר[נולד  לאשה  הבן    23.5.2005ביום  .  אך  לא  אמר  ממי  היא  בהריון
 ]'ר[הבן  ,  אשה  קשרים  עם  גבר  זרד  הגדול  שאף  של"ד  האזורי  ובפני  ביה"הבעל  טען  בפני  ביה

 .]'ט[אמרה האשה שהבן הוא בנו של , לעומתו. הוא בנו

עמדו   מד  האזורי  להתייחס  לטיעוני  הצדדים  ולתת  החלטה  בענין"ד  הגדול  הורה  לביה"יהב
 .תביעת הגירושין בובכפוף לכך לעדכן החלטתו, של הבן

 :ל"וז, ת הבעל בגטד נוסף המחייב א"ד האזורי פס"הוציא ביה 4.5.2006יום ב

 ת  אבררו  ל"שס  תבטד  ש"  כיום  מהחלטתו  בגדולד  ה"יה  בנחיות  האורל"
 חדשד  מ"יה  בייןע,  ן  בהם  לנולד  וחר  אבר  גם  עתרועעת  מהאשה  שמידעה
 ,משפט הבית להוצג שחומר בולל כבתיק שחומרב

 בעל  הגם  וחר  אוג  זן  בם  עתגוררת  מהיא  שודתה  ההאשה  שכיון  שנראהו
 קב  נאף  ועמים  פספר  מך  כען  טמשפט  הית  בפני  ביובטענות  ותצהיריוב
 י פל עכןל, לו שנו בוא  הנולד  שהבן  שפירוש  בעןט,  ך  כם  עיחד  שלא  אשמוב
 .בעלה לסורה אאשה הדיןה

ו "שס  תשוןח'    היום  מהחלטתו  בתבד  כ"ביה  שנימוקים  התוספתב,  כך  ליא
 וד  עבוררת  מאמתלא  בלי  עאיס  מענת  טאן  כיש  שאיות  ריש  שאמר  נבהםש
 ,נים שמש חפני לתיק התיחת פתחילתמ

 : ד"יה בחליט מכך ליא

 גיטיןד  ד"ביה  לתיק  הת  אהעביר  לישפ  ו"  גמתן  בבעל  הת  אחייביםמ .א
 .איסורא מאפרושי לדי כוקדם מועד מלקבועו

 ליו  עהטילד  ל"יה  ביעתר  יגט  הסידור  לופיע  יא  להבעל  ומידהב .ב
 .וסף ניון דלא לחוק בקבועות ההגבלותה

 .נוכחתו בירור בקיים לש יבועל לבאשרו, בעל לסורה אאשהה .ג

ר "ד  פייןע  (בן  הל  שכשרותו  בופי  דהטיל  לין  אאבה-בעל  היעוני  טפיל .ד
 )."נו בהוא שוען טהבעל שידן דנידוןש ב"כ ו149' מע' א

 .מרשם האוכלוסין ב]'ר[בעל אף רשם עצמו כאביו של ה

שהות  בינו  ובין ד  לקביעת  הסדרי  "האב  תביעה  לביה/  הגיש  הבעל26.6.2006ביום  )  ב

שמכיוון  שהאב  לא  ציית  דינא  ואינו  נשמע ,  ד  האזורי  דחה  בקשה  זו  וקבע"ביה].  'ר[

עד  שהבעל  ייתן ,  ד  לבקשה  זו"פ  לאשה  לפיכך  לא  יתייחס  ביה"ד  לתת  ג"להחלטות  ביה

 .פ"ג

 .על מאסרו 15.10.2007ד ביום "חליט ביה הפ"קב סירובו של הבעל לסדר גע

 .28.10.2008רשו ביום סופו של דבר הצדדים התגב

, ש  לענייני  משפחה"בהות  לביהמאהכרת  ה  לתביע  ]'ט[והגישה  האשה    11.11.2007  יוםב
 .במקומו של המערער, כדי שזה יכיר בו כאביו של הקטין
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, ש"בקשה  אל  ביהמ  אםההגישה  ,  קטיןהל  עבהות  האגשת  התביעה  לבירור  ההמשך  לב
 24.11.2008בתאריך  .    המערער  עם  הקטיןל  שהותשהמונע  הסדרי  ,  להוציא  צו  כסעד  ביניים

ם   עהותשצו  זמני  המונע  מהמערער  הסדרי  ,  לבקשת  המשיבה,  ש  לענייני  משפחה"וציא  ביהמה
 .הקטין

יחווה  את  דעתו  לעניין  כינון  הסדרי  ראיה שש  בבקשה  למנות  מומחה  "מערער  פנה  לביהמה
, כות  לדון  בהסדרי  שהותש  משולל  סמ"בבקשתו  כתב  שאף  שלדעתו  ביהמ].  'ר  [בינו  לבין  הקטין

ש  הוציא  צו  האוסר  עליו "אך  בנסיבות  העניין  שביהמ,  וגם  בבקשה  זו  אין  הוא  מקבל  סמכותו
 .הוא מבקש מינוי מומחה לבחינת עניין זה, להתראות עם בנו

]. 'ר[ינו  לבין    בהותשלקביעת  הסדרי    ד"לביה  קשותבהגיש    וערער  המחרי  הגירושין  חזרא
ד  משולל  סמכות  לתת "יהב,  ש  דן  בנושא  הסדרי  שהות"וביהמלעומתו  טענה  האם  שמאחר  

 .החלטתו בתביעה זו

 :ל החלטתו"וז, ד האזורי את בקשתו של האב"דחה ביה 30.6.2009יום ב

 סמכות  הענין  במשיב  הל  שנוספת  הבתגובהו,  משיבה  התגובת  ביון  עאחרל"
 מתן  לבקשה  העניןכ  ב"י  ב"  עמשיבה  הגובת  תכןו,  ]'ר  [בן  הקטין  הל  עדוןל
, 31.03.2009  יוםד  מ"יה  בהחלטת  לבהמשךו,  ]'ר  [בן  הנגד  כציאה  ייכובע
 :ד"יה בחליטמ

] 'ר  [בן  השמורת  מענין  במשפט  הבית  בליכים  התקיימו  הבר  כבפועל  והיותש
 המבקשו,  14.07.2008  תאריך  בחלטות  הנתקבלוו,  13.10.2007  יום  מחלה
 ודשים  ח5  אחר  לק  רלאא,  משפט  הבית  במכות  סחוסר  לגיב  הלא  וען  טאל
 ,16.12.2008 תאריךב

 ."ד"ביה לסורה מינה אהסמכות שכך נראה ליא

ערעורו ב.  ד  האזורי  הגיש  האב  ערעור  לבית  הדין  הרבני  הגדול"נגד  החלטתו  זו  של  ביהכ
וכי  קנויה  לו  הסמכות  לדון  בענייני  המשמורת  של ,  ד  הרבני  בהחלטתו"י  טעה  ביהכ,  טען  האב

 .הקטין

. של  המערער  למינוי  מומחה  ש  החלטה  הדוחה  את  בקשתו"א  ביהמהוצי  16.9.2009  יוםב
תבררת   מהותשהתביעה  למשמורת  והסדרי  .  תיק  דנן  הינו  תיק  לברור  אבהותה:  כתבנבהחלטה  

ין  בהחלטה  זו   א.בקשה  למינוי  מומחה  נדחית  עד  להכרעה  בסוגיית  האבהותה.  בבית  הדין  הרבני
 .בית הדין הרבני בהותשהמשמורת והסדרי כדי למנוע מהמבקש למצות את ההליכים בסוגיית 

רעורו  של  האב  מן עת  אקיבל    13.1.2013ג  "שבט  תשע'  ד  הגדול  בהחלטתו  מיום  ב"יהב
 :הנימוקים דלהלן

שעניין  החזקת ,  כי  כלל  ידוע  הוא,  יש  להקדים,  גופה  של  שאלת  הסמכותל"
א "ע:  אהר  (הילדים  הוא  נושא  הכרוך  מעצם  טיבו  וטבעו  בהליך  הגירושין

ד טו "פ, בארי'  וינטר נ1/60מ "בד; 1085) 2 (ד יג"גולדמן פ'  גולדמן נ8/59
; 525)  2  (ד  כט"פ,  שמואל  דויטש'  נ'    שרה  דויטש  ואח184/75א  "ע;  1475

עם  הגשת ,  לכן).  'בית  הדין  הרבני  הגדול  ואח'  נ'    פלונית  ואח2898/03ץ  "בג
טי  גם  ענייני הרי  שנכרכים  באופן  אוטומ,  ד  הרבני"כתב  תביעת  גירושין  לביה

אלא  אם  כן  החריגו  עניין  זה .  המשמורת  והסדרי  הראיה,  החזקת  הילדים
 .דבר שלא היה במקרה דנן, התובעים באופן מפורש

בקובעה  שאין  סתירה ,  צדקה  שופטת  בית  המשפט  לענייני  משפחה,  דעתנול
, "בסוגיית  המשמורת  והסדרי  הראיה  בבית  הדין  הרבני"בין  הסמכות  לדון  
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ש  לענייני  משפחה  להידרש  לסעדים  זמניים "בין  סמכות  ביהמל,  מחד  גיסא
חוק  בית ל)  4  (1נמצאת  בסמכותו  לפי  סעיף  ה  (הנוגעים  לשאלת  האבהות

קביעה  זו  חזר  ואישר .  מאידך  גיסא,  )1995-ה"תשנ,  המשפט  לעניני  משפחה
כל  הצווים  הזמניים  שניתנו  על "כאשר  השאיר  את  ,  ש  המחוזי"אותה  ביהמ

, "על  כנם  ...  ]צו  הזמני  בעניין  הסדרי  הראיה  הכולל[א  ידי  בית  המשפט  קמ
ש  העליון  בדחותו  באופן  מלא  את "וכך  חזר  ואישר  זאת  פעם  נוספת  גם  ביהמ

 .בקשת רשות הערעור על כל חלקיה

דינם  של .  נראית  ברורה  בעליל,  לדעתנו,  הבחנה  והחלוקה  בין  השנייםה
  מטיבם  ומטבעם ,הסדרי  המשמורת  הקבועים  בין  שני  ההורים  עקב  פירודם

אין ,  יחד  עם  זאת.  הם  בסמכותה  של  הערכאה  העוסקת  בהליך  הגירושין
 כשהוא  עוסק  בעניין  שבסמכותו,  הדבר  מונע  מבית  המשפט  לענייני  משפחה

להידרש  לבקשת  סעדי  הביניים  הנזקקים  לטובתם ,  )גון  הכרת  אבהותכ(
  עד ,וזאת  בתנאי  שיהיו  אלה  הסדרים  זמניים  בלבד.  המיידית  של  הילדים

 .לקביעת הסדרי המשמורת הקבועים שבין בני הזוג

ם  טענת  השיהוי  של  המערער  בהתנגדות  לסמכות  בית  המשפט  לעניני ג
ואינה  מהווה  עילה  לדחיית  קביעת  הסמכות ,  משפחה  אינה  עולה  במקרה  דנן

עצם  עניין  הכרת  האבהות  אינו  בסמכותו  של  בית ,  שהרי.  מחוסר  תום  לב
ש  לעניני "ה  למערער  מקום  להתנגד  לסמכות  ביהמועל  כן  לא  הי,  הדין  הרבני

רק ,  מצדו  של  המערער,  שאלת  הסמכות  עלתה  לראשונה.  משפחה  בעניין  זה
 .וכך אכן עשה, ש נתבקש לתת צו הנוגע לעניין המשמורת"מעת שביהמ

... 

 כי  במסגרת  עקרון  הכיבוד  ההדדי  בין  ערכאות  המשפט,  עולה  מדברינוה
, )118)  2  (ד  נז"פ,  פלמן'  אורג'ג'  פלמן  נ-ג  אירה  פיי8497/00ץ  "בג:  אהר(

ד  הרבני  הסמכות  לדון  בעניין  הסדרי  המשמורת "מרגע  שהוקנתה  לביה
מאידך .    לא  יעסוק  בכך  בית  המשפט  לעניני  משפחה–הקבועה  בין  ההורים  

מעת  שבית  המשפט  לעניני  משפחה  דן  בעניין  הסדרי  המשמורת ,  גיסא
 .סעד זמני זה בית הדין הרבני לא יעסוק ב–כסעד זמני בלבד , הזמנית

ד  קובע  כי  הסמכות  בענין ''אור  האמור  מוחלט  לקבל  את  הערעור  וביהל
 .ד''נתונה לביה] 'ר[הסדרי ראיה ומשמורת של הבן 

ד ''ד  האיזורי  וביה''ל  המערער  להגיש  את  בקשתו  למינוי  מומחה  לביהע
 ".האיזורי יפעל בהתאם

ד  האזורי  אף  מינה  מומחה  שיטפל "ביה,  יד  האזור"המערער  שב  והגיש  תביעתו  בביה)  ג

ד בהחלטתו מיום "דחה ביה, אחרי  קבלת  חוות  דעת המומחה.  בניסיון  לקביעת  הסדרי  שהות

להלן  חלקים ,    את  בקשת  האב  לקביעת  הסדרי  שהות13.10.2013ד  "ב  בחשוון  תשע"י

 :מהחלטה זו

בקשה "  אשר  כותרתה  22.6.13מיום    ]'ז[הנדון  שלפני  בקשת  התובע  מר  "
 ."להורות על קיום הסדרי ראייה

לא  מקיימת  את  החלטת   ]'א['  נימוקי  הבקשה  טוען  המבקש  שהנתבעת  גבב
ד  הגדול  על  מינוי "י  החלטת  ביה"ד  עפ"  בו  החליט  ביה25.4.13ד  מיום  "ביה

 ].'ר[מומחה לעניין טובת הקטין בכל הקשור לראיית הקטין 

   ונמצאת  בתיק28.7.13ד  ביום  "ד  של  נדב  וינטרוב  שהוגשה  לביה"ווח[...]  
  [...]ד"יהב
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 :ד"כך כותב המומחה מר נדב וינטרוב בחווו

ש "י  ביהמ"  מונתי  כמומחה  ע2001ראשית  רצוני  לציין  כי  בשנת  "
על  מנת  לחוות  את  דעתי  בענין  המשמורת   ]'ק[לעניני  משפחה  ב

לאחר  עריכת ,  ]'א[ו]  'ז[נם  של  מר  ב]  'ע[והסדרי  הראיה  של  הקטין  
יום  הסדרי  ראיה קלצתי  על  האם  כמשמרנית  ועל  אבחונים  כנדרש  המ

 .כמקובל עם האב

פגישה  זו  שיתף  אותי  מר ב  [...]  2.6.13ביום  ]  'ז[גשתי  את  מר  פ[...]  
לדבריו  בשל  צו ]  'ע[  וחצי  שנים  אין  לו  קשר  עם  הבן  4י  מזה  כ]  'ז[

אך  גם  דיבר ,  שהוצא  כנגדו  הוא  הפנה  את  האשמה  כנגד  האם  ובן  זוגה
לא  ניתן  היה  להבין .  עליו  לאחר  שביטל  פגישה  עמו]  'ע[על  כעס  של  

 ].'ע[לאשורן את נסיבות ניתוק הקשר עם 

קשר  מאז  לידתו  אך  הוא  נחוש  ברצונו ]  'ז[לא  היה  למר  ]  'ר[ם  הקטין  ע
לקשר  נראה  כי  הוא  ער  לאפשרות  שהאם  לא  תאפשר  קשר  זה  ומבקש 

  [...]ד והטלת סנקציות על האם"את התערבות ביה

ן  מדובר  בהשבת  הסדרי  ראיה  שהיו  ונקטעו  אלא ובהר  לאב  איה
ביצירת  הסדרי  ראיה  לראשונה  וכי  במצב  יש  לשים  לב  כי  בצדק  ביקש 

ד  הנכבד  לבדוק  את  טובת  הקטין  וחזר  והדגיש  כי  יש  לתת  משקל "ביה
 .לטובת הקטין

" ד  קבע  שאני  אחדש  את  הקשר"ביה"פתח  פגישתנו  אמר  האב  כי  ב
 ]ו[כי  האב  בנחישותו  לקשר  עימנראה  ן  למרות  דברי  על  טובת  הקטי

בכל  מקרה   [...]  לא  לגמרי  פתוח  להפנות  אמירות  מעין  אלו  לעומק
הובהר  לאב  כי  תהליך  יצירת  קשר  לראשונה  אחרי  שנים  של  העדר 
קשר  הינו  תהליך  מורכב  הדורש  סבלנות  רבה  ושיתוף  פעולה  של  שני 

ות האב  הביע  ספק.  הצדדים  בנסיבות  הנוכחית  הסיכוי  לכך  אינו  גדול
לגבי  הצורך  בתהליך  ממושך  כמו  גם  ספק  לגבי  יכולתו  לממן  תהליך 

 ".כזה

:   נפגש  המומחה  עם  האם  ולגבי  פגישה  זו  כותב  מר  וינטרוב8.7.13יום  ב
אינו  בא  בחשבון  היא  מתנגדת  לכך ]  'ר[לבין  ]  'ז[בחינת  האם  קשר  בין  מר  מ"

 ."לפגישות אלה] 'ר[בכל תוקף וכמובן לא תביא את 

 :מומחהסיום כותב הל

טלפונית  בנסיון  לקבוע  עימו ]  'ז[בעקבות  פגישה  זו  שוחחתי  עם  מר  "
מר .  פגישה  נוספת  על  מנת  להעריך  את  המצב  ולהחליט  על  ההמשך

לא  היה  מעונין  בפגישה  נוספת  לדבריו  מסיבות  כלכליות  וגם  כי ]  'ז[
לדבריו  כל  שצריך  הוא  עדכון  שלו  לבית  הדין  על  חוסר .  אין  צורך

  האם  על  מנת  שזה  יורה  לה  לשתף  פעולה  או שיתוף  פעולה  של
 ".לחילופין יטיל עליה סנקציות

ציטוט  המורחב  די  בכך  כדי  לדחות  את  בקשותיו  האגרסיביות  למתן ב
 .ד עם צעקות ליד דלתו של ההרכב"החלטה בקשות הכוללות הגעה לביה

כ  צווים  למרות  שמעולם "הרי  תובע  המבקש  לראות  את  הקטין  ומבקש  עש
ראה  הקטין  את  התובע  ולא  התובע  את  הקטין  פגישה  זו  הינה לא  פגש  ולא  

ד  ציין "בר  שביהד,  סבוכה  ויש  להתייחס  לכך  בכובד  ראש  עם  הכנה  ראויה
אולם  נראה .  זאת  בהחלטתו  בעת  מינוי  המומחה  וגם  המומחה  היה  ער  לכך

לא  היה  מעונין  בפגישה ]  'ז[מר  "שהתובע  לא  הפנים  זאת  ולמומחה  השיב  
 ."בות כלכליות וגם כי אין צורךנוספת לדבריו מסי
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ד  שאין  מנוס  מלהגיע  למסקנה  שרצונו  של  התובע "ל  נראה  לביה"כל  הנמ
ד  לתת "ותו  לא  ואין  זה  מתפקידו  של  ביה"  יטיל  עליה  סנקציות"כדבריו  

לתובע  רצון  זה  כאשר  יש  חשש  מהותי  לפגיעה  נפשית  בקטין  לפגישה  ללא 
 .הכנה

ן  צו  כל  שהוא  לענין  הביקורים ד  לנכון  לית"ל  אין  מוצא  ביה"אור  הנל
ומהראוי  היה  שהתובע  יפעל  כנדרש  מתוך  כנות  לבדיקת  אפשרות  לקשר  אם 

 .אכן רצונו בכך

ד  לעת  עתה  את  בקשת  התובע  למתן  צו  ביקורי "וחה  ביה  דעיל  לכל  האמורמ
  ."סעד אחר וילדים

 .מערער ערער על החלטה זוה

  פסק  דינו  בו  דחה  תביעת   הוציא  בית  המשפט  למשפחה  את5.11.2013בתאריך  )  ד

ש  בפסק  דינו  מאריך  לצטט  מפסיקות  בתי  המשפט "ביהמ.  להכרת  אבהות]  'ט[המשיבה  ו

במקום ,  ש  לא  יזדקק  לשמיעת  ראיות  לצורך  קביעה  אזרחית  של  אבהות"הקובעות  שביהמ

בפסק  הדין  מצוטטים  פסקי  הדין .  שראיות  אלו  יכולות  לפגוע  במעמדו  האישי  של  הבן

. השיקולים  שעלו  בפסיקות  אלו  שלא  לקבל  ראיות  לגבי  קביעת  אבהותו,  במקרים  שונים

שהצורך  שלא  לפגוע  בכשרותו  של  הילד ,  העולה  מרוח  הפסיקה  בערכאות  האזרחיות  הוא

להלן  חלק  מפסק .  מ  להאריך  בעניין  זה"ואכ,  הוא  הגורם  המוביל  והדומיננטי  בהכרעות  אלו

 :הדין ומסקנתו

ס  של  הקטינים  שלא  להיות  מוכרזים מאזן  האינטרסים  עומד  מחד  אינטרב"
לצד  קשיים  להינשא ,  כרזה  שתטיל  בהם  פגם  חברתי  לדורות  ה,כממזרים

שויה  לבודד ע,  הכרזה  על  הקטינים  כממזרים.  בתוך  מסגרת  העם  היהודי
בלי  להתייחס   מ.אותם  בחברה  היהודית  ולאלצם  לחפש  חלופות  נישואין

על  קביעת  אבהות  גם  בראיות ,  וק  מידע  גנטיחשל  ,  לשאלת  חלות  המניעות
כי  ממזור ,  ברור  כי  החוק  משקף  את  עמדת  המחוקק  בעת  הזאת,  נסיבתיות

אינו  עולה  בקנה  אחד  עם  טובת  הקטין  וכי  הראיה  החברתית  הרווחת ,  קטין
 .כפי שהתובעים מבקשים לעשות, אינה מגמדת את הפגם בממזור

י  התובעים  אשר  נחלקים "אינטרסים  שצוינו  ע  לחשיבות  רבה  גםיש  ,  אידךמ
 .מאידך אינטרסים של ההורים, מחד אינטרסים ישירים של הקטינים: לשניים

לאחר ,  יוכל  ממילא  להגיע  לברור  האמת,  18עם  הגיע  הקטין  לגיל  [...]  
האינטרסים  לרישום  הקטין  תחת  אביו ,  לפיכך.  ששקל  את  שיקוליו  כבגיר

מספר  שנים  ואינה   לדחית  רק  באופן  זמני  נ,כות  האב  המקבילהמולידו  או  ז
 .מבוטלת אלתר

, י  פתרונות  שבית  המשפט  יתן"מאוינים  ע,  תר  האינטרסים  במישור  הפרקטיי
המשנה '  כפי  שפסק  כבו  [...]  על  מנת  להקל  על  חיי  התובעים  והקטינים

 :711) 1 (ח מי"פד, 'פלונית ואח' ש נ"היועהמ 921354/א "ע בלנשיא אלון

בהתנגשות  בין  הערך  בדבר  חקר  האמת  לבין  הערך  של  טובת "
 ."זוהי האמת המשפטית. וברת טובת הקטינהג – הקטינה

ממזרות  על כי  הערך  בדבר  העדר  הטלת  כתם  ה,  ברור  וק  מידע  גנטיחתיקון  מ
 .מהווה ערך ואינטרס עדיף על גילוי האמת העובדתית, קטין
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וצא  שמרבית  האינטרסים  של  הקטינים  מסופקים  במצב  הקיים  ולפיכך י
 .המעבר למדרג השני עשוי לגרום להם יותר נזק ובוודאי שאינו לטובתם

[...] 

 חרית דברא

מצאתי לא  ,  מזור  הקטיןממחשש    הבסופה  של  בחינת  המדרגים  ונוכח .27
הנזק  שיגרם  לקטינים  עולה .  לנכון  להורות  על  מעבר  לבדיקת  המדרג  השני

 .על התועלת שתצמח מכך

בו  שוכנעתי  כי  מצבם  הנוכחי  של ,  י  להסתפק  בבחינת  המדרג  הראשוןד
י "משקף  את  טובתם  ובלבד  שהצרכים  האופרטיביים  יחוזקו  ע,  הקטינים

 .צווים מתאימים

[...] 

שם  משפחה [...]"  "אין  מניעה  כי  יקראו  ,  יםאשר  לשם  משפחתם  של  הקטינב
 .אותו נושאת אימם

 :פיכך נקבע כדלקמןל. 28

אב "בכפוף  לכך  שמוצהר  כי  התובע  הינו  ה,  תביעה  לאבהות  נדחיתה .א
 .של הקטינים" פסיכולוגי

 .תובעים הינם האפוטרופוסים הבלעדיים של הקטיניםה .ב

יד  את או  להטר/או  לעקוב  ו/יתן  צו  האוסר  על  הנתבע  לבלוש  ונ .ג
 .התובעים ואת הקטינים

  האוסר  על  משרד  הפנים  לרשום  כל  שינוי  בשם 10.8.08צו  מיום  ה .ד
 ".משפחתו של הקטין תקף

י הרב שמעון יעקבי היועץ המשפטי של בתי "ד ע"ש הומצאה לידיעת ביה"החלטת ביהמ) ה

(ד  "בתמוז  תשע'  בעקבותיה  הוציא  בית  הדין  האזורי  ביום  א).  כתוארו  אז(הדין  הרבניים  

 :את ההחלטה דלהלן) 29.6.2014

ייעוץ  המשפטי  לבתי  הדין  הרבניים  יידע  את  בית  הדין  על  פסק  הדין ה"
בתאריך   31880/07ש  "שהוציא  בית  המשפט  לענייני  משפחה  בתיק  תמ

, בלא  להיכנס  לשאלת  האבהות,  בפסק  דין  זה  קבע  בית  המשפט.  5.11.2013
וכי  הוא  אוסר ,  "קטיניםינם  האפוטרופוסים  הבלעדיים  של  הההתובעים  "כי  

] 'ר[ליצור  קשר  עם  הבן  ,  )המבקש:  הלןל]  ('ז[מר    –ך  ילעל  הנתבע  באותו  ה
 ).הקטין: הלןל(

  החליט  בית  הדין  הרבני  הגדול  לקבל  את  הערעור 13.1.2013מנם  בתאריך  א
וקבע ,  30.6.2009שהגיש  המבקש  כנגד  החלטת  בית  הדין  הרבני  מהתאריך  

ורת  הקבועים  של  הקטין  נתונים  לסמכותו  של כי  עניין  הסדרי  הראיה  והמשמ
המשיך  בית  המשפט  ודן  בענייני  המשמורת ,  חרף  זאת,  רם  ב.בית  הדין  הרבני

 .כאמור, הקבועה של הקטין והורה לגבי האפוטרופסות שעליו

מירה  ראש '    אברהם  ראש  חודש  נ2626/90א  "עלאור  פסק  דין  ,  אור  האמורל
טובת  הילד  ומתוך  מגמה  שלא  להוציא על  פי  עקרון  ,  205)  3  (מ  מו"פ,  חודש

מחליט  בית  הדין  הרבני  כי  מעתה ,  הוראות  סותרות  בין  הערכאות  המשפטיות
, הוא  מושך  את  ידיו  מעיסוק  בענייני  המשמורת  והסדרי  הראיה  של  הקטין

 .ומותיר אותם לבית המשפט שדן והחליט בהם
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 ".ם מתן פסק דין זה התיק סגורע

  .מערער הם על החלטה זו ערערג

 13.10.2013חלטה  מיום  ה  (אחר  גלגולים  רבים  נקבע  מועד  לשמיעת  שני  הערעוריםל
ד  הגדול "לפיכך  קבע  ביה,  במועד  הדיון  לא  התייצב  התובע,  )29.6.2014והחלטה  מיום  
ד  הגדול  דחה  בקשה "ביה.  למחוק  את  הערעורים)  9.12.2014(ה  "ז  כסלו  תשע"בהחלטתו  מיום  י

הפכו   29.5.2014ומיום    13.10.2012ד  מיום  "החלטות  ביהלפיכך  .  לעיון  נוסף  בהחלטה  זו
 .להחלטות חלוטות

 .ד האזורי לקביעת הסדרי שהות"חזר המערער והגיש בקשתו לביה 1.2.2016יום ב

ד  ביום "ד  ההחלטה  הדוחה  בקשה  זו  ובהמשך  לה  הוציא  ביה"הוציא  ביה  2.2.2016יום  ב
 :את ההבהרה דלהלן 9.2.2016

י  בית  הדין כאמר  נ)  30.6.2014  (ד"בתמוז  תשע'  ם  בהחלטת  בית  הדין  מיוב"
מושך  ידיו  מעיסוק  בנושא  המשמורת  והסדרי  הראיה  ומותיר  אותם  לבית 

 31880/07ש  "פסק  דין  בתיק  תמ  גיןבוזאת  ,  המשפט  שדן  והחליט  בהם
 .ל סגירת התיקעל "החלטתו הנבועל כן בית הדין הורה , 5.11.2013אריך מת

ואף  התייחס ,  ת  הדין  מפסיקת  בית  הדין  הגדולל  לא  התעלם  בי"החלטה  הנב
 – בכתבו, אליה מפורשות

הייעוץ  המשפטי  לבתי  הדין  הרבניים  יידע  את  בית  הדין  על  פסק  הדין 
  בתאריך 31880/07ש  "שהוציא  בית  המשפט  לענייני  משפחה  בתיק  תמ

, בלא  להיכנס  לשאלת  האבהות,  בפסק  דין  זה  קבע  בית  המשפט.  5.11.2013
וכי  הוא  אוסר ,  "הינם  האפוטרופוסים  הבלעדיים  של  הקטיניםהתובעים  "כי  

ליצור  קשר  עם ,  )המבקש:  להלן]  ('ז[  מר  אברהם  –על  הנתבע  באותו  הליך  
 ).הקטין: להלן] ('ר[הבן 

  החליט  בית  הדין  הרבני  הגדול  לקבל  את  הערעור 13.1.2013אמנם  בתאריך  
וקבע ,  30.6.2009שהגיש  המבקש  כנגד  החלטת  בית  הדין  הרבני  מהתאריך  

כי  עניין  הסדרי  הראיה  והמשמורת  הקבועים  של  הקטין  נתונים  לסמכותו  של 
המשיך  בית  המשפט  ודן  בענייני  המשמורת ,  חרף  זאת,  ברם.  בית  הדין  הרבני

 .כאמור, הקבועה של הקטין והורה לגבי האפוטרופסות שעליו

אש מירה  ר'    אברהם  ראש  חודש  נ2626/90א  "לאור  פסק  דין  ע,  לאור  האמור
על  פי  עקרון  טובת  הילד  ומתוך  מגמה  שלא  להוציא ,  205)  3(מ  מו  "פ,  חודש

מחליט  בית  הדין  הרבני  כי  מעתה ,  הוראות  סותרות  בין  הערכאות  המשפטיות
, הוא  מושך  את  ידיו  מעיסוק  בענייני  המשמורת  והסדרי  הראיה  של  הקטין

 .ומותיר אותם לבית המשפט שדן והחליט בהם

 .יק סגורעם מתן פסק דין זה הת

ולאור  שינוי  הנסיבות  מעת  החלטת  בית  הדין  הגדול  האמורה ,  אור  האמורל
בית ,    לבקשת  המבקש  בדמות  פסיקתו  של  בית  המשפט  בינתיים3בסעיף  

כך  שלא  יהיה  נכון  להסיק  כי  בית .  הדין  דנן  הוציא  החלטתו  המצוטטת  מעלה
בקשת   ל3כפי  המשתמע  מסעיף  ,  הדין  דנן  התעלם  מהחלטת  בית  הדין  הגדול

 .המבקש

היועץ  המשפטי  לשיפוט  הרבני ,    לבקשת  המבקש10ניגוד  לאמור  בסעיף  ב
ל  הוא "וכל  מה  שמצוין  בהחלטה  הנ,  לא  קובע  באשר  להחלטות  בית  הדין
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ובית ,  שהיועץ  המשפטי  יידע  את  בית  הדין  ביחס  לנתון  האמור  והמצוטט  שם
 .הדין הוציא החלטתו בהתאם לנתון זה שהשתנה

נשוא  בקשת ,  2.2.16  הדין  כתב  בהחלטתו  הקודמת  מיום  בית,  אור  כל  זאתל
 –כי , המבקש להבהרה

בחינת  בית  הדין  אין  כל  עילה  חדשה  לשוב  ולהידרש  לנושא  לאחר  שבית מ
 .הדין קבע את אשר קבע

י  חבר  בית "יתנה  החלטה  ענ)  7.9.2015  (ה"ג  באלול  תשע"בתאריך  כ,  מנםא
, את  הבקשה  לעיון  מחדשהדין  הגדול  הרב  ציון  אלגרבלי  לפיה  הוא  דוחה  

כי   וצר  רושםנ,  יחד  עם  זאת  אך,  תוך  ציון  שבית  הדין  נימק  היטב  את  דבריו
והיא  לא  ברורה  לגופה  מהעדר ,  טעות  יסודהבתכן  וי,  הסיפא  של  ההחלטה

 .נימוק לאמור

בהתאם  לאמור ,  בית  הדין  דוחה  לעת  עתה  את  התביעה  אור  האמורל
 .בהחלטה קודמת שצוטטה

 .ל החלטתו זובית הדין עומד עו

מתכוון בית הדין דנן כי הוא לא יעסוק בבקשה זו " לעת עתה"מילותיו ב
כגון החלטה מבית הדין הגדול המורה לפעול , ללא שינוי נסיבות מצדיק

בניגוד  להחלטת  בית  המשפט  או  החלטת  בית  המשפט  המבטלת  את 
 .החלטתו הקודמת

המשפט בית  הדין  מנוע  מלפעול  בניגוד  להחלטת  בית  ,  שלב  זהב
התובעים  הינם  האפוטרופוסים  הבלעדיים  של המפורשת  הקובעת  כי  

מר  אברהם ,  המבקש  דנן,  וכי  הוא  אוסר  על  הנתבע  באותו  הליך,  הקטינים
 .כמצוטט לעיל, ]'ר[ליצור קשר עם הבן , ]'ז[

ואף , המבקש רשאי לפנות לבית הדין הגדול עם כל טענה מבחינתו, רםב
 " .אם לאמור לעילבהת, רשאי לבקש מהם כל הבהרה

 .כ לשון ההחלטה"ע

יש ,  אחרי  העיון.  ד"ערעורו  של  המערער  הוא  על  שתי  ההחלטות  האחרונות  של  ביה)  ו

מפני  ששתי  ההחלטות  האחרונות  של ,  לקבוע  שערעור  זה  היה  אמור  להידחות  על  הסף

, 30.6.2014אלא  חוזרות  על  החלטתו  מיום  ,  אינם  קובעות  קביעות  חדשות,  ד  האזורי"ביה

. ד  לא  ידון  בבקשה  להסדרי  שהות"ביה,  ש"חלטה  הקובעת  שלאור  פסק  דינו  של  ביהמה

אין , החלטה שהערעור עליה נמחק,  מכיוון  שלא  נתחדש  דבר  מאז  ההחלטה  הקודמת,  משכך

הגשת .  ד  האזורי  בכדי  לחזור  ולמחזר  את  הערעור  שנמחק"בהחלטה  נוספת  של  ביה

צ  אלגרבלי  בהחלטה "  שכבר  כתב  הגרוכפי,  הערעור  על  החלטה  זו  הינה  שלא  בתום  לב

להטריד  בתביעות  שאין ,  אלא  שהמערער  ממשיך  בדרכו  הבלתי  נלאית.  12.4.2015מיום  

כפי  שיתבאר ,  תוך  הצגת  הדברים  בפרשנות  מעוותת  ולא  נכונה,  תביעות  שנדחו,    שחרןלה

אלא  רגשי  נקם  המלווים  אותו  שנים  רבות ,  לא  געגועי  אב  על  בנו  מדריכים  אותו.  להלן

חובתנו ,  מנגד.  וגורמים  לו  להשחית  את  זמנו  וממונו  וכן  את  זמנה  וממונה  של  המשיבה

להבהיר  שגם  האם  המשיבה  בטענותיה  מציגה  את  הפסיקות  שניתנו  באופן  לא  מדויק  ולא 

ולתת  הכרעתנו  בערעור  זה ,  ולכן  חובתנו  להבהיר  העובדות  והפסיקות  שהוזכרו  לעיל,  נכון

 .מתמשכת ללא תועלת וללא טעםבאופן שיגרום להפסקת הסאגה ה
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, ד  קיבל  תביעתה  לגירושין"ביה.  2002המשיבה  הגישה  תביעת  גירושין  בשנת  ,  אמור  לעילכ
ד  האזורי "הוציא  ביה  4.5.2006יום  ב].  'ר[ולד  הבן    נ23.5.2005ום    בי.אך  הצדדים  לא  התגרשו

קובעת ,  "כירי"הנסמכת  גם  על  דין  ,  החלטה  זו].  'ר[החלטה  שאין  להטיל  דופי  בכשרותו  של  
  לחוק  מרשם  האוכלוסין 22יש  לציין  שגם  על  פי  סעיף  ].  'ר[מערער  הוא  האב  של  ה-שהבעל
 :הקובע

א  יירשם  אדם  כאביו  של  ילד  שנולד  לאשה  שהיתה  נשואה  לאדם  זולתו ל"
משפט  או -דין  של  בית-פי  פסק-אלא  על,    יום  שלפני  יום  הלידה300בתוך  

 ".דין מוסמך-בית

בעל  האשה  הוא  זה  שיירשם  כאבי  הילד ,  שת  של  רשות  שיפוטיתרי  שללא  החלטה  מפורה
] 'ר[פיכך    ל.כבנו  במרשם  האוכלוסין]  'ר[בהתאם  לכך  רשם  האב  את  הבן  .  שנולד  בעת  הנישואין

 .משפטית וחוקית - הוא בנו של המערער הלכתית

מדוע  אין  לערוך  בדיקות  כלשהן  במקום  שהילד  כשר ,  יש  להאריך  בנימוקים  ההלכתייםו
ף  בנידון  דידן  אין  עלינו  לחקור אולכן    .מ"ואכ,  א"וכתבתי  בזה  במקו,  בקהל  על  פי  דיןלבא  

ש בפסק "זוהי  גם  כוונת  המחוקק  וזו  הייתה  מגמת ביהמ,  זוהי  דרכה  של  תורה,  ולברר  יותר
שהרי  עברה  לגור  עם  גבר  זר  לפני  גירושיה  ולאחר  לידת ,  ואף  שהאם  פרוצה  ביותר.  דינו

אפילו  הכי  על .  ד  קבע  לגביה  שהיא  ממזרת"בת  שביה,  י  גירושיהילדה  בת  נוספת  לפנ  ]'ע[
וא  בנו  ההלכתי  משפטי  של ה]  'ר[,  ד  בפסק  דינו"פי  דין  ובנסיבות  העניין  וכפי  שכתב  ביה

 .המערער

 הותשעניין  זה  של  משמורת  והסדרי  .  היו  הצדדים  נשואים]  'ר[מכיוון  שבעת  לידתו  של  )  ז

ואין  הדבר  משנה  מי  הגיש  את ,  פי  שנקבע  בפסיקהיעת  הגירושין  כבכרוך  מטיבו  וטבעו  בת

שהרי  עניין  זה  של  כריכה  יכול  להיעשות  בין  בעת  הגשת ,  תביעת  הגירושין  ומתי  הוגשה

 .י התובע ובין על ידי הנתבע"התביעה ובין לאחריה בין ע

 :ל"וז, 2898/03ץ "יין בגע

ה משמורת  ילדים  נחשבת  סוגיה  הכרוכ,  משפט  זה-על  פי  פסיקתו  של  בית"
בתביעת  הגירושין  לפי  טיבה  וטבעה  כל  עוד  לא  נתבעה  קודם  לכן  בערכאה 

 יתר  העניינים  דורשים  כריכה  מפורשת  בתביעת  הגירושין.  מוסכמת  אחרת
 בארי'    וינטר  נ1/60מ  "ביד:  1091'  בעמ,  ]1[גולדמן  '    גולדמן  נ8/59א  "ע(
 )."1467' בעמ, )]2[ ענין וינטר –הלן ל(

משמורת  הילדים  כרוך  מעצם  טיבו  וטבעו  בתביעת  הגירושין ין  ספק  שכמו  שהענין  של  א
, שהרי  לא  יתכן  שהצדדים  יפרדו  ולא  יקבע  מקומם  של  הילדים  אחרי  הגירושין,  וטעמו  של  דבר

לכן  מוכרח  להיקבע  עם  מי  יגורו ,  שמכיוון  שאין  אפשרות  שיגורו  תחת  קורת  גג  אחת  עם  הוריהם
גירושין  הינם  גירושין  בין השהרי  ,    הסדרי  השהותכן  גם  אתו.  ומי  יטפל  בילדים  באופן  יום  יומי

אך  עדיין  חייב  להישמר  הקשר  הרצוף  וההדוק  בין  הילדים  לבין ,  ההורים  שביניהם  ניתק  הקשר
ולפיכך חלק . שהרי  ילד אינו מתגרש ואינו יכול להתגרש מאחד מהוריו,  ההורה  שאינם  גרים  עמו

קשר  זה  ממומש .  שאינו  משמורן  לילדומהליך  הגירושין  הוא  קביעת  הקשר  הנכון  בין  ההורה  
 .דברים נוספיםובאמצעות הסדרי שהות 

. רוך  מעצם  טיבו  וטבעו  בנושא  הגירושיןכלפיכך  יש  לקבוע  שגם  נושא  הסדרי  שהות  ו
ולפיכך  עם  הגשת  תביעת  הגירושין  קונה  בית  הדין  סמכות  לדון  גם  בנושא  החזקת  הילדים  וגם 

רוך  מעצם  טיבו כ  משמורת  הילדים  והסדרי  שהות  ודווקא  ענין  זה  של.  בנושא  הסדרי  שהות
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כ  ענין "משא.  שהרי  עם  הגירושין  חייבים  להכריע  גם  בדברים  אלו,  וטבעו  בתביעת  הגירושין
שהרי ,  כל תביעת גירושין-חינוך  הילדים  או  הגירת  קטינים אינו דבר הנצרך להכרעה עם גירושין

 .או בכלל שיןאין הכרח כלל שנושאים אלו יעמדו על הפרק בעת הגירו

שענייני  המשמורת  נחשבים  לעניינים  הכרוכים  מטיבם ,  בארי  נקבע'    וינטר  נ1/60מ  "בידב
בית  הדין  האזורי '    עליזה  אמיר  נ5507/95ץ  "בדבריו  של  השופט  חשין  בבג.  ומטבעם  בגירושין

הדן  בהבחנה  בין  סמכות  הכריכה  בענייני  ההחזקה  לסמכות  הכריכה ,  321)  3  (ד  נ"פ,  בחיפה
 :ל"וז, מצינו הטעם לדברים אלו וכמו שביארנו לעיל, יני החינוך של הילדיםבעני

  עולה  מעצמה –  כפי  שראינו  –שתביעה  להחזקת  ילדים  ,  טעם  הדבר  הוא"
שהרי  לא  נקבל  ולא  יעלה  על  הדעת  שהאב  יפרוש .  בכל  תביעת  גירושין

נושא  החזקת  ילדים .  והילדים  יוותרו  בתווך,  האם  תפרוש  לביתה,  לביתו
ומכאן ,  חייבים  להכריע  בו  בתביעת  הגירושין"  י  עצם  טיבו  וטבעולפ"

 ."איפיונו המיוחד

ומה  לענין  המשמורת  וכרוך  מעצם  טיבו דאין  ספק  שגם  ענין  הסדרי  שהות  ,  לפי  דברים  אלוו
, הצדדים  היו  נשואים]  'ר[ומן  הכלל  אל  הפרט  מכיוון  שבעת  לידת  .  טבעו  בתביעת  הגירושין

ביעה שלא תמשכך הסמכות לדון בעניין תביעת הסדרי שהות ,  של האבהוא בנו] 'ר[נקבע שהבן 
מור אמכיוון  שעניין  זה  של  המשמורת  והסדרי  שהות  .  ד"ל  ביהה  שהוגשה  בערכאה  אחרת  הינ

ד  סמכות  לדון  בין  במשמורתו  ובין  בהסדרי  שהות "לפיכך  קנה  ביה,  להקבע  עם  הגירושין
 .תביעת הגירושין של הוריוב

, )נישואין  וגירושין(  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  3על  פי  סעיף  ,  ידוע  כרנוסיף  ונאמ)  ח

 1953-ג"התשי

 אם  ואשה  הדי  יל  עםא,  הודים  יין  בירושין  גביעת  תבני  רין  דבית  לוגשהה"
 תביעת  בכרוך  הנין  עכל  בחודי  ייפוט  שבני  רין  דבית  להאי,  איש  הדי  ילע
 ."זוג הלילדי ואשה לזונות מרבותל, גירושיןה

 ש  העליון  השופט  אהרן"שיא  ביהמנ  בפסק  דינו  של  5679/03ץ  "כריכה  אוזכר  בבגופן  הא
 :ברק

 :וזו הוראת לשונה, לחוק השיפוט 3 סעיףבכריכה קבועה ה

 גירושין גב איפוטש"

אם  על  ידי ,  לבית  דין  רבני  תביעת  גירושין  בין  יהודים  וגשהה.  3
כל  ענין לבית  דין  רבני  שיפוט  יחודי  ב  האי,  האשה  ואם  על  ידי  האיש

 ..."גירושיןההכרוך בתביעת 

עמד  על  כך  השופט ".  נכרכים"הבחינה  בין  שני  סוגי  ענייני    פסוקה  ההלכהה
 :פרשותהבאחת  זילברג' מ

 .אשר לפי עצם טיבו וטבעו כרוך בתביעה של גירושין נייןע) 1"(

כגון ,  ואפילו  לאו  דוקא  ענין  של  המעמד  האישי,  ענין  אחר  לכ)  2(
הזוג -על  ידי  בן'  נכרך'ממש    פועלבאשר  ,  תפינוי  דירה  משותפ

חיסול   שםלואשר  הכרעתו  דרושה  ...  בתביעת  הגירושין  הקונקרטית
'   נולדמן  ג8/59א  "ע  (..."יעיל  של  יחסי  בני  הזוג  המתגרשים  זה  מזה

בית '    נמרני  ע566/81ץ  "גבראו  גם  .  1091,  1085ג  "ד  י"פ,  גולדמן
בית  הדין '    נמיר  א5507/95ץ  "גב  ;)  א  פורסםל  (הדין  הרבני  הגדול

 ).55) 5 (ד נ"פ, האזורי בחיפה
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[...] 

את  סמכות  בית  הדין  הרבני  לכל ,  איפוא,  מרחיב  שיפוטהלחוק    3  עיףס.10
אם  עניין  זה  כלל  אינו  מענייני  המעמד   פילוא,  עניין  הכרוך  בתביעת  גירושין

שההכרעה  בו ו  המתדיינים  חדאעל  ידי    כרך  בפועלנובלבד  שהעניין  ,  האישי
הוא   זהכ.  זה  מזה  דרושה  לשם  חיסול  יעיל  של  יחסי  בני  הזוג  המתגרשים

חלוקת  הדירה  היא  מן .  למשל  עניינה  של  דירת  המגורים  של  בני  הזוג
המתעוררת  עקב ,  באופן  ישיר  ואמיץ  בנישואי  בני  הזוג  כרוכותה,  השאלות

ה  דרוש ואשר  פתרונ,  הליך  הגירושין  להביאהשהתערערות  יחסי  בני  הזוג  
'   נלדמן  פ75139/א  "ע  (לשם  חיסול  יעיל  של  יחסי  בני  הזוג  המתגרשים

לוקת  הרכוש  בין  בני  זוג  אינה ח,  יחד  עם  זאת).  267,  263)  1  (ד  ל"פ,  פלדמן
על  מנת  שבית  הדין  ירכוש .  בתביעת  הגירושין  טבעהוכרוכה  מעצם  טיבה  

של  ענייני  הרכוש  בתביעת   ריכהכנדרשת  ,    שיפוט  ייחודית  בענייןסמכות
הוראת ).  118)  2  (ד  נז"פ,  פלמן'  נפלמן  -ייג  פ008497/ץ  "גבאו  ר  (הגירושין

 סוגיותההכריכה  נועדה  להקנות  לבעלי  דין  אפשרות  לכרוך  את  מכלול  
 ינטר  ו601/מ  "דאו  ביר  (ת  לפירוק  קשר  הנישואין  במסגרת  דיונית  אחתהנלוו

בישראל   משפחה  היניד,  צבי-רוזן'  וכן  ראו  א;  1466,  1457ד  טו  "פ,  בארי'  נ
 ).49) ן"שת (בין קודש לחול

[...] 

איזו  דרך  באו  לעולם ממש  לשאלה  כיצד  וב  לשאין  חשיבות  ,  טעמיל.13
ואם  במהלך   תביעההידי  ציון  הדבר  בכתב  -אם  על,  הליכי  הכריכה

ריכה  אינה  חייבת  להיעשות  בדרך כ.  ההתדיינות  בפני  בית  הדין  הרבני
א ל  (בית  הדין  הרבני  הגדול'    נמרני  ע81566/ץ  "גבשוו  ה  (מוגדרת  ורמליתפ

ם  נפל  פגם  פורמלי  בכך  שהכריכה  לא  נעשתה אגם  ,  זאת  ועוד)  ).  פורסם
אינה ,  בשלב  הנוכחי,  התוצאה  של  הפגם,  התביעה  כתבבבצורה  מפורשת  

). 11  סקהפ,  םש,  966334/ץ  "גבשוו  ה  (ביטול  הסמכות  של  בית  הדין  הרבני
הוא  לא  ביקש  מבית  הדין .  הטעם  לכך  הוא  שהעותר  לא  עמד  על  המשמר

תחת .  בכריכה,  לכאורה,  בעניין  הרכוש  בשל  הפגם  שנפל  לדוןמנע  להימ
. לדיון  בתביעת  הגירושין  וכל  הכרוך  בה  דיןההוא  התייצב  בפני  בית  ,  זאת

לגופו  של  הסכסוך   דרישותיווהוא  השמיע  בפני  בית  הדין  את  טענותיו  
. בעניין  זה  דיןההוא  לא  העלה  כל  הסתייגות  כלפי  הסמכות  של  בית  .  הרכושי
התנהגותו  מלמדת  על  כוונה  לכרוך  בעצמו  את  המחלוקות ,  למעשה

רק  לאחר  שבית  הדין  הרבני  הגדול  פסק  בסכסוך .  בית  הדין  פניבהממוניות  
הוא  מצא  לנכון ,  לשביעות  רצונו  של  העותר  ייתהההרכושי  ופסיקה  זו  לא  

הטענה  כבר  אינה  עומדת   הזאך  בשלב  .  לחלוק  על  הסמכות  של  בית  הדין
נכרכו  בפועלשכיוון ).  השפיטה:  וק  יסודחל)  4)  (ד  (15יף  או  גם  סער  (לעותר

שהם  מסוג  העניינים  שניתנים ,  בתביעת  הגירושין  ענייני  הרכוש  והדירה
היה  על  העותר  לעורר  בהזדמנות  הראשונה  את ,  בתביעת  גירושין  כריכהל

הדין  הרבני -בית'  נק  "  ז77573/צ  "גב,  אור  (.הדין  יתבהתנגדותו  לסמכות  
בית  הדין  הרבני '    נוי  ל936103/ץ  "גב;  284,  281)  1  (ד  לב"פ,  האזורי

בית הדין הרבני הגדול '  נרעבי ש85387/ץ "גב ;591) 4 (ד מח"פ, בירושלים
אין  הוא  רשאי  לכפור ,  משלא  עשה  כן).  818,  813)  2  (ד  מ"פ,  לערעורים

העותר  התנה  את  הסדרת  ענייני ,  אדרבא.  בלכפירה  כזו  אינה  בתום  .  בסמכות
טיעוניו  לגופו  של   העלהו,  הרכוש  בנכונותו  להסדיר  את  מתן  הגט  למשיבה

, משכך. גדולההסכסוך  הרכושי  הן  בפני  בית  הדין  האזורי  והן  בפני  בית  הדין 
אין  לאמר  כי  בית  הדין  הרבני  חרג  מסמכותו  בכך  שהכריע  בעניינים 

 ".העותר למשיבה ביןשהרכושיים 
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חלה  הכריכה  עם ,  מקרה  שלפנינו  שעניין  המשמורת  כרוך  מעצם  טיבו  וטבעו  בגירושיןב
אף  בעניינים   ו.לא  מפקיעה  סמכותו  ,ד"והתנגדותה  של  המבקשת  לסמכות  ביה]  'ר[לידתו  של  

אם  הוגשו  תביעות  ונכרכו  כדין  לא  יהא ,  שורים  מעצם  טיבם  וטבעם  בגירושיןשאינם  ק
הסמכות  תפקע  רק  אם  הוגשה  תביעה  בערכאה ,  ד"בהתנגדות  הצד  השני  להפקיע  סמכות  ביה

 . ד"אחרת לפני הגשת התביעה הכרוכה בביה

הייתה  אחרי  שבית  הדין  הוציא  את  פסק  דינו  בתביעת  האשה ]  'ר[אף  שלידתו  של  )  ט

דברים  אלו ,  ד  סמכות  לדון  בעניינים  שנכרכו  בכתב  התביעה"וידוע  שאף  שלביה,  ושיןלגיר

מוצתה  סמכות ,  אך  שמשהגיע  הליך  הגירושין  לסיומו,  הינם  במה  שנכרך  בתביעת  הגירושין

תביעת ,  ד"ואם  כן  היה  מקום  לטוען  לטעון  שמכיוון  שניתן  פס.  זו  ועברה  מן  העולם

ץ "בגוכן  נקבע  ב.    אפשרות  לכרוך  דבר  בתביעה  זוואין  שוב,  הגירושין  חלפה  והלכה  לה

שאף ,  105)  1  (ד  מב"פ,  בית  הדין  הרבני  האזורי  בתל־אביב'    אפרים  איזמן  נ426/87

בשלב  שכבר  ניתן  פסק־דין  לגירושין  המחייב  בגט  אין  בכוחה  של  כריכת  ענייני  הרכוש 

 :וכדלהלן, לבית הדין לדון בענייני הרכושלהקים סמכות 

) עותרה  (המחייב  את  הבעל,  כריכה  בשלב  שבו  כבר  קיים  פסק־דין  לגירושין"
אין  בכוחה  להקים  סמכות  לדון ,  "מיד)  "משיבהה  (תת  גט  פיטורין  לאשתול

שבית  הדין  ידון ,  אם  רצתה  המשיבה.  בענייני  הרכוש  בבית  הדין  הרבני
דה  לכרוך  את  ענייני  הרכוש  בתביעתה לא  היה  מה  שימנע  בע,  בנושא

עומדת ,  משנמנעה  מלעשות  כן.  לגירושין  בעת  הגשתה  או  בסמוך  להגשתה
בין  במשא  ומתן ,  שהעדיפה  להסדיר  עניינים  אלה  בדרך  אחרת,  היא  בחזקתה

שאין  מניעה  לבקש  את  פירוק ,  אין  גם  לשכוח.  עם  בן־זוגה  ובין  בבית־משפט
האפשרות היחידה להעניק לבית־דין .  ןהשיתוף  בנכסים  דלעיל  אחרי  הגירושי

רבני  סמכות  לדון  בענייני  הרכוש  של  בני־זוג  בשלב  שלאחר  פסק  הדין 
 ."ששני הצדדים יסכימו לכך, לגירושין היא

בתי  הדין  דנים  בתביעות  שהוגשו  ונכרכו  בתביעת  הגירושין  אף  אחרי  שניתן  פסק ,  פועלב
ד "ל  חוסר  סמכות  ביה  שענה  אי  פעם  טענהנט,  ולא  זכורני  שבכל  שנות  עבודתי,  דין  לגירושין

ד  שפסק  הדין  לגירושין  אינו "שידוע  לכל  הבאים  בשערי  ביה,  ונראה  טעם  הדבר.  לדון  בעניין  זה
ועיין .  מסיים  את  תביעת  הגירושין  ולפעמים  נצרכים  הליכים  רבים  עד  שהגירושין  יצאו  לפועל

ד  לגירושין  לא  הסתיימה "ס  שקבע  שאף  אחרי  מתן  פ966076/2ד  הגדול  בתיק  "ד  של  ביה"בפס
 .תביעת הגירושין ולכן ניתן לכרוך אף בשלב זה

יים הקהותי  המבדל  הפי  שנכתב  בפסק  דין  זה  הסיבה  למנהג  והתנהלות  בתי  הדין  נעוצה  בכ
בין  שיטת  המשפט  האזרחי  למשפט  העברי  במשקל  שמעניקה  כל  אחת  מהן  לדין  הפרוצדורלי 

 .לעומת הדין המהותי

מקור .  גים  בבית  הדין  שונים  הם  מהנהוגים  בערכאות  האזרחיותללי  סדר  הדין  הנהוכ
כל  עוד  לא  נקבעו  הוראות ,  הסמכות  לקביעת  תקנות  סדרי  הדין  נתונה  לבתי  הדין  הרבניים  עצמם

להנחיות  נשיא  בית '  הנחיה  ז  ומשכך  .מחייבות  בחקיקה  אזרחית  המופנית  אל  בתי  הדין  הרבניים
. היא  חלק  מסדרי  הדין  של  בתי  הדין  הרבניים,  "הגירושיןסיום  הליך  "הדין  הרבני  הגדול  בעניין  

נשיא  בית '  ד  מיכאל  שרון  נ"עו  4703/14גץ  ב:  ראוו  (ענין  זהליש  לנהוג  על  פיה  ולתת  לה  נפקות  
 ).30.11.2014 (]פורסם בנבו[המשפט העליון 

 ל  פי  דין  תורהעשכן  ,  עדיין  הליכי  גירושין  לא  הסתיימו,  יןד  לגירוש"על  אף  שניתן  פס  לכןו
ין  בו  נאמר  שהגט  נמסר   דית  בהליך  גירושין  מסתיים  אך  ורק  במתן  הגט  בפועל  ובכתיבת  מעשה
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ברור  שניתן  לכרוך  אליו  את  נושא ,  שקבענו  כי  הליך  הגירושין  לא  הסתיים  מ.כדת  משה  וישראל
 .הרכוש

תביעה  שאינה  כרוכה  מטיבה  וטיבעה ,  ת  בגירושיןדברים  נכונים  בתביעת  רכוש  הנכרכה
שהרי  לא ,  כרוכים  מטיבם  ומטבעם  בגירושיןהו  בתביעה  למשמורת  והסדרי  שהות  "וק,  בגירושין

ואני .  יעלה  על  הדעת  שהצדדים  יתגרשו  מבלי  שעניין  זה  יבוא  על  פתרונו  וכמו  שכתבנו  לעיל
הייתה  אחרי  הגירושין  שיש  מקום מסתפק  אף  במקרה  בו  היה  ההריון  בעת  הנישואין  אך  הלידה  

, ד  זה"אך  אין  זה  עניינו  של  פס,  אף  שקרא  בפועל  לאחריהם,  לומר  שעניין  זה  כרוך  בגירושין
, כרוכה  בגירושיןהפ  ודאי  שבנידון  דידן  תביעת  המשמורת  והסדרי  שהות  "ועכ.  ועוד  חזון  למועד

 .ובודאי משהגיש המערער תביעתו לקביעת הסדרי שהות

כי  כאשר  אחת  הערכאות  רכשה  ראשונה  סמכות  לדון  בענין  הנמצא ,  כמו  כן  נקבע)  י

בהקשר .  שוב  לא  תדון  הערכאה  האחרת  באותו  ענין,  בסמכות  מקבילה  של  שתי  הערכאות

) 5(ד  נב  "פ,  ורבר'    ורבר  נ3868/95א  "לכך  אמר  בית  המשפט  העליון  בפרשת  ורבר  ע

 :את הדברים האלה, מפי השופט זמיר, 831, 817

 אפשר  לדי  כספיקה  מינה  אכריכה  הי  כמימה  יימים  מיא  הסוקה  פלכהה"
 ביעה  תוגשה  הכן  לודם  קםא,  בכריכה  שעניין  ברבני  הדין  הבית  בתדיינותה
 עוץ  נו  זלכה  הל  שרעיוני  השורשה.  אזרחי  המשפט  הבית  לניין  עאותוב
, ו  זוקטרינהד.  עומד  ולוי  תענייןה:  LIS ALIBI PENDENS  ל  שדוקטרינהב
 ית  בל  שסמכות  הת  אוללת  שינהא,  ישראלי  השפטמ  בתפסת  נהיא  שפיכ
 לע,  וטה  נמשפט  היתב:  לו  שדעת  השיקול  ברכיב  מהווה  מק  רלאא,  משפטה
. חר  אמשפט  הבית  בעומד  ותלוי  העניין  בדון  ללאש,  לו  שדעת  היקול  שיפ
 תי  בבין  לאזרחיים  המשפט  התי  בין  בסמכויות  הלוקת  חל  שענייןב,  ולםא
 לל  כוא  הלאא,  עת  דיקול  של  שלל  כיננו  אלכלה:  ונה  שהלכה  הדתיים  הדיןה
, זרחי  אשפט  מבית  בשפטי  מליך  הל  שיומוק,  לומרכ.  עת  דיקול  ששוללה
 חייבמ,  תי  דין  דבית  וזרחי  אשפט  מית  בל  שקבילה  מסמכות  למסור  הענייןב
 ."ניין עאותו במקביל בלדון מהימנע לדתי הדין הית בתא

 - 140' מע, 118) 2 (זד נ"פ'  אחו'  ורגא'  גןלמפ-ייג  פירה  א8497/00ץ  "ף  בבג  אוכם  סנושאה
141. 

 ו  בית  ארבני  הדין  היתב  –  ערכאות  השתי  מחת  אאשר  כי  כיא  הדועה  ילכהה"
 דון  למכות  סנתהק  –)  שפחה  מעניני  למשפט  הית  ביוםכ  (אזרחי  המשפטה
 ם  אף  אאחרת  הערכאה  העניין  האותו  ליזקק  תאל,  דין  כפניה  בנתבע  שענייןב
 חוקל) ב (25 סעיף בו זלכה העוגנת מיוםכ. קבילה מוטיפ שמכות סה לתונהנ
 חלוקת  לביעה  תאשר  כן  כלע.  1995-ה"שנת,  משפחה  העניני  למשפט  היתב
 ריכהכ,  שפחה  מענייני  למשפט  הבית  לדין  כוגשה  הוג  זני  בכוש  ביןר
 משפט  הית  באשרב,  ועיל  תא  לגירושין  התביעת  ברכוש  הנייני  על  שאוחרתמ
 דין  ככרכו  נרכוש  הנייני  עאשרכ:  להפךו,  ןעניי  ברכש  סמכות  וקדיםה
 נאי  תגביהם  למתקיימיםו,  רבני  הדין  הבית  לירושין  שהוגשה  גתביעתב
 ענייני  למשפט  הבית  בכוש  רחלוקת  לאוחרת  מגשת  תביעה  הריה,  כריכהה
 רכש  וקדים  הדין  הית  באשרב,  ה  לזקק  יא  למשפט  הביתו,  ועיל  תא  לשפחהמ
 יתב'    נופר  ס706/80ץ  "ג  בהשוו  ואור  (ו  זסוגיה  ביחודית  ייפוט  שמכותס
' עמב,  )}7  {ופר  ס706/80ץ  "גב  –  הלןל  (פו  יביב  אתל  באזורי  הרבני  הדיןה

 גר נ1/81מ "דב: 250' עמב, }8 {חמניר'  נחמני ר170/56ץ "גב:  או  רןכ:  17
 159/82א  "ע:  374  –  373'  עמב,  )}9  {גר  נ1/81ץ  "גב  –  הלןל  (גרנ'  נ
 הלכה  הקור  מי  כסבורה  הגישהל)  (763-762  'עמב,  }10  {ידרר'    ננסקיו'יזו
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 {רברו'    נרבר  ו3868/95א  "  עאו  רLIS  ALIBI PENDENS  ל  שכלל  באמורהה
 ל שהסדר בדובר מי כסבורה, נגלרד אשופט המדת עאו רךא, 831' עמב, }11
, }12  {גדול  הרבני  הדין  היתב'    נון  ר8754/00ץ  "גב:  יפוט  שמכות  סלילתש
 )."668 – 666' עמב

 דובר  מאזרחיים  המשפט  התי  בבין  לדתיים  הדין  התי  בבין  שיחסים  ביכ,  ומר  אמיר  זפטשוה
 חוסר  בדובר  מין  אדיין  עי  כמסקנה  לגיענ,  דבריו  בכשנדייקל".  עת  דיקול  ששולל  הללכ"ב
 –  קיימתה  –  מקבילה  המכותו  סת  אלהפעיל  מהימנע  לדין  הבית  מדורש  הכלל  בלאא,  מכותס
 צל  בוסה  חאמור  ההכללש,  ובע  נכךמ.  אזרחי  המשפטה  בית  בעומד  ולוי  תענין  האשרכ
 ל  שדעת  היקול  של  שמרכיבים  המרת  צתוך  בנף  עמהווהו,  "עומד  ולוי  תעניןה"ל    שדוקטרינהה
 .משפטית הערכאהה

 –  667,  625)  2  (גדול  הדין  הרבני  היתב'    נון  רינת  ע8754/00ץ  "בג  בנגלרד  אהשופט  שאףו
 דובר  מישראל  בערכאות  הל  שפנימיים  היחסים  בדעתולו,  מיר  זשופט  הל  שישתו  גל  עלקח,  668

 רוב  העת  דת  איום  כבטאת  מינה  אנגלרד  אשופט  הגישת  שומה  דךא"  מכות  סלילתש  "ל  שהסדרב
, םש,  רק  בנשיא  הדברי  וון  רינת  עפרשת  ביניש  בשופטת  הבריד:  אור.  עליון  המשפט  הביתב
 .יון עצריך בנגלרד אשופט הברי דל שה זלק חהשאירש

 סמכות  למסוריםה,  רכוש  ולדים  יחזקתה,  זונות  מאמור  לעיל  הוא  שענייניעולה  מהה
 ערכאה הימנעת, דין בסמכותה כימוש שושה  עחת  ארכאה  עאשרכ,  ערכאות  התי  של  שמקבילהה
 לאא,  עיקרה  מסמכות  השלילת  באן  כדובר  מיןא.  ה  לנתונה  הסמכות  בימוש  שלעשות  מאחרתה
 ימוש שעשיית מצמה עימנע תיו פל  עשר  אעת  דליקו  שהפעיל  למקבילה  הערכאה  הלע.  מניעותב
 נתון  הענייןב:  "אמר  נםש,  שפחה  מענייני  למשפט  הבית  ליחסב,  עיל  לצוטט  שפיכ.  סמכותב
 ין  אוד  על  כדון  לוסמך  משפחה  מעניני  למשפט  הית  בהיהי,  תי  דין  דית  בל  שמקבילה  הסמכותול
 יתב,  ולםא.  בניים  רין  דית  בחוק  שיפוט  בחקקה  נא  לומה  דוראהה".  ו  בן  דדתי  הדין  היתב
 .לליים כעקרונות ורשנות פכוח מרבניים הדין התי בל עו זוראה החיל העליון המשפטה

ש  למנוע  הסדרי  שהות "מור  מעתה  אילו  הייתה  המשיבה  מגישה  תביעתה  בביהמא
חרי אש  מנוע  לדון  בעניין  זה  של  הסדרי  שהות  "היה  ביהמ,  )טעמים  מוצדקיםמ  (המערערמ

] 'ר[הדברים  אמורים  לו  הייתה  המשיבה  מודה  שהמערער  הוא  אביו  של  .  ותד  קנה  סמכ"שביה
אזי , הוא ידון בנושא זה שש"הייתה  מגישה  עתירתה  לביהמ,  ובמסגרת  ההתדיינות  שבין  בני  הזוג

 .ד קנה סמכות"ש מנוע מלדון בתביעה כזו אחרי שביה"היה ביהמ

בענייני  המשמורת  והסדרי  שהות ד  קנה  סמכות  לדון  "מכיוון  שביה,  ו  בנידון  דידן"משכך  קו
לא  הוגשה  תביעה ,  ]'ר[ד  קבע  שהמערער  הוא  אביו  של  "ביה,  בכרוך  לתביעת  הגירושין]  'ר[ל  ש

לפיכך  הסמכות  לדון ,  )יהא  הטעם  אשר  יהאו  (ין  האב  לבנו  בערכאה  אחרתבלעניין  הסדרי  שהות  
ד  הגדול  מיום "יהזוהי  משמעות  החלטת  ב.  ד"ינה  של  ביההובהסדרי  שהות  ]  'ר[במשמורתו  של  

, סמכות  זאת  לא  ניתנת  להפקעה  אלא  בהסכמת  שני  הצדדים).  13.1.2013(ג  "שבט  תשע'  ב
הסמכות  לדון  בענייני  הסדרי  שהות ,  משלא  ניתנה  הסכמה  זו.  להעביר  הסמכות  לערכאה  אחרת

 .ד גם כיום"היא בסמכות ביה] 'ר[ין המערער לב

ד "שהסמכות  לדון  בעניין  זה  היא  של  ביהד  הגדול  קבע  "פסק  דינו  של  ביה,  ובתנו  להדגישח
עם  זאת  אף .  ד  האזורי"ולפיכך  על  המערער  לחזור  ולהגיש  תביעתו  בעניין  זה  לביה,  האזורי

לוי  בנתונים  אובייקטיבים  בכל תאופן  מימוש  הסדרי  שהות  ,  ד"עניין  היא  של  ביה  בשהסמכות
זמניהם ואופן , רי שהותד  לקביעת  היקף  הסד"דבר  המצריך  שיקול  דעת  ביה,  מקרה  ומקרה  לגופו

ד "במקום  שנראה  לביה,  ד  למנוע  הסדרי  שהות"בכלל  סמכות  זו  רשאי  ואף  חייב  ביה.  קיומם
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, ד  אמור  לשקול  הינם  בעיקר  טובת  הקטין"השיקולים  שביה.  שאין  לקיימם  ומנימוקים  שיינתנו
או שבקשתו , ם הבןעהאם  רצון  האב  הינו  הסדרי  שהות  ,  ועילו  לו  או  יזיקו  לויהאם  הסדרי  שהות  

ד  לשקול  התועלת  או  חוסר "במקרים  אלו  חובת  ביה.  ובעת  ממטרות  זרותנלהסדרי  שהות  
בהתאם  לשיקול .  במרכז  הקשר  או  באופן  חופשי,  מקום  קיומם,  סדרי  שהות  ההתועלת  בקיום

 .ו אי ביצועםאיש לשקול אופן ביצוע הסדרי שהות , דעת רחב

אך  תביעה  זו  הינה  תביעה ,  ש"ביהמבנידון  דידן  המבקשת  אמנם  הגישה  תביעה  ל)  יא

. חלק  מתביעה  זו  הינו  שלילת  אבהותו  של  המערער].  'ר[על  הבן  ]  'ט[להכרת  אבהות  של  

כ  היועץ  המשפטי "הנתבעים  הם  המערער  וב,  הינם  התובעים]  'ט[בתביעה  זו  המשיבה  ו

שהרי  התביעה  שבפנינו  היא ,  מהות  תביעה  זו  שונה  מהתביעה  המתנהלת  בפנינו.  לממשלה

ש  שהיא  לשלול "כ  התביעה  בביהמ"משא,  ד  סמכות  לדון  בה"שלביה,  ביעה  בין  בני  זוגת

לא  ידון  בכרוך  לתביעת  הגירושין ]  'ר[אבהותו  של  המערער  וממילא  לקבוע  שעניינו  של  

אינו  חלק  מענייני ]  'ר[היה  נקבע  שעניינו  של  ,  אילו  הייתה  מתקבלת  תביעה  זו.  של  בני  הזוג

ש אינה של "מכיוון  שהתביעה שהוגשה לביהמ,  כמו  כן.  ד"ביההגירושין  המצריכים  הכרעת  

עניין  זה  אינו  בסמכות  מקבילה  של ,  משכך,  בני  זוג  נשואים  ולא  אגב  נישואין  או  גירושין

ש  והייתה "הן  אמת  אילו  הייתה  ניתנת  פסיקת  ביהמ.  ש  בלבד"ד  אלא  בסמכות  ביהמ"ביה

ה  עשויה  להשליך  על  מעמדו פסיקה  זו  היית,  להכרת  אבהות]  'ט[מתקבלת  תביעת  האם  ו

פסק  דין ,  4.5.2006ד  מיום  "והייתה  סותרת  למעשה  את  פסיקת  ביה,  ]'ר[האישי  של  

 ].'ר[שקבע שהמערער הוא אביו של 

פסיקה  הפוכה  של ,  ]'ר[המערער  הוא  אביו  של    שד"שמשפסק  ביה,  כשעצמנו  נראה  לומרל
בה  בכדי  לסתור  את     יש,הוא  אביו]  'ט[פסיקה  שתקבע  ש,  ש  בתביעה  המונחת  בפניו"ביהמ

ש  הטענה  שכבר  ניתנה  החלטה  הקובעת  אבהות "לו  הייתה  נטענת  בביהמ,  שכךמ.  ד"קביעת  ביה
החלטה  שנצרכה  אגב  דיון  בתביעת  הגירושין ,  החלטה  שניתנה  בסמכות  וברשות,  ד"בביה

פסיקה  זו  ניתנה  כדין  ומחייבת  ערכאה ,  כדי  להביא  הסכסוך  לסיומוו,  והתביעה  להסדרי  שהות
לא .  ד  ראש  חודש  וכפי  שיבואר  לקמן"וכמו  שנפסק  בפס,  רת  להימנע  ולפסוק  פסיקה  סותרתאח

וברור  שאין  לחלק  בין  קביעת  אבהות  הלכתית  לקביעת ,  ש  נטענה  טענה  זו"ביהמ  בידוע  לנו  אם
 .ל"ואכמ, אבהות ביולוגית שעניינים אלו משיקים

  אותם  צדדים  ומהות ש  אינם"ד  ובתביעה  בביהמ"פ  מכיוון  שהצדדים  בתביעה  בביה"כע
שאמנם ,  הוציא  פסיקתו,  ש  קנה  הסמכות  לדון  בתביעה  שהוגשה  בפניו"ביהמ,  התביעות  שונה

אלא  שכסעד  לפסיקתו  נתן  החלטות  הנוגעות  ומשליכות  על  התביעה ,  דחתה  עיקר  התביעה
. ד  אינו  יכול  ואינו  רוצה  להתעלם  מהן  כאילו  לא  ניתנו"יהב.  ד"מתנהלת  בביההלהסדרי  שהות  

ד לדון "חובתנו להבהיר שעדיין אין בפסיקה זו בכדי להפקיע את הסמכות הקנויה לביה, אתעם ז
, נוסיף  ונאמר  כמו  שכתבנו  לעיל.  תביעה  שבין  בני  הזוגב,  ]'ר[גבי  לבמשמורת  ובהסדרי  שהות  

לפעמים ,  אדרבה.  כל  מקרהבינה  מחייבת  לקבוע  הסדרי  שהות  אהסמכות  לדון  בהסדרי  שהות  
לא  לקבוע  הסדרים  אלו  והכל ש,  )כך  צריך  להיות  בנידון  דידן,    שיבואר  להלןכפיו  (ד"חובת  ביה

 .בנסיבות העניין

בהות אכרת  התביעה  להאף  שש,  ש  בהחלטתו  הנזכרת  לעיל  קבע"הנה  מכיוון  שביהמו
וכמו  כן  אסר  על  המערער  ליצור  קשר  כלשהו  עם ].  'ר[של  "  אב  פסיכולוגי"תובע  הינו  ה  ה,נדחית

ש  הייתה  סמכות  לתת  החלטתו "משכך  לביהמ,  ה  כסעד  לעיקר  פסיקתוהחלטה  זו  ניתנ].  'ר[
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א "ד האזורי שעל פי מה שנפסק בע"ולכן קבע ביה. כסמכות נלווית לסמכותו לדון בגוף התביעה
הוא  מושך  ידו  מלתת  פסיקתו  בתביעה ,    אברהם  ראש  חודש  כנגד  מירה  ראש  חודש2626/90'  מס

ד "מן  הראוי  שביה,  יש  לו  סמכות  עקרונית  לדון  בהתביעה  שאף  ש,  מונחת  בפניוהלהסדרי  שהות  
 .ש"ימשוך ידו ולא יוציא החלטה הסותרת את החלטת ביהמ

 –בפסק  דין  ראש  חודש  הורחב  העיקרון  שהוזכר  לעיל  שכאשר  אחת  משתי  הערכאות  )  יב

, סמכות  לדון  בעניין  שנתבע  בפניה  כדין  קנתה  –בית  הדין  הרבני  או  בית  המשפט  האזרחי  

גם .  אותו  העניין  הערכאה  האחרת  אף  אם  נתונה  לה  סמכות  שיפוט  מקבילהלא  תיזקק  ל

לגבי  תביעות  בהם  יש  לערכאה  אחת  סמכות  שיפוט  ראשית  ולערכאה  האחרת  יש  רק 

מכיוון  שההכרעה  של  הערכאה  שלה  הסמכות .  ינהג  אותו  הכלל,  סמכות  שיפוט  אגבית

ף  שעקרונית  העניין א(האגבית  הייתה  דרושה  לבירור  והשלמת  ההליך  המתנהל  בפניה  

. אין  היא  נוטלת  סמכות  לא  לה,  )שבשאלה  הוא  בסמכותו  היחודית  של  ערכאה  אחרת

על  הערכאה  שלה  הסמכות  הראשית  להימנע ,  ומכיוון  שההחלטה  ניתנה  בסמכות  וברשות

 .מלתת החלטה המבטלת או סותרת את ההחלטה הקודמת

-הליכים  זהים  באותו  עניין  בביתין  מקום  לקיים  שא,  עומד  מאחורי  קביעה  זו  הוא  העיקרוןה
וכאשר  ערכאה  אחת  מבין  שתי  ערכאות  אלה  דנה ",  דין  רבני  בעת  ובעונה  אחת-משפט  ובבית

אין  הערכאה  האחרת  נזקקת  לתביעה  חוזרת  באותו  עניין ,  ופסקה  בעניין  שבסמכות  שיפוטה
, כיבוד  הדדי  זה:  "לוןא)  תוארו  אזכ  (פי  השופט  מ,הוסבר  שם  שוכפי,  )]5  [1/81מ  "דב  ("עצמו

אלא  חיוני  הוא  לקיומה  של  מערכת  שיפוט ,  ל  נימוסים  תקינים  והנהגה  טובה  בלבדש אינו  עניין
שבו  שתי  ערכאות  שיפוטיות ,  במיוחד  בתחום  המשפטי  הרגיש  של  ענייני  המעמד  האישי,  תקינה

-חלטתו  של  ביתהלכן  נקבע  באותה  החלטה  שו,  "יתמתרוצצות  בקרבה  של  המערכת  המשפט
פירוק  השיתוף  בפועל   אשר  היה  הראשון  שנתן  בסמכות  את  החלטתו  בעניין,  משפט  השלום

פ  על "ועכ  .אם  אמנם  ידע  עליה,  ידי  בית  הדין  הרבני-ראויה  הייתה  שתכובד  על,  מדורהומכירת  
  שבזה  תבוטל  החלטת ,ד  הרבני  להימנע  מלקבוע  את  הדירה  המדוברת  כמדור  ספציפי"ביה

 .ש"ביהמ

ד "תונה  לביהנכאמור  לעיל  אין  ספק  שהסמכות  לדון  בעניין  הסדרי  שהות  ,  מהתם  להכאו
ד  אין  סמכות "ולא  כדבריה  החוזרים  והנשנים  של  המשיבה  ולפיה  לביה,  וכמו  שהבהרנו  לעיל

ה מ  וְל,ד  הגדול  הקובע  סמכות  בית  הדין  לא  בוטל"סק  דינו  של  ביהשפרי  ה.  לדון  בהסדרי  שהות
לאור ,  ואדרבה.  ש"שהארכנו  הדברים  ברורים  שסמכות  זו  לא  פוקעת  אף  אחרי  החלטת  ביהמ

ממילא  קמה  וגם  ניצבה  פסיקת ,  ]'ט[החלטתו  ולפיה  הוא  דוחה  הבקשה  להכרת  אבהותו  של  
 .ד"יא של ביההומשכך הסמכות לדון בהסדרי שהות , ]'ר[ד ולפיה המערער הוא אביו של "ביה

ואגב  פסיקתו  הדוחה  תביעה  זו ,  ש  דן  בתביעה  שהגישה  המשיבה"יהמם  זאת  מכיוון  שבע
הם ]  'ט[המשיבה  וו,  הינו  הורה  פסיכולוגי]  'ט[אך  קובעת  ש,  להכרת  אבהות  מצד  אחד

ש  צו  האוסר  על  המערער "הוציא  ביהמ,  משכך  בהמשך  לסמכותו  ו–היחידים    אפוטרופוסיםה
מפני ,  לא  לקבוע  הסדרי  ראיה  למערערמו  כן  השאיר  על  כנה  את  ההחלטה  שוכ,  ]'ר[להטריד  את  

 –  ודאי  יהוו  הטרדה  ולמעלה  ממנה  כפי  שיבואר  לקמן,  נסיבות  הענייןבשלדעתו  הסדרי  שהות  
היא  ההתנהלות ,  ד  האזורי  בהחלטתו  שלא  לדון  בקביעת  הסדרי  שהות"יכך  התנהלות  ביהפל

יעקור  את דבר  שיסתור  ו,  ד  יקבע  הסדרי  שהות"מפני  שאין  ראוי  שביה,  המשפטית  הראויה
מטעם ,  ולהכי.  נתונה  לו]  'ר[ין  המערער  ובאף  שהסמכות  לדון  בהסדרי  שהות  ,  ש"החלטת  ביהמ

 .ערעורהת אזה לכשעצמו יש לדחות 
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עם  זאת  נראה  לנו  שגם  לגופה  של  תביעה  יש  לדחות  בקשת  המערער  לקביעת  הסדרי )  יג

 :וזאת משני טעמים. הותש

עיקר  מטרתו  להציק  למשיבה והות  מבקש  אינו  מעוניין  באמת  ובתמים  בהסדרי  שה .א
 .או לילד/ו

ונסביר .  ין  המערער  לילד  יגרמו  לילד  נזק  ולכן  אין  לקובעםבביעת  הסדרי  שהות  ק .ב
 .דברינו

מערער  בבקשותיו  ובערעוריו  החוזרים  חוזר  על  ההצהרה  שהפניה  היא  בלב  שבור  ואין ה
 :הלן טענותיול. ומתלונן על הסבל שנגרם לו מאי קיום הסדרי שהות, כואב מלב שבור

 .ד הגדול המורה לו לקבוע הסדרי שהות"ד האזורי מתעלם מהחלטת ביה"יהב .1

נוצרה ,  סדרי  שהות  הד  הגדול  ולא  קבע"ד  לא  קיים  החלטת  ביה"כיוון  שביהמ .2
ד  עושה "לו  היה  ביה.  הוא  האב  הפסיכולוגי]  'ט[ש  ש"המציאות  שקבע  ביהמ

א   לניין  אב  פסיכולוגיש  בע"מלאכתו  לא  הייתה  נוצרת  מציאות  זו  והחלטת  ביהמ
 .הייתה ניתנת

 .וא מוכן לעשות בדיקת רקמות להוכחת אבהותוה .3

ולא  שם  המשפחה  של ,  נטעןהכשם  משפחתו  של  [...]  ם  משפחתו  של  הבן  ש .4
 .המערער

אין  זה  מפקיע  את  אפוטרופסותו ,  יםוסהם  האפוטרופ]  'ט[ף  שנפסק  שהאם  וא .5
 .ין זה מונע הסדרי שהותואהטבעית 

ים  בלעדיים  ועניין הסדרי וסש  קבעה  שהם  אפוטרופ"החלטת  ביהמ:  שיבהעומתו  טענה  המל
 .יםוסלוי ברצונם ושיקול דעתם של האפוטרופתשהות 

, ש  עולה  שהצדק  הוא  עם  טענת  האם"קדים  ונאמר  שאין  ספק  שמעיון  בהחלטת  ביהמנ
עשה  זאת  כדי  לנתק  את  הקשר  בין ,  ים  בלעדייםוסכאפוטרופ]  'ט[ש  שמינה  את  האם  ו"וביהמ

כיוון מ,  )יין  להלןע  (הסעד  תוכעולה  מהמלצות  פקיד,  בגין  חשש  לנזק  שייגרם  לו,  ]'ר[מערער  לה
 פיכךל.  דבר  הניתן  על  פי  חוק,  ש  לשלול  את  אפוטרופסותו  הטבעית"מינוי  זה  התכווין  ביהמבש

ש  שהסדרי "על  פי  המלצות  אלו  קבע  ביהמ].  'ר[אין  למערער  מעמד  חוקי  של  אפוטרופוס  כלפי  
  לפסק  הדין  קובע  שאין מניעה לקביעת שם 27כמו  כן  סעיף  ].  'ר[יזיקו  ל]  'ר[מערער  וין  הבשהות  

כמו  כן  הטענה .  5-ו  4  אותו  נושאת  האם  ולפיכך  אין  מקום  לטענות  שם,  [...],  ]'ר[ל  שהמשפחה  
, אם  תיעשה  יכולה  גם  לשלול  אבהותו,  השלישית  לא  הייתה  ראויה  שתיטען  מפני  שבדיקה  כזו

תלויה  בבירור  משקלה  ההלכתי  של ,  עיללכאמור  ש]  ('ר[בכשרותו  של  פגוע  לולי  אומשכך  
הסיבה  לדחיית  בקשת  האם   ).ואם  האב  נאמן  מדין  יכיר  כנגד  תוצאות  בדיקה  זו,  בדיקת  רקמות

שבזה  הפסיקה  האזרחית ,  לערוך  בדיקת  רקמות  הייתה  החשש  לפגיעה  בכשרותו  ההלכתית
  זה  ולא  יעלה  על  הדעת  שאנחנו  נתיר  עריכת התאימה  עצמה  לדין  תורה  שאין  מקום  לערוך  בירור

 .הבדיקה שיכולה להביא לפגיעה בכשרותו

על  אף  הצהרותיו  של  המערער  על  ליבו  השבור  ועל  הסבל  שנגרם  לו  מאי  קיום  הסדרי )  יד

הדברים  עולים .  שדבריו  הם  מן  השפה  ולחוץ  ובליבו  יסתיר  אורבו,  יש  לקבוע,  הותש
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ב "ד  האזורי  מיום  י"ד  האזורי  ומהחלטת  ביה"י  ביה"מדברי  המומחה  נדב  וינטרוב  שמונה  ע

 להלן ציטוט חלק מהדברים) 'שהובאה לעיל אות ג(ד "מרחשוון תשע

י  מזה כ]  'ז[פגישה  זו  שיתף  אותי  מר  ב  [...]  2.6.13ביום  ]  'ז[גשתי  את  מר  פ"
לדבריו  בשל  צו  שהוצא  כנגדו  הוא ]  'ע[  וחצי  שנים  אין  לו  קשר  עם  הבן  4

עליו ]  'ע[אך  גם  דיבר  על  כעס  של  ,  גד  האם  ובן  זוגההפנה  את  האשמה  כנ
לא  ניתן  היה  להבין  לאשורן  את  נסיבות  ניתוק .  לאחר  שביטל  פגישה  עמו

 ].'ע[הקשר עם 

שר  מאז  לידתו  אך  הוא נחוש ברצונו לקשר ק]  'ז[לא  היה  למר  ]  'ר[ם  הקטין  ע
נראה  כי  הוא  ער  לאפשרות  שהאם  לא  תאפשר  קשר  זה  ומבקש  את  התערבות 

  [...]ד והטלת סנקציות על האם"הבי

ובהר  לאב  אין  מדובר  בהשבת  הסדרי  ראיה  שהיו  ונקטעו  אלא  ביצירת ה
ד  הנכבד "הסדרי  ראיה  לראשונה  וכי  במצב  יש  לשים  לב  כי  בצדק  ביקש  ביה

 .לבדוק את טובת הקטין וחזר והדגיש כי יש לתת משקל לטובת הקטין

למרות "  חדש  את  הקשרד  קבע  שאני  א"ביה"פתח  פגישתנו  אמר  האב  כי  ב
לא לגמרי פתוח  ]ו[דברי  על  טובת  הקטין  נראה  כי  האב  בנחישותו  לקשר  עימ

בכל  מקרה  הובהר  לאב  כי  תהליך   [...]  להפנות  אמירות  מעין  אלו  לעומק
יצירת  קשר  לראשונה  אחרי  שנים  של  העדר  קשר  הינו  תהליך  מורכב  הדורש 

  הנוכחית  הסיכוי  לכך סבלנות  רבה  ושיתוף  פעולה  של  שני  הצדדים  בנסיבות
האב  הביע  ספקות  לגבי  הצורך  בתהליך  ממושך  כמו  גם  ספק  לגבי .  אינו  גדול

 .יכולתו לממן תהליך כזה

[...] 

לא  היה  מעונין  בפגישה  נוספת  לדבריו  מסיבות  כלכליות  וגם  כי  אין ]  'ז[ר  מ
לדבריו  כל  שצריך  הוא  עדכון  שלו  לבית  הדין  על  חוסר  שיתוף  פעולה .  צורך

על  מנת  שזה  יורה  לה  לשתף  פעולה  או  לחילופין  יטיל  עליה של  האם  
 ".סנקציות

כל  בר  דעת  מבין  שאין  שום ,  דברים  אלו  עולה  שלא  טובת  הילד  עומדת  בראש  מעייניומ
שהאב  המוחזק  אינו  אביו  ופלוני ,  וך  ידיעה  מיהו  אביומתאפשרות  לומר  לילד  הגדל  במשך  שנים  

צריך  ליווי  פסיכולוגי מ,  ר  זה  מצריך  הכנה  רבהאין  ספק  שדב.  אחר  הוא  אביך  ותיפגש  איתו
, אין  שום  סיכוי  שהתהליך  יצלח,  ללא  הכנות  אלו.  והדבר  כרוך  בהוצאות  רבות,  ותמיכות  אחרות

למרות  זאת  המערער .  אי  פגיעה  אנושה  בילד  לכשיתגלה  לו  סוד  זהודגילוי  ללא  הכנה  יביא  בו
, ספק  אם  יש  ביכולתו  לממן  התהליךוהביע  ,  סירב  לפגישה  נוספת  לקידום  קביעת  הסדרי  שהות

המערער  אינו  נפגש  עם  הבן .  למרות  שהוציא  במשך  השנים  ממון  רב  על  תביעות  וערעורים
סיום  הקשר  עם .  ימועולא  ביקש  סיוע  בחידוש  הסדרי  שהות  ,  שהינו  בנו  ללא  עוררין,  ]'ע[הגדול  

ד  יורה  לה "שביהכדי  ,  ד  על  סירובה  של  האם  לשתף  פעולה"המומחה  היה  בבקשה  שיודיע  לביה
אין  ספק  שאף  אם  האם  תשתף  פעולה  תהליך  זה  יהיה  ארוך  וכרוך .  לשתף  פעולה  או  יקנוס  אותה

, אין  ספק  שאב  הרוצה  בטובת  בנו  יוציא  כל  הון  שבעולם  כדי  לא  לפגוע  בו.  בהוצאות  רבות
ן אולי  מעוניי,  אולי  אינו  מאמין  שהוא  בנו,  התנהלות  זו  מוכיחה  שהאב  אינו  דואג  לשלום  הבן

עניינים מיש  לקבוע  שלא  הסדרי  שהות  ,  משכך.  לפגוע  נפשית  בבן  שבעקבות  כך  תיפגע  אימו
ן  יד   ייתד  לא"וביה,  ד  הוא  אביהן  של  קטינים"ישבחובתנו  להבהיר  .  אותו  אלא  המלחמה  באם

ולכן  ללא  נכונות  להשקעה .  י  אחרים"י  ההורים  ובין  ע"בין  ע,  לפגוע  בקטין  פיזית  או  נפשית
מצד  האב  המערער  לא  הייתה  אפשרות  ליצירת  הסדרי ,  השקעה  כספית  ונפשית,  גדולה  וארוכה

 .שהות
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 :ד בהחלטתו"ד ולכן קבע ביה"ו הייתה גם התרשמות ביהז

ד  שאין  מנוס  מלהגיע  למסקנה  שרצונו  של  התובע "ל  נראה  לביה"כל  הנמ"
ד  לתת "ותו  לא  ואין  זה  מתפקידו  של  ביה"  יטיל  עליה  סנקציות"כדבריו  

זה  כאשר  יש  חשש  מהותי  לפגיעה  נפשית  בקטין  לפגישה  ללא לתובע  רצון  
 .הכנה

ד  לנכון  ליתן  צו  כל  שהוא  לעניין  הביקורים "ל  אין  מוצא  ביה"אור  הנל
ומהראוי  היה  שהתובע  יפעל  כנדרש  מתוך  כנות  לבדיקת  אפשרות  לקשר  אם 

 ".אכן רצונו בכך

ניע  את  התהליכים ד  הגדול  וניסה  לה"ד  פעל  כפי  הוראת  ביה"עולה  מהאמור  הוא  שביהה
. ד היה אסור לפעול אחרת"ביהלברור שו, למרות שידע על התנגדות האם, לקביעת הסדרי שהות

ד  שמטרתו  של  המערער  היא  נקמה  ולא "התרשם  ביה,  אך  מכיוון  שאחרי  שניסה  להניע  ההליך
, א  אכפת  לו  מהפגיעה  שתיגרם  לילדול,  ברור  אם  אכן  הוא  רוצה  באמת  ובתמים  בהסדרי  שהות

פעל  כהמלצת ישאם  אכן  המערער  מעוניין  בהסדרי  שהות  ,  ד  מה  שקבע"בה  זו  קבע  ביהמסי
לבדיקת  אפשרות ,  מהראוי  היה  שהתובע  יפעל  כנדרש  מתוך  כנות:  "ד"המומחה  וכלשון  ביה

אך  המערער  העדיף  להגיש  ערעור  ולא  לפעול  באמת  ובתמים ".  לקשר  אם  אכן  רצונו  בכך
היה ,  לדעתנו  אין  הוא  מעונייןו,  מעוניין  בהסדרי  שהותאם  אכן  הוא  היה  .  לקביעת  הסדרי  שהות

 .ואין לו להלין אלא על עצמו, ד"עליו לפעול כהוראת ביה

סברה  זו  שדברי  והתנהלות  האדם  מורים  על  מחשבותיו  למדנו  מהנהגתו  של  ראש )  טו

 ):כז-טז, ג(לחכמים כדאיתא במלכים א 

  [...]ָפָנֽיו ְלַּֽתֲעמְֹדָנה ַו־ַהֶּמֶלְךל ֶאנֹות זִֹׁשים ָנַּתִים ְׁשבֹאָנה ָּתזָא) זט"(

 י  ִכא  לֶֹמֶרת  אֹזֹאת  ְוֵּמת  ַהְבֵנְך  ּוַחי  ַהִני  ְּבי  ִכא  לַֹאֶחֶרת  ָהִאָּׁשה  ָהּתֹאֶמרַו)  בכ(
 ֶמֶרת  אֹאת  זֶֹּמֶלְך  ַהּיֹאֶמרַו)  גכ.  (ֶּמֶֽלְך  ַהְפֵני  ִלְּתַדֵּבְרָנה  ַוָחי  ֶהְבִני  ּוֵּמת  ַהֵנְךְּב
  [...]ָחֽי ֶהְבִני ּוֵּמת ַהֵנְך ְּבי ִכא לֶֹמֶרת אֹזֹאת ְוֵּמת ַהְבֵנְך ּויַח ַהה־ְּבִניֶז

 ֶאֽת־ַהֲחִצי ְוַאַחת ְלֽת־ַהֲחִצי ֶאְתנּו ּוְׁשָנִים ִלַחי ַהת־ַהֶּיֶלד ֶאְזרּו ִּגֶּמֶלְך  ַהּיֹאֶמרַו)  הכ(
 ל־ְּבָנּה  ַעֲחֶמיָה  ַרֽי־ִנְכְמרּו  ִּכל־ַהֶּמֶלְך  ֶאַחי  ַהֶׁשר־ְּבָנּה  ֲאִאָּׁשה  ָהּתֹאֶמרַו)  וכ.  (ֶאָחֽתְל
 ם־ִלי  ַּגֶמֶרת  אֹזֹאת  ְול־ְּתִמיֻתהּו  ַאָהֵמת  ְוַחי  ַהת־ַהָּילּוד  ֶאנּו־ָלּה  ְּתדִֹני  ֲאי  ִּבּתֹאֶמרַו
 א לָֹהֵמת ְוַחי ַהת־ַהָּילּוד ֶאנּו־ָלּה ְּתּיֹאֶמר  ַוֶּמֶלְך  ַהַּיַעןַו)  זכ.  (ֽזֹרּו  ְּגְהֶיה  ִיא  לֹם־ָלְךַג
 ."ּֽמֹו ִאיא ִההּוִמיֻתְת

הוכיח  ממעשה  זה ש)  ו'  ישנה  הדברים  בכלל  קז  סו,  ג'  ילל  עז  סכ(ש  "עיין  בתשובות  הראו
 :תבכש ש"ע, ולפסוק על פי אומדנא מהתנהלות אדם שניתן להוכיח

 אומד  ממיתוהו  תל  אהמת  ואמרה  שאותה  לחי  הילד  התן  נחכמה  הבי  אכןו"
 ."נה בל עחמיה רנכמרו שדעתה

, דאג  לטובת  בנה  ולא  תחשוב  על  טובתה  האישית  תעינן  שהאם  האמתיתעובדה  זו  שממ
 .מוכיחה שהיא האם" נו לה את הילד והמת אל תמיתוהות: "ומשכך אמירתה

 :)כב, ג (ם במלכים שם"עיין עוד בדברי המלביו

 נך  בי  כא  לומרת  אזאת  ומת  הבנך  וחי  הני  בי  כא  לאחרת  האשה  התאמרו"
 בנך  וחי  הני  בלשון  בנתבעת  המרהא,  דברם  בי  ככתוב  הפרס.  חי  הבני  ומתה
 קדים  יהאדם  שלשון  בכללו,  חי  הבני  ומת  הנך  בהפך  במרה  אהתובעתו,  מתה
 האשה  שותנת  נסבראז  ה"לפו,  טפל  הת  איאחר  ועקר  ההוא  שה  ממידת
, נה  בחי  היהיה  שגמתה  מקרע,  ודם  קחי  הני  בלשונה  בהקדים  לדקדקהש
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 יהיה שאל, ברתה חן במת היהיה  שגמתה  מקר  עמת  הנך  בלשונה  בהמקדמתו
 כל  שברה  סש  ימנםא.  מו  אי  מלהכריע  והבין  לכול  ייה  הבר  כמזהו,  נה  בחיה
 יה האייתה רקר עתובעת היכ, ראיה וטענה בצלה אקר עהוא שה מקדמתמ'  א
 קר  עהנתבעתו,  ל"נ  כנה  בוא  ההחי  שכריח  תמזהש,  נה  בינו  אהמת  שמהמ
, ברתה  חן  בוא  ההמת  שכרחת  ממזהש,  נה  בוא  ההחי  שמה  מוא  האייתהר
 בין האת זכל במנםא. דבריה לההוכחה וראיה הקר עהוא שה מקדימהא ה"כו

 יכ, גמתה מקר עזה שצד מוא  המת  הנך  במקדמת  והאומרת  שחכמתו  בלמהש
 ברתה  חבן  שהקדים  לריכה  ציתה  האיותיה  רבררה  שראשון  הבפעם  שגםה
 ברנהתדש  ו"מפ  כ"  באת  זחזרה  שחרז  א"כב,  ראיה  הקר  עזה  שמת  הואה
 נך  בתובעת  הקדימה  העם  פבכלו,  עמים  פמה  כברו  דכןל  ש"ר,  מלך  הפניל
 א  לחברתה  לם  גה  לגם  שק  רוא  הגמתה  מעקר  ששכיל  הזהמ,  חי  הבני  ומתה
 אל,  ראשון  הפעם  בק  ריא  הראיה  הבאת  היכ,  מיד  תאת  זקדמת  מלכןו,  היהי
 רוצה  שמה  ובלבבו  ורצונו  בקר  עהוא  שהא  מ"  כקדיםכ  י"ח  אדברים  בןכ
 ."משפט בכותזל

  שמעינן  שהתנהלות  אדם  ודיבורו  מורה  על  מהותו  ומחשבותיו ם"ש  והמלבי"דברי  הראמ
ודורש ]  'ר[לכך  עצם  העובדה  שהמערער  לא  חש  לצרכיו  הנפשיים  של  ,  ומבררת  לנו  המציאות
ואף  שהלכתית  כיוון ,  מעלה  ספק  על  עצם  טענתו  שהוא  האב,  לא  תנאיללכפות  הסדרי  שהות  

אך  דבר  זה  מראה ,  אף  אם  יאמר  בפירוש  שאין  הוא  בנו,  היה  נאמן  לחזור  בושהכירו  כבנו  לא  י
אלא  עניינים ,  פ  שמה  שחשוב  בעיניו  ומדריך  אותו  אינו  ראיית  הבן  והצורך  בקשר  עמו"עכ

נות  לבקשתו יעומשכך  אין  מקום  לה.  בנו  הגדול]  'ע[וכמו  שלא  מעניין  אותו  הקשר  עם  ,  אחרים
וסח  וסגנון  דיבורו נ,  כמו  כן.  חר  מדריך  ומפעיל  אותופני  שטעם  אמ,  לקביעת  הסדרי  שהות

משמע ,  ד  יטיל  עליה  סנקציות"ביה  שד  על  סירוב  האם  כדי"שביקש  מהמומחה  שיעדכן  את  ביה
, ד  פסק  כיאות"אין  ספק  שביה,  לפיכך.  שרגשי  הנקם  מדריכים  אותו  ולא  הרצון  להתראות  עם  בנו

 .נסיבות העניןבקבוע הסדרי שהות  לבמה שנמנע

, ין  אנו  יכולים  להתעלם  גם  מהתנהלות  האם  א,את  למרות  דברינו  על  התנהלות  האבם  זע
משמעותה  הטלת  אות  קין  של  ממזרות  על ש]  'ט[ש  להכרת  אבהותו  של  "שהגישה  תביעה  לביהמ

וחוסר  הצלחתה  לעשות  כן  גם  על  הבן ,  להטיל  כתם  ממזרות  על  בתה"  הצליחה"האם  .  ילדיה
כ  היועץ  המשפטי "ש  ומתגובת  ב"של  השופטת  בביהמאחראית    ההוא  בגין  התנהלותה]  'ר[

אך  אין  ספק  שאת  עיקר  התודה  היא  צריכה  לשלוח  למערער .  שדאגו  לילדיה  יותר  ממנה
וגורם  לזה  שלא  ימנע  מהבן .  הסיר  ממנו  את  כתם  הממזרות,  כבנו]  'ר[שבהתעקשותו  להכיר  ב

דין  הוא  נאמן  אין  מניעה שמכיוון  שעל  פי  ,  ]'ט[להינשא  למי  שיחפוץ  למרות  טענות  האם  ו]  'ר[
 ):ה הלכתא"דב "ע אנדף (סנהדרין ' להינשא עמו ועיין תוס

' עתידיד:)  ב  עף  דדושיןק  (וחסיןי'  י)  משנתב  (וסיי'  ר  כלכה  הפסקינן  דהאו"
 בממזר  דדועות  יאינן  שמשפחות  מהתרחק  ללאז  ש"זהמ  ב"  ניטהר  למזריםמ
 ."יירי מדוע יאינוש

 ,ובערכים  המקובלים  בחברה  הישראלית,  רה  תורהאם  במעשיה  מזלזלת  באיסורים  שאסה
, שלא  להטיל  פגם  ממזרות  על  ילד,  )ם  בקרב  אנשים  שאינם  מקפידים  על  שמירת  תורה  ומצוותג(

שהרי  רוב  החברה  הישראלית  מרחיקה ,  אף  בחברה  בה  הוא  גדל,  פסול  שיקשה  על  חייו  בעתיד
,   מנסות  להסתיר  עובדה  זאתכמו  כן  אף  נשים  שמזנות  ומתעברות.  עצמה  מלהינשא  לפסולי  קהל

 שאף,  "בעליהן  בתולות  וזנות  מכולןו"  )ב"ע  יחקדף  (כדי  שלא  יוטל  כתם  על  ילדיהם  עיין  יבמות  
 חתיהם  תמזנות  כשכלפי  חוץ  יבה  חהם  למראותועיניהם    בפלים  שבעליהן  ששים  נותןא
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בוזה אפילו  נשואה  לבעל  המ,    הרי  שמצב  זה  שאשה  נשואה.בעליהן  ביבורן  עולות  תמתעברותו
 .והבאת הממזרים לעולם, דרכה להסתיר זנותה, מצב הגורם לה לזנות, בעיניה

שלא  נמנעת  להצהיר  שזינתה  ומגישה  תביעה ,  משיבה  הנים  במעשיהפעזות    מה  גדולהו
לא  היה  אכפת  לו  לעכב ,  א  שונה  בזה  ממנה  לוהנה  גם  המערער.  להטיל  כתם  ממזרות  על  ילדיה

א  אכפת  היה  לו  לערוך  בדיקת רקמות כדי לועתה  ,    שעשתהוגם  לו  יש  אחריות  למעשים,  את  הגט
פיכך  אין  ספק  ששני ל.  פגוע  בילד  שהחזיק  לבנו  לשהדבר  עלול  ףאלנסות  להוכיח  אבהותו  
פת  להם  להפוך  את  הילד  למי כלא  או,  ית  במשפט  שלמהתכאם  האמ  הצדדים  אינם  מתנהגים

יין  קהלת ע"  (אין  להם  מנחםדמעת  העשוקים  אשר    וראיתי  אני  את"שהחכם  מכל  אדם  קרא  עליו  
מקום   האם  לפוסלו  משום  שאין"  הצליחה"נידון  שלפנינו  לא  בך  כאמור  לעיל  א,  )ד"רבה  פ
 .הוג שלא כהלכהנקשתו של האב לבד ייענה ל"שביה

ד  האזורי  לא  פעל  להוציא  לפועל  את  פסק  דינו  של "לפיה  ביה,  תלונת  המערער,  וף  דברס
ד  הגדול  הייתה  שלבית  הדין  סמכות  לדון "החלטת  ביה  .הינה  דבר  שאין  לו  שחר,  ד  הגדול"ביה

שלא , אופן ראויבד חובה לפעול להשגת הסדרי שהות "מכות זו מטילה על ביהס. בהסדרי שהות
בנסיבות  העניין  ולאור  סירובו  של  האב  להשתתף ,  ו  זמכות  סבמסגרת].  'ר[יזיקו  ואף  יועילו  ל

ד  האזורי  תואמת  את  החלטת "ת  ביהוהחלט,  חובה  היה  למנוע  ממנו  הסדרי  שהות,  בתהליך
אף .  המערער  במחדליו  הוא  זה  שגרם  שההליך  לקביעת  הסדרי  ראיה  לא  התקדם.  ד  הגדול"ביה

אך  בפועל מי שגרם ,  אין  לו  קשרים]  'ע[שהרי  גם  עם  הבן  ,  שאין  זה  בטוח  שהתהליך  היה  מבשיל
ולהכי  אין  לו ,  ד  פעל  כפי  שהיה  אמור  לפעול"וכאמור  ביה,  להכשלת  התהליך  אינה  רק  האם

שהרי מי שליבו שבור פועל ועושה , ין אנו מקבלים הצהרתו על לב שבורא. להלין אלא על עצמו
 .מאמצים ענייניים ולא מסתפק בהליכים משפטיים ללא סוף

יש ,  יש  לומר  שבנסיבות  המקרה  שבפנינו,  הותשגם  לענין  גוף  התביעה  לקביעת  הסדרי  )  טז

עד  הגיעו  של ]  'ר[בין  האב  ל  הותש  לקביעת  הסדרי  לדחות  תביעה  זו  ולקבוע  שאין  מקום

 .ונסביר דברינו. לבגרות] 'ר[

 לדים ישמורת מנושאד  ב"יה  בל  שמדתו  עקובעות  ההנחות  הבר  הארכנו  במקום  אחר  לבארכ
 ,שהות הסדריו

 ):ב"ע בקף ד (כתובות בנינוש

 א לאם הצל את במעת מינהש' כו ומה אצל את  בומרת  אאת  זסדא  חב  רמרא"
 ."טנה קנא שא לדולה גנאש

נחלקו  הראשונים  אם  דין  זה  הוא ו,  אם  הצל  איא  הבת  המשמורת  ששמע  מו  זוגיא  ספשטומ
 .רק באלמנה או גם בגרושה

 ביא  הרירא  גאון  שב  רשובות  תיןב)  ו  מימןב  ס"  עד  סףד  (דק  צערי  שגאונים  הבתשובתו
 :ו זאלהש

 ההלכ  וטנות  קנות  במנו  מה  ליש  ובעלה  מנתגרשה  ששה  אששאלתםו"
 ניח  מאיני  שאמר  ונות  בל  שביהן  אמדע,  מה  עבנותיה  וחר  אאיש  לנישאתו
 בנן  רמור  אסיקתא  פמילתאד[...]  '  כו  וולחנן  של  עלא  וחרים  אצל  אנותי  בתא
 ין  במפליג  קלא  וצלה  אבת  הנישאתי  ש"אעפ  שרורים  בברים  דהריו'  כוו
 ."'כו וגרושה ולמנהא
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 בנות  ההרחיק  לאב  הטענת  למעינןש  אמן  נינו  או  ארוץ  פאם  העל  באםכ  ש"  משש"עייו
 .מם אבעלמ

 ת  במנה  מו  להיה  ושתו  את  אגירש  שאובן  רל  עשאלנ)  א  עימןס  (תשובותיו  בגאשי  מ"הרו
 דורשת  ובת  הת  או  לתנה  נא  להאם  ותו  בת  אקחת  לצה  רכשחזרו,  ם  שנתעכב  וחרת  אעיר  להלךו

 .חופה לתכניסנה שד עצלה אתתעכבש

 :ל"ז ום שכתבו

 רירא  שב  רליו  עשאל  נבר  כה  זדבר  וכוונותיו  בעייננו  וו  זאלה  של  עמדנוע"
 איןג  ו"ה  בם  גתב  ככן  ואב  הצל  אא  לאם  הצל  אהיה  תהבת  שהורהל  ו"  זאוןג
 הוא  שאם  הצל  את  בומרת  אאת  זתלמוד  האמר  שמה  בוברים  סהם  שפקס
 עתנו  די  כם  גאנחנוו,  אם  הצל  או  אאב  הצל  אהיה  תם  אהכרעה  הענין  באמרנ

 היה  תם  אהכרעה  העניןל,  אב  היתת  מאחר  ללא  אראמ  נא  לנזכר  ההמאמרש
מ "מ,  תלמוד  השון  למשך  הה  זל  עיעיר  שמו  כאחים  הצל  או  אאם  הצל  אבתה
 לכת  לראהנ,  ארע  ים  אפרטות  בה  זנדון  ביוצא  ככל  במעשה  ללכה  ההורותל
 פסוק  נבו  וברתם  סחר  אלהמשך  ובקבלתם  ונזכריםל  ה"  זגאונים  העקבותב
 ותרפ  י"כ  עהאם  שהיותל,  זה  בבת  הועלת  תצלנו  אשיתאמת  כנדון  ודיןה
 בנות  היצטרכו  שמה  במדריכתה  וותה  אמלמדת  ההיא  והאב  משמרתהמ
 זה  ביוצא  ככל  ובית  הצרכי  בהפקוח  וטוייה  המו  כו  בלהרגיל  והתלמדל
 טבעו  מלא  ואב  המלאכת  מינה  אה  זוכל,  מנהגם  ונשים  הותה  דרך  אללמדו
 אשר  כצלה  אשאר  תבלא  אמה  מבת  ההוציא  לה  זאובן  רניחו  ילא  שהראויו
 מה  אהיות  בקטנה  לזה  בההנאה  והתועלת  מנראה  שה  מפרט  בתחלה  ביתהה
 גיל  ראב  ההיות  ושלה  מדוניה  נה  ללתת  וחופה  להכניסה  לתתחיב  שומרתא
 ."פרוש ילא וישאר שהאמין לאין וחרת אארץ לפרושל

 טובתהש  יכא  הל  כמשכךו,  בת  הובת  טל  עיא  הונסתכלות  הריקע  שגאשי  מ"ר  הדברי  מזינןח
 מעיקר  שאב  היד  בולא,  ובתה  טזוהי  שאם  היד  בה  לוקמינן  מאם  הצל  אהיות  לורה  שצריכהמ
 וא  המשמורת  הקביעת  בדומיננטי  ההגורם  שהיינוו.  ידו  בשמורתה  מהיות  לריכה  ציתה  הדיןה
 .לפרנסה ותו בת אגדל לחובתו ואב הכות זלאו, ילד הובתט

 אימיה  דצוותאב  "ש  שן  באפילוד)  ב"ע  בפ  דף  (עירובין  בנינוש,  בן  השמורת  מענין  להנהו
 סק  פעמא  טמהאיו,  ביו  אעירב  שובירע  בלא  ומו  אעירבה  שעירוב  בוצא  ילכןו,  "יה  ליחאנ
 ):ז"י הישות אלכותהא מ"פכ(ם "רמבה

 יהיה  שד  עמנה  מותו  אפרישין  מין  אצלה  אנה  ביהיה  שמגורשת  הצת  רםא"
, מו אצל אהוא וזונות מו לנותן ובן הבי את  אופין  כלא  אמורות  גנים  שש  שןב
 צל  אוא  האם  וזונות  מו  לתן  אצלי  אוא  הם  אומר  לאב  לש  ינים  שש  שאחרל
 ."לום כו לותן ניני אמוא

 :ל"זו, ם"רמב הל עקשה הםד ש"הראבו

 ש  שן  ביהא  שד  עמנו  מנו  בהפריד  לת  האב  אנכוף  שובלת  סדעת  היןא  א"א"
 ין  בדל  גואה  וחנכנו  יאיך  ומש  חבן  ורבע  אן  בורה  תחנכו  לייב  חהואו
 ."נשיםה

 כולה  יחינוך  האפשרות  ואב  הל  עוטלת  מחובת  החינוך  שכיוןד  ש"ראב  הסברת  שזינןח
 .יחנכו שדי כביו אצל אהיות לריך צבן הש שיל גפני לם גן כאם, צלו אק רהיותל

 יכולת העל בוא האביוון שכיו ממשכךו, בן הטובת ואב הובת חוא החינוך  דמילתא  דטעמאו
 צוותא  בש  שן  בעד  שומרתא'  הגמ  שאףו,  אב  היד  בהיות  לריכה  צמורתוש  ממילאמ,  חנכול
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 ךא,  אביו  מותר  יפנקתו  מהיא  דאמו  דצוותא  בותר  יוח  נבן  לבאמת  שומר  לשי,  יה  ליחא  נאימיהד
 :כתבמ ש"כ בעייןו. ובתו טתר בזלינן אלכן וחנכו יהוא וביו אצל איהיה שובתופ ט"כע

 פעמים  לחנכו  לוא  הכול  יאם  הצל  אפילו  אה  זחינוך  שושיא  קה  זאיןו"
 ."צלו אשיבאכ

 יל  גפני  לו  לראוי  החינוך  הת  אחנכו  להאב  מונע  מינו  אמו  אצל  אבן  ההיות  שדבריו  ממבוארו
. ו  זובדה  עקב  עינוכו  חמנע  נאין  ובן  ליחא  נידה  דבצוותא  ש,אם  הצל  איהיה  שדיף  עלהכיו,  שש
 .משמורת הקביעת בדומיננטי הגורם היא הבן הטובת שולם כדברי ממעינןפ ש"כע

, בת  כוא  האמו  הרי  לצריך  הבבןד,  )כטת'  א  ס"ח  (תשובותיוז  ב"רדב  הכתב  שמה  בוד  עעייןו
 ו  אלמנה  אשארה  נאם  הם  א,נא  שא  לוונא  גבכהאיו,  יה  ליחא  נאימיה  דבצוותא  דשום  מטעמאו
 וקמינן  ממו  אחזקתב,  מו  אצל  איהיה  שבן  הל  שטובתו  שנין  עבכלד,  אחר  לנישאה  שו  ארושהג
 .ל"אכמ ותשובתוש ב"ייע, רוביו קל שו אל האב שערעורו ליישינן חלאו יהל

 :ל"וז, )ח לימןס(ן "רמב ליוחסותמהא "רשב השובות תדברי בם גפורשת מו זסבראו

 טנה  קו  אדולה  גנא  שאל,  אם  השאת  נאפילו  ואם  הצל  אעולם  להבתו"
 שים  נרך  דתלמדה  ובת  לאם  התרגיל  שדי  כהטעםו,  נושא  הרק  פדאיתאכ
 אנשים  הצל  אהיות  לאוי  רותר  יבן  הבלא,  פריצות  בצמה  ערגיל  תשלאו
, אם  הן  מותר  ינשים  אדרך  ולמוד  הרך  דילמדוהו  ורגילוהו  יהם  שקרוביםה
 ."ר זרך דרכם דלמנה אבניש

 חינוך  שןווכי  ממשכךו,  ובתם  טפי  לקבע  נילדים  הל  שמשמורת  המקום  שוא  הבריו  דביאורו
 יהיה  שראוי  שבןכ  ב"שאמ.  משמורתה  בשארת  נבת  הכן  למה  אם  עהיה  תם  אותר  יוב  טהיה  יבתה
 שמורתו  מלכןו,  מו  אצל  אשיגדל  מותר  יוב  טהיה  יה  זבאופןד,  גדלוהו  יהם  ורובים  קנשים  אצלא
א "רשב  הם  שייםפ  ס"עכו.  ר  זרך  דרכם  דלמנה  אבניא  ש"רשב  הכתב  שכמוו,  אם  הצל  אינהא
 :ל"זו, דין הית בת אהדריך לצריך שמדד הביאר ותשובתוב

 כל  בין  דית  בעיני  ביראה  שה  מחר  אלו  אברים  דכלל  בדקדק  לריך  צעולםל"
 חזור  לתומין  יל  שביהם  אין  דביתש,  יתומים  ליקון  תו  ביש  שמקום  וקוםמ
 ."קונן תחרא

 קטינים  הטובת  לחוש  לדין  הית  בובת  חנין  עבכל  שלא  איתומים  לווקא  דוונתו  כאין  שברורו
 .שמורתם מביעת קעניןב

 ל  קביעת  שה  זענין  בילדים  הדעת  בתחשבים  מופן  אבאיזה  וקרה  מאיזה  בעיין  לישו
 עיין  לש  יעודו,  )א"  עסא  רףד  (רוחם  יבינו  רל  עמשפט  הנתיבות  בזהכ  ב"ש  מעייןו,  משמורתה
 מרינן  אוונא  גכהאי  בם  גאםה,  רים  גאב  הרובי  קו  אאב  האין  שמקום  בגור  לוצה  רהאם  שמקוםב
) הנ'  א  ס"ח(ל  "הריבת  מ"בשוו)  טוק'  ס(ש  "שבת  ר"שו  בזהכ  ב"יין  משע,  אם  הצל  אהבתש
 שקול  לש  ינין  עבכלו,  אסף  הת  עלא  והעיר  לכתבתיו).  כגק'  ז  ס"העבא(ם  "מהרשדת  "בשוו
 . הורים הרצון ביה ללינן תלאו, ילד הובת טיא הו זקביעה בדומיננטי ההגורם שרור בךא, גופול

 :ל"זו, וחסותמי התשובותא ב"רשב הברי דיארב) ו כימןס ("ועם נדרכי"ת "בשוו

 ן כם גהבן ואם הצל אבת הילתא מסתםד, סתם הל  עמרו  אתלמוד  הכמי  חיכ"
 או רם אבלא, סתם הל עולד היקון תה זכלש [...] אב הם עך כאחרו, קטנותוב
 יני  עאות  רפי  כקנתן  תחר  אחזרין  מלקול  קדרבא  אלה  איקון  תזה  באיןד  ש"יב
 הד  מ"י  ביני  עאות  ריפ  כלוי  תהכל  שזה  לסכימו  הפוסקים  הכלו,  דייניםה
 ."ולד ליקון תהואש
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ד "ביה  לראה  ים  אבלא,  סתמא  בוא  הפוסקים  בנפסקו'  גמ  בנאמר  שמה  שדבריו  מעולהה
 .ובתם טתר בזלינן אבפוסקיםו' גמ בהאמור מחר אאופן בשמורת מיא הילדים הטובתש

 ובת  טתד  א"יה  ביני  עראות  בלוי  תהכל  שמיוחסות  התשובותא  ב"רשב  הל  שו  זסבראו
 ברי  דהביאש)  ז"  סבפ'    סיז"בהעא(א  "רמ  הדברי  בעיין,  אחרונים  הדולי  גל  עוסכמת  מלדיםיה
 :ל"זו, דוואהם פ"מהרה

 טוב שהם לראה  נם  אבלא,  מה  אם  עהיות  לבת  לטובד  ש"בי  לנראה  שדוקאו"
 ."מה עתהיה שכוף לכולה יאם הין אביה אית בם עישב לותר יהל

 :בריו דתוך בכתבש) סהק' א סי"ח (תשובתוט ב"מבי הזה בהאריך שה מעייןו

 ."'כו ותומים יל שקנתםד ת"י באות רפי להכל דראהנ"

 ):ב סימןב ס"ח (וכן כתב, דבריוש ב"ייע

 ן  מותר  יבת  לאהבת  האם  וירוב  קשביל  בא  למה  אצל  אבת  האמרו  שה  מיכ"
 ."מה אם ערץ ארך דתלמד שבת התיקון ללאא, ה בגעו נאבה

 :כתב שדבריו בודש ע"עייו, בת לתועלת בלוי תרתמשמו הין דעיקר דדבריו ממבוארו

 כוף  לוכל  נא  למה  אם  עשבת  לרצה  תלא  שאפילו  שדולה  גשהיתהש  כ"כו"
 א  למה  אם  עהושיב  לפיה  כייך  שבקטנה  דתרצה  שי  מצל  אשב  תלא  שותהא
 ."'כו וגדולהב

 רת  בזלינן  אלא  אצונה  רנגד  כמשמורת  הענין  בותה  אופין  כין  אדולה  גבבת  דדבריו  מחזינןו
 .ובתה טזוהי דצונהר

 :נשאלש) כגק' א סי"ח(ז "דבת ר"שו בוד עעייןו

 רצה ומו אם אצל אהוא וולה חונק יטן קן בו  להניחה  ושתו  אמתה  שראובןב"
 חוץ  ליוצא  שבזמן  וני  עהוא  ושה  אשא  נוא  לא  ההנה  וותו  אקחת  לאובןר
 ,ביו  אצל  או  אמו  אם  אצל  אבן  היעמוד  שוב  טם  אשכנים  הצל  אבן  הת  אניחמ
 או  רם  אבלא,  מו  אם  אצל  אלא  ומרו  אמו  אצל  אהבן  שרור  בדבר  השובהת
 ותר  יליו  ערחמת  מהיא  שפי  למו  אם  אצל  איעמוד  שולד  התקנתד  ש"יב
 ראות  בלוי  תכל  המילתא  דללאכ'  כו  ומו  אם  אצל  אותו  אניחים  מאחריםמ
 ."ותר יולד לקנה תש יקום מאיזהד ב"יב

 :ל"זו) כגק' ז סי"בהעא(ם "הרשדת מ"שו בם גתב ככןו

 לא וברו דזכותה  בעולם  לאם  הצל  אבת  האמרו  שכות  זל  כי  כמילתא  דללאכ"
 ש  שבןד,  אם  הזכות  בלא  וברו  דבן  הזכות  בש  שבן  עד  בכןו,  אם  הזכותב
 ."יה ליחא נאימיה דצוותאב

 :ם שעודו

 עין  בראו  ים  אמנםא,  סתם  הל  עברו  דחכמים  שומר  לך  לשכ  י"  עלאא"
ד "ביה  לח  כיש  שפק  סאין  ודאיו,  מהא  צל  אהניחה  לינה  אבת  התקותש
 ."קנתה תל עראותל

 ו  אהורים  הל  זכות  שנין  עינוא,  ילדים  השמורת  מל  שה  זעניין  שעיל  לאמור  הכל  מעולהה
 ברורו.  משמורת  הקבעת  נובתם  טי  פעל  וילדים  הובת  טל  שנין  עולו  כל  כלא  אהם  מחדא
 קביעת  ביחידי  המדד  היא  הו  זטובהו,  וחנית  רובה  טבין  ושמית  גובה  טין  בטובתם  בהכוונהש
 .ילתא מהאי בפליג דאן מלית ופוסקים הל כל עקובלת מו זסברא שדע ו,משמורתה
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או  בין  האם ,  ויש  לומר  דגם  הסדרי  הראיה  בין  האב  לילדיו  הנמצאים  במשמורת  האם)  יז

ורמז  לדבר  מצינו ,  הינם  מטעם  זה  של  טובת  הילדים,  לילדיה  הנמצאים  במשמורת  האב

, ם"שכתב  בביאור  שיטת  הרמב,  שהבאנו  לעיל)  ז"אישות  הי'  א  מל"פכ(מ  "בדברי  הכ

יכול  לעשותו  ולחנכו  לפעמים  לכשיבוא ,  שהחינוך  המוטל  על  האב  לפני  היות  בנו  בן  שש

ז  עצם  הסדרי  הראיה  הינם  לצורך  חינוכו  של  הבן  וכן  לצורך  הקשר  בין  ההורה "ולפי.  אצלו

, "בצוותא  דאימיה  ניחא  ליה)  "א"דף  פב  ע(וכמו  ששנינו  בעירובין  ,  שאינו  משמורן  לילדו

הכי  נמי  הקשרים  בין  האב  והאם  כשאינם .  היינו  שעצם  היותו  במחיצת  אמו  נוח  לו

 .של הילד) עד כמה שאפשר(הינה תנאי הכרחי לגידולו הנורמלי , משמורנים עם ילדם

 ףא,  ילדים  הל  שרכיהם  צילוי  מצורך  לבראשונה  וראש  בינםהשהות    סדרי  היום  קלפיכךו
 ל  שמצב  בעמוד  לכולים  יאינם  ורמליים  נאם  וב  אכלו,  הורה  הל  שבעי  טצון  רזהו  שפק  סאיןש
 נקבעת  וובתם  חלא  אהורים  הל  שכותם  זינםאשהות    סדריפ  ה"כ  עבלא,  ילדיהם  מקשר  היתוקנ
 .ילד הובת טפיל

 גוריה  מקום  מעזוב  לרצונה  שם  אל  ענשאלש)  כגק'  ז  סי"העא(ם  "מהרשד  התשובת  בעייןו
 דין  הל  עהסתמךב,  מה  עתה  בת  אקחת  לרוצהו,  אב  הל  ששפחתו  מרה  גו  בקוםמ,  ישואיםנ  הזמןב
 ין  דינו  אאם  הצל  אהבת  שינא  דהךד,  אריכות  בהוכיחם  ל"מהרשד  הם  שכתבו.  אם  הצל  אהבתש
 מוטלים  הרכיה  צכל  ללדאוג  ובת  הם  עקשר  בהיות  לוכלו  ירוביו  קו  אהאב  שזה  בתלויו,  וחלטמ
 לקו  חקיים  לכול  יהאב  ששום  מדוקאש,  עיל  להבאנומ  ש"כ  הסברת  מדבר  ההוכיחו.  ליהםע
 יינו  הכי  האו  לאה,  ש  שיל  גד  עמו  אחזקת  בבן  לוקמינן  מהכיל,  בן  הת  איקוריו  בעת  בבן  החינוךב
 בת  הטובת  שדבריו  ממוכח  שתשובתו  ביטב  העייןו.  ד"ראב  הכדעת  ואב  היד  בשמורתו  מובעיםק
 תב  כלכןו,  רכיה  צל  כל  עפקחים  מאב  הפחתש  משבני  ומה  אצל  אמתגוררתש,  תרתי  בתקיימתמ
 ם  עאר  תישלא  אמה  עתה  בת  איטול  לכות  זה  ליןא,  גיעה  המנה  מעיר  לחזור  לוצה  ראם  האםש
 .אב השפחתמ

 רוצה  ונים  ששש  מגדול  הבבן  שיה  לפשיטאש,  )ח  לימןס  (לשיךם  א"הרת  מ"שו  בוד  עעייןו
 משפחתו  ואב  הביעת  תקבליםמ  לא  ומו  אצל  איהא  שובתו  טזוהיד,  יה  למעינן  שמו  אם  עהיותל
 .מם עיהיהש

 ה  לבמקביל  ומשמורת  ההיינוד,  הוריהם  לילדים  הבין  שיחסים  הערכת  מלכ  כ"מש  להנהו
 יותר  בגדולה  התועלת  הת  אהפיק  לוכלו  יהילדים  שאופן  בשותיעה  לריכיםצ,  שהות  סדריה
 ילדים  הלש  כותם  זואהשהות    הסדרי  ושמורת  מל  שה  זענין  שכיוןו,  הורים  הני  שם  עקשריהםמ
 יותר  בטוב  היהיה  שאופןבשהות    הסדרי  ומשמורת  הקבוע  ליש,  ובתם  חלא  אהורים  הכות  זלאו
 .ילדיםל

 ל  שביעה  עצמית  תינהא,  מהותהבשהות    הסדרי  ומשמורת  לביעה  תניןע,  כתבנו  שלמהו
 האם  ואב  הל  שזכותם  בנות  דינם  אלו  אביעות  תעיל  להארכנו  וכתבנו  שפי  כהריש,  הורהה
 יותר  בטוב  המקום  בהיות  לבן  הל  שזכותו  בדנות  הביעות  תינם  הלאא,  שהות  סדרילה  ומשמורתל
 מוגשת  הזאת  כביעה  תל  כה  זפיל.  תביעותיו  וצרכיו  להתאם  בוריו  הם  עהיפגש  לכןו,  ו  לראויה
 קביעתל,  לדו  ישם  בילד  הל  שטבעי  האפוטרופוס  ההורה  הביעת  תמהותה  בהוהמ,  פנינוב
 עשותד  ל"יה  בובתח,  זו  כביעה  תכל  בלפיכךו.  ילד  לתריו  בטוביםהשהות    הסדרי  ומשמורתה
 ובת  טת  אואם  תינו  אצונם  רלפעמיםש,  צון  הוריו  רלאו  (ילד  הובת  טלבדוק  ומוטל  עליו  לבחוןה
 תנאי  כסוכמו  שהסכמות  השאר  לפופים  כינם  אהורים  הגיעו  הליהם  אההסכמותו,  )ילדה
 ילד  הובת  טו  בושא  נמובהק  בינםהשהות    הסדרי  וילד  השמורת  מל  שה  זפני  שנושאמ,  גירושיןל
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או  באישור  הסכמות  ההורים  ונתינת ,  ין  דסק  פנתינתד  ב"יה  בת  אמדריך  הבלעדי  הגורם  היאה
 .תוקף של פסק דין להסכמות אלו

 בחון  להורים  הגיעו  הליהםאשהות    להסדרי  ומשמורת  להסכמה  הת  אאשרוד  ב"יה  בובתח
 עיני  למקרים  הל  שובם  ררוב  בומדת  עלדיםי  הטובת  שיא  הרווחת  ההנחה  האמנם.  גופו  לה  זניןע
 פק  סיש  שבמקום  שפק  סין  אךא,  ילדים  הובת  טת  אבנתם  הפי  לקבעו  ילו  אניינים  עלכן  והוריםה
 .ילדים הובת טיבחן שד עהסכם האישור מנועד מ"יה בהורים העיני למדה עילדים הובת טםא

ב  שעיקר  הדין שאף  שכת,  ם  בתשובתו  הנזכרת"ם  זאת  חובתנו  להזכיר  דברי  המהרשדע
והוא  הדין  לעניין  הגורמים  האחרים ,  שהבת  אצל  האם  בטובת  הבת  עסקינן  ולא  בטובת  האם

 :אך הוסיף, לקביעת המשמורת בטובת הבת עסקינן

 צלו  אוא  הרך  ויחיד  ון  בותו  אלא  אאדם  להיה  ילא  שדעת  הל  עעלה  יכיד"
 מרתא  וצרתו  מביו  אמת  ונער  הין  אי  כראותו  בהיה  ונפשו  בשורה  קנפשוו

 לי  ספק  בובל  סדעת  הין  אה  זחוק  רמקום  להוליכו  לח  כה  לתנו  נילו  הכיפאש
 ."איה רריך ציה הלאו

ונראה ,  מע  מינה  שגם  צורכו  של  האב  שלא  להיפרד  מבנו  אמור  להישקל  בין  השיקוליםש
שברור  שכשנשקלים  ומובאים  בחשבון  צורכי  ההורים  הדבר  מטיב  עם ,  אםהדהוא  הדין  צורך  

, שצורכי  האב  יובאו  בחשבון  תוך  השיקלול  עם  טובת  הבן  ובכפוף  לה  לי  ברוראך  נראה  .  הילדים
וצרכיו  עדיפים  על  רצון  האב  להשתעשע .  אך  היכא  שהדבר  מזיק  לקטין  אין  מקום  לפגוע  בצרכיו

 .עמו

הוזכרה  רבות  בפסיקת  בתי ,  שקפה  זו  שהארכנו  להוכיח  מדברי  הראשונים  והאחרוניםה
 368א  עמודים  "וכרך  י,    ואילך358ג  עמוד  "ובח,    ואילך157וד  א  מעמ"ר  ח"ועיין  בזה  בפד,  הדין

 .והדברים פשוטים וברורים.  ואילך331ג עמוד "ר כרך י"ובפד, 369 -

, )עמוד  שמב,  ימן  כחס  ("עזר  משפט"ל  בספרו  "א  גולדשמידט  זצ"כבר  הסביר  הדברים  הגרו
 :א שהזכרנו"ר ח"מקור הדברים הוא בפדו

ים  אינן  הלכות  בטובת  ההורים  אלא  הלכות כי  ההלכות  בדבר  החזקת  ילד"
אין  כאן  זכויות .  לזכויות  אב  או  אם'  חפץ'אין  הבן  או  הבת  .  בטובת  הילדים

ובבוא .  שמחויבים  הם  לגדל  את  ילדיהם,  רק  חובות  ישנם  כאן,  לאב  או  לאם
רק ,  בדבר  המגע  בינו  ובין  הוריו,  בית  הדין  לקבוע  בדבר  מקומו  של  הילד

טובתו  של  הילד  אצל  מי  תהיה  ובאיזה  אופן :  הואשיקול  אחד  נגד  עיניו  ו
, ומכיוון  שכך[...]  זכויות  כאלו  לא  קיימות  כלל  ,  אבל  זכויות  אב  ואם.  תהיה

והוא  בעל  הדין ,  בזמן  הגירושין,  הרי  הילד  הוא  בעל  הדין  בעניין  סידורו
 ."הוא ואין זולתו, לאחר הגירושין

 היועץ  7015/94  א"אה  דנר  (שפטשקפה  הלכתית  זו  עולה  גם  מהחוק  ומפסיקות  בתי  המה
 ):48) 1(ד נ "פ, לוניתפ'  נממשלה למשפטיה

 שות  יעל  בוא  ה,טובתם  להחזיקול,  ו  בניין  קכות  זלהוריו  שפץ  חיננו  אילד"
 יועץה'    נטיינר  ש209/54א  "ע;  "שלו  מאינטרסים  וכויות  זלוו,  צמאיתע
, לוני  פ'נ'  אח  וטיןק,  פלוני  2266/93  א"וע;  241ד  ט  "פ,  ממשלה  למשפטיה
היא  אשר  תנחה  אותנו  בבואנו  לתת  את  הדעת  למתן ,  )253  )1  (טד  מ"פ

 ".ההכרעה בערעור זה

 :673) 1 (חד ל"פ, יפה חאזורי הרבני הדין היתב'  ניארס במסודי 7/83 ץ"כן כתבו בבגו
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כריע  משיקול כילדים הובת טל שעיקרון הל עדיבור הת אהרחיב לורך צאין"
 מקורות  הראהו  (עברי  המשפט  במקורםו,  ם  הומין  יהדברים  עתיקי[...]  

 קובלים  מהםו,  )515'  עמב,  ]14)  [705/82ש  "ב  (137/81א  "ע  במובאיםה
 ם  גרובל,  מתמיד  ואז  מדין  הבתי  ומשפט  התי  בפסיקת  בליון  עעיקרוןכ
 ערכאות  הין  בהותי  מבדל  ההיות  לריך  צה  לא  זבנדון  ו[...]חיד    ישיקולכ
 ."רבניים הדין הבתי ופטמש התי ביינוה, שונות המשפטיותה

למהותם  של  כללי ",  ראה  עוד  מאמרו  המקיף  והמעמיק  של  הפרופסור  אליאב  שוחטמןו
 ).320-295' עמ, )ח"שלת ('ה, שנתון העבריב (,"ההלכה בסוגיית החזקת ילדים

מכיוון  שעל  כף  המאזניים  עומדים  לפנינו  אך  ורק  שלומם  וטובתם  של  הילדים ,  וסיף  ונאמרנ
שומה  על  הערכאה  השיפוטית  לבחון  את  מצבם  של  הילדים ,  ן  שבמסגרת  זוכמוב,  הקטינים

ד  לבחון  לא  רק "חובת  ביה.  במבט  רחב  המשקיף  על  הסביבה  בה  הם  חיים  ועל  השפעתה  עליהם
ולקבוע  כללים ,  את  צרכיהם  החומריים  של  הילדים  אלא  גם  את  התפתחותם  הנפשית  והמוסרית

. בין  חומרי  בין  גופני  ובין  נפשי,  ק  כלשהו  לילדיםאופן  שלא  יגרום  נזבלמשמורת  והסדרי  שהות  
עד  כמה ,  טובת  הילדים  תיבחן  באמת  מידה  אובייקטיבית.  337עמוד  '  ר  כרך  ד"ועיין  בזה  בפד

 .בהתאם לנתונים והממצאים הספציפיים של הילדים, שניתן

דבר ,  רצונותיהם  שונים  ומקום  מגוריהם,  מקרים  שבהם  אורח  החיים  של  ההורים  שונהב
על כתפי בית הדין מוטלת האחריות , ליך  על  אופן  גידול  הילדים ועל חינוכם בהווה ובעתידהמש

 א  בתשובה"וכדברי  הריטב,  לצמצום  הנזקים  הנפשיים  הנגרמים  לילדים  מהקונפליקט  ההורי
 ):ימן קסבס(

כשם  שבית  דין  חייבים  להיטפל  בנכסי  יתומים  כך  חייבים  להיטפל  בנכסי "
וכשם  שבית  דין [...]  ל  בהם  ואפילו  הוא  גדול  כל  אדם  שאין  לו  מי  שיטפ

 ."ולא דברו ביתומים אלא בהווה. אביהם של יתומים כך הם אביהם של אלו

ת וישוהרד  ונראה  שגם  את  כל  "חרי  שהארכנו  בביאור  העקרונות  המנחים  את  ביהא
ד  בנוגע  לסכסוך  המתנהל  בין  ההורים  על "עקרונות  אלו  יהיו  המסד  להחלטת  ביה,  ותיפוטיהש

אופן קיומם והמוסדות , בין בקביעת המשמורת ובין בקביעת זמני הסדרי שהות, גבם  של  הילדים
  .בהם הם יתחנכו

אופן  חינוכם  ושאר ,  הסדרי  שהות,  אף  שכתבנו  שהדבר  הקובע  את  משמורת  הילדיםו
ובהתאם  לדברים  אלו   –  הדברים  הנצרכים  לילדים  לצורך  גידול  תקין  הינם  זכות  וטובת  הילד

אין  ספק  שהמשמורת  והסדרי  שהות   –  ה  על  ההורים  לספק  לו  צרכים  והסדרי  שהותחלה  חוב
ינם  גם  טובתו  ורצונו  של  ההורה  האוהב  ודואג  לשלומם  וטובתם  של  ילדיו  ורוצה  בקשר  הדוק ה

ועיקר  עמלנו ,  "התשכח  אשה  עולה  מרחם  בן  בטנה"ו,  "כרחם  אב  על  בנים"וכדאמרינן  ,  עימם
, ולכן  בדרך  כלל".  אלו  הבנים  –ואת  עמלנו  :  "ל"  וכמאמר  חז,בעולם  הזה  הוא  לצורך  ילדינו

וכשטובת  הילדים  עומדת ,  קבעים  בהסכמהנהסדרי  שהות  ,  בהורים  שדואגים  לטובת  ילדיהם
ין במונעות  הסדרי  שהות  ,  או  סיבות  אחרות,  אך  במקרה  שההורה  המשמורן.  לעיני  ההורים

כשרוב  ככל  תביעות  אלו  הינם  של   ,מוגשות  תביעות  לקביעת  הסדרי  שהות,  ההורה  השני  לילד
שייקבעו  לפי ,  בועיםקותובע  שיקבעו  לו  הסדרי  שהות  ,  ם  ילדיועההורה  המנוע  מהסדרי  שהות  

 .אך יספקו גם את הצורך הנפשי של ההורה בקשר עם ילדו, טובת הילד

ינם  מוכוונים  מטרת  טובת העולה  מכל  מה  שכתבנו  והארכנו  שהמשמורת  והסדרי  שהות  ה
י  להתעלם  ממאויי  ההורים  ולכן  רק  מבט  רחב  של  בחינת  הצרכים  והיכולות  של  כל מבל,  הילדים

הורה  לתת  את  המיטב  לילדו  הם  שישליכו  על  קביעת  עיקר  המשמורת  להורה  אחד  והסדרי  שהות 
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ולכך  לא  ראוי  שיהיה  פיצול  בנושא  זה .  באופן  שכל  אחד  מהם  ייתן  את  המירב  לילדו,  למשנהו
 .בין ערכאות

] 'ר[הבן , מיום הוולדו] 'ר[במקרה שלפנינו האב לא ראה את הבן , ל הפרטומן הכלל א)  יח

חשיפתו לעובדה שיש ,  ולא מודע כלל לתביעה המתנהלת בפנינו12-הינו כיום בן למעלה מ

, ובפרט  לאור  הזמן  שעבר,  עלולה  להזיק  לו  באופן  חריף,  עליו]  'ט[פקפוק  באבהותו  של  

בפסק  דינו  של .  תו  לספק  מיהו  אביו  ודאי  שתזיקחשיפ,  שככל  שהילד  מתבגר  ומודע  לעצמו

 :ל"וז, ש מובאת חוות דעתם של גורמי הרווחה"ביהמ

לא  לברר   ש  ממליצה-21.8.08ד  חדוה  אלמוג  בתסקירה  מיום  "ס  לס"עוה.  ב"
קטין   ה.על  מנת  לא  לפגוע  במעמדו  האישי  של  הקטין,  את  נושא  האבהות
ציעה לאמץ פתרון חוקי מ. תומכת ומתייחס לתובע כאב,  גדל  במשפחה  חמה

 .לפיו התובע ימונה כאפוטרופוס לקטין

  ממליצה  שלא -7.3.13ד  סבטה  דוברינסקי  בתסקירה  מיום  "ס  לס"עו.  ג
על  מנת  לא  לפגוע  בקטין  ולא  לקבוע  הסדרי  ביקור ,  להמשיך  בברור  האבהות

התובעים .  פיזית  ורגשית,  קטין  יש  דמות  הורית  משמעותית  ל.עם  הנתבע
טין  כהוריו  ויחד  עם  האחים  הינם  משפחתו  הפסיכולוגית י  הק"מזוהים  ע

 ".והפיזית

 :ד בתסקירה"ס לס"כדברי העוו

חמה  וכל  בני ,  סיפר  כי  משפחתו  משפחה  מלוכדת.  בשיחה  עם  ר"
צדדים  משתתפים  בגידולו  ודואגים   ההמשפחה  כולל  סבים  משני

. ר.  כאל  אביו  ]'ט[במהלך  כל  השיחה  התייחס  והצביע  על  .  לצרכיו
מהלך ב  ...  ל"על  נסיעות  ברחבי  הארץ  ובחו,  ]'ט[על  הקשר  עם  סיפר  

הן  בעל  פה  והן  באופן  בלתי   ]'ט[בטא  חום  ואהבה  כלפי  .  השיחה  ר
 ]'ט[התרשמתי  מאינטראקציה  טובה  בין  ).  יבוקים  ונשיקותח  (אמצעי

 ]'ט[ל.  בעת  שפנה  ר.  פתיחות  ואהבה,  אמון,  המאופיינת  בקרבה.  לר
 ."קרא לו אבא

טובת ".  כאבא  פסיכולוגי"כי  התובע  נמצא  בתודעת  הקטין  תסקיר  צוין  ב
 -יום כהקטין מתקיימת במצבו

להרגיש  שיש  לו  עוגן ,  להערכתי  טובת  הקטין  היא  להיות  מוגן"
יציבות  ומשפחה  אוהבת  ודמויות  משמעותיות  של  אימא  ואבא  והמצב 

  ."הזה מתקיים כיום

המומחית   -)  3/ת  (10.2.13רנית  ים  מיום  '  חוות  דעת  המומחית  הגב . ד
י  בית  המשפט  על  מנת  שתבחן  את  טובת  הקטין  בהמשך  בירור "מונתה  ע
המלצת  המומחית  להשאיר  את  המצב  המשפחתי  כמו  שהוא  ולא .  התביעה

גדל  במסגרת .  מחוות  הדעת  עולה  כי  הקטין  ר.  הליך  ללחשוף  את  הקטין
משפחתית  חיובית  ומטפחת  המספקת  את  צרכיו  הנפשיים  בצורה  טובה 

מומחית  מציינת  בחוות   ה.תפתחות  אישית  בריאה  ויציבה  התוהמאפשר
 :הדעת

יש  הפנמה  מרכזית  של "וכן  "  הוא  חש  מוגן  על  ידי  המשפחה"
משפחה  הכוללת  זוג  הורים  ואחים  כאשר  ההורים  הם  מקור  לחום 

 ."הכרת והבנת העולם, ארגון, תמיכה, רגשי
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וק  הולם ניכר  כי  הוא  גדל  בתוך  תא  משפחתי  אוהב  ודואג  לסיפ...  "כןו
של  תפיסה  של  המשפחה  כמקום  בטוח  ומעניק  כוחות .  של  צרכיו

 ."להתמודדות עם חיי היום יום

כי  הקטין  גדל  במשפחה  תומכת  המאפשרת  את ,  חוות  הדעת  עולהמ
 .ההתפתחות האישית תוך שמירת טובת הקטין ואין לערער את עולמו

מות  מוכרת התרשמתי  כי  הקטין  אינו  מכיר  את  הנתבע  שאינו  מהווה  ד[...]  
ם   עהקשר  של  הקטין,  מנגד.  או  אובייקט  להתייחסות  כלשהיא  עבור  הקטין

 .תומך ואוהב ויש להשאיר את המצב הקיים, םח, קרוב, מוק עהתובע

אין  הוא  מכיר  את  המערער .  הוא  אביו]  'ט[חושב  ש]  'ר[עולה  מחוות  דעת  המומחים  היא  שה
שפטי  והודעה  שהמוחזק  לאביו  אינו חשיפתו  להליך  המ.  ל  טוען  שהוא  אביו"ולא  מודע  שהנ

אין  בעובדה  שהאם  הערימה  קשיים ].  'ר[שה  לקפשי  ננזק    נראהכאביו  תביא  לטלטלה  ותגרום  
עיקר ב.  בערעור  עולמו  הנפשי]  'ר[בכדי  לתקן  עוול  בעוול  אחר  ולגרום  עוול  ל,  ליצירת  קשר

הישמע  להמלצות המערער  לא  בא  בידים  נקיות  ובסירובו  ל,  לאור  העובדה  שכפי  שציינו  לעיל
] 'ר[שטובתו  של    ראהנ,  לאור  האמור.  ם  בנועהמומחה  כרת  את  האפשרות  ליצור  הסדרי  שהות  

וכל  עוד  יקשה  עליו  להתמודד  עם  הגילוי  שמי  שמוחזק ,  בצעירותו  היא  שלא  יפגש  עם  המערער
יגיע  לכלל  בגרות  ויעמוד  על  העובדה  שהשם  הרשום  כאביו  בתעודת ]  'ר[כש.  כאביו  אינו  אביו

יתאפשר  לגלות  לו  פרטי  הסכסוך  המתנהל  שנים ,  הות  אינו  השם  של  מי  שהוא  מכיר  כאביוהז
, וכנראה  זה  מה  שיקרה,  ם  לאוא,  ווצר  מפגש  ביניהםייירצה  להכיר  את  האב  ]  'ר[רבות  ואם  

קשר  שהמערער  לא  מנסה  להחיותו ,  ]'ע[יהיה  כמו  הקשר  בינו  ל]  'ר[הקשר  בין  המערער  ל
 .ולקיימו

נזק  נפשי   גרוםת]  'ר[בקטנותו  של  ]  'ר[ע  שיצירת  קשר  בין  המערער  לד  קוב"ביה  משכךו
ין בד  קובע  קטגורית  שאין  מקום  להתחיל  בהליך  כלשהו  ליצירת  הסדרי  שהות  "ולכך  ביה]  'ר[ל

 .לבגרות] 'ר[ומצב זה ראוי שיימשך עד שיגיע ]. 'ר[המערער ל

 :ד קובע"אור האמור ביהל

 .וחים ערעורו של המערערד .א

עשו ימימוש  הסמכות  וקביעת  הסדרי  שהות  ,  ת  לדון  בהסדרי  שהותד  סמכו"ביהל .ב
סמכות  כוללת  גם  שלילת  הסדרי   ה,רק  אחרי  בחינת  הדברים  באיזה  אופן  יתקיימו

 .ד יש בהם נזק"שלדעת ביהכשהות 

אחרי  שניתנה ,  בין  המערער  לבנושד  סמכות  לדון  בהסדרי  שהות  "ף  שלביהא .ג
ראוי ,  מערערלקבוע  הסדרי  שהות  שלא  ל,  ש  בתיק  שנידון  בפניו"החלטת  ביהמ

ד  בהחלטתו "כפי  שקבע  ביה,  ד  לא  יפעיל  סמכותו  ולא  ידון  בהסדרי  שהות"שביה
 ).30.6.2014 (ד"תמוז תשע' מיום ב

) 2.2.2016  (ו"ג  שבט  תשע"כ  יוםמד  "יהבעל  החלטות    וסבמערעור  שבפנינו  ה .ד
למעשה  על חוזרות  ,  ההחלטות  המעורערות  ).10.2.2017(ו  "תשע'  אדר  א'  ומיום  א

חלטה זו הוגש ערעור  העל, )'ות גא (ד בהחלטתו הנזכרת לעיל"הקביעה שקבע ביה
 . והערעור נמחק

ה  יש  לדחות  הערעור  על   זטעםומ.  חלטותהין  מקום  לערעור  על  הא,  אור  האמורל .ה
 .הסף
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תנהלות  המערער  מוכיחה  שכוונתו  העיקרית  היא  נקמה  באם  ולאו  דווקא  הסדרי ה .ו
לפיכך .  הליך  לקביעת  הסדרי  ראיה  התף  פעולה  להתחלתטעם  זה  לא  שיומ,  שהות

החלטה )  13.10.2013(ד  "ב  מרחשוון  תשע"ד  האזורי  בהחלטתו  מיום  י"צדק  ביה
 .כיוון שהאב אינו מעוניין בהםמשלא לקבוע הסדרי שהות , בה קבע

אך ,  ד  הגדול  ולקבוע  הסדרי  שהות"ד  האזורי  ניסה  לפעול  כפי  החלטת  ביה"יהב . ז
 .מנע מימוש ביצוע פסק הדיןהמערער במחדליו 

במקרה  שלפנינו  הסדרי ,  וא  טובת  הילדהגורם  הדומיננטי  בקביעת  הסדרי  שהות  ה .ח
אלא ,  לא  רק  שלא  יועילו  לבן,  בשלב  זה  בחייו  של  הילד,  הראיה  בין  המערער  לבנו

 . ולכן יש לדחות הערעור גם מטעם זה. שוודאי יזיקו לו

מבלי ,  תביעה  כלשהי  של  המערערד  האזורי  שלא  להזדקק  ל"ד  ממליץ  לביה"יהב .ט
אם  יתברר  שתביעתו  או  בקשתו  הינן ,  לתשלום  הוצאות  שיפקיד  ערבות  ראויה

 .בקשות סרק

יוכל  הבן  להחליט  אם  רצונו ,  כשיגיע  הקטין  לבגרות  ויוודע  לו  דבר  הסכסוךל .י
 .להיפגש עם המערער

אור  התנהלותו  של  המערער  עליו  לשלם  לקופת  המדינה  הוצאות  משפט  סך ל .יא
כפי  שכבר ,  לאור  התנהגותה,  לא  חייבנו  הוצאות  לטובת  המשיבה  .₪  20,000

 .ד"הרחבנו בגוף פס

 רב שלמה שפיראה

 מצטרפים למסקנות

 ץ"אהרן כ. רב אה רב אליעזר איגראה

 .נפסק כאמור

 .צדדים הל שזיהוי הרטי פשמטת האחר לפרסום לותרת מחלטהה

 ).26.09.2017(ח "תשע התשריב'  ויום ביתןנ

 פיראששלמה ב רה אהרן כץ' רב אה זר איגרארב אליעה


