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  תי המשפטב
 ית משפט לענייני משפחה מחוז ת"אב
 

 171777010משת
 

   פני כב' השופט יהושע גייפמןב
 

  לוניתפ עניין:ב

 תובעהת גזיאל קרןל "י ב"כ עו"דע 

  ג  ד  נ 

  למוניא 

 תבעהנ ז דניאלר "י ב"כ עו"דע 

 

 רציו:-מיני

 חינוכם –קטינים  –* כשרות משפטית ואפוטרופסות 

 טובת הילד –קטינים  –ות משפטית ואפוטרופסות * כשר

 קביעתה –טובת הילד  –* משפחה 

מבקשת ביקשה להעביר את הבן המשותף שלה ושל המשיב לגן ילדים בהרצליה. ביהמ"ש מינה ה
מומחית מטעמו, והמומחית המליצה שהילד ימשיך ללמוד בגן הילדים הנוכחי בת"א, חרף העובדה כי 

 יחד עמו להתגורר בהרצליה.האם המשמורנית עברה 

. 

 קיבל את הבקשה וקבע: ביהמ"ש

החלטות בעניין חינוכו של קטין הן חלק מהכרעות שעל הורים לקבל במהלך השוטף של גידול ילדיהם, 
יכריע ביהמ"ש בעניין, בהתאם לעקרון טובתו של  –גם לאחר פירודם. משלא צלחה דרכם לעשות כן 

נוך, כבכל נושא הכרוך בסוגיית המשמורת, יכריע ביהמ"ש לאורו של גם בנושא קביעת מקום חי הקטין.
השיקולים המנחים את ביהמ"ש בסוגיה זו הם אלה: בטחון  עקרון העל בדבר טובתם של קטינים.

ויציבות בחיי הקטין; הבטחת השתלבות הקטין במסגרת חינוכית עתידית; פגיעה בסדר יומו של 
ית שוטפת לקטין; שיקולים לעניין קשיי ההורים ומשקלם; הקטין; הבטחת קיומה של מסגרת חברת

מקרה דנן, בחינת מכלול השיקולים יוצרת תמונת מצב ב מעמד ההורה המשמורן; רצון הילד ושמיעתו.
 שלפיה טובתו של הקטין היא שבשנת הלימודים הבאה ילמד בגן ילדים בהרצליה.

יוני להכרעות בסוגיות הכרוכות בנושא אמצעי חשוב וח םהוות דעת אנשי המקצועות הטיפוליים ח
 משמורת קטינים. ביהמ"ש מייחס חשיבות רבה לחומרים מקצועיים אלה, אולם אינו מאמצם כדבעי.

משהונחה בפני ביהמ"ש חוות דעת מומחה, וגם אם תהא זו נחרצת, ברורה וחד משמעית, אין ביהמ"ש 
מקרה דנן, יש לדחות את חוות דעת בפטור מהפעלת שיקול דעת שיפוטי עצמאי בגיבוש הכרעתו. 

 .המומחית

 פסק דין

 

 תח דברפ. א
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הלימודים -גן הילדים בו ילמד הקטין בשנת יקוםמכרעה בעניין ה .1

 הבאה. 

 

צדדים חיו יחד כידועים בציבור כחמש שנים. מקשר זה נולד בנם ה .2

. עם פירודם חתמו הצדדים על הסכם, אשר 77.9.11היחיד _____ יליד 

בהתאם לאמור בהסכם, נקבעה המשמורת בקטין בידי  אושר כפס"ד.

 האם, תוך קביעת הסדרי ראיה נרחבים לאב. 

 

-אביב, שם למד הקטין בגן-צדדים חיו יחדיו בדירה שכורה בתלה .3

ילדים. כיום, רכשה האם דירה בהרצליה, והיא מבקשת להעביר את 

תנגד אביב. האב מ-ילדים באזור מגוריה. האב עודנו גר בתל-הקטין לגן

למעבר לגן הילדים בהרצליה. האם והקטין מתגוררים בהרצליה מזה 

כחודש ימים. עם זאת, מסכים האב כי עת יחל הקטין את לימודיו 

 71מקום מגורי האם. )ר' סעיף  –ילמד בבי"ס בהרצליה  –בביה"ס 

לסיכומי האב( משכך מצטמצמת המחלוקת אך לשאלת מיקום לימודי 

 חרונה בגן הילדים.הקטין בשנת הלימודים הא

 

הרי לעניין  –הקשר זה יש לציין, כי חרף המחלוקת בין הצדדים ב .4

אני  –הרישום בגן בהרצליה הצהיר האב: "לגבי הרישום בהרצליה 

אם הקטין ." Yועדיפות שניה גן  Xמסכים שתרשם עדיפות ראשונה גן 

הביעה הסכמתה לעמדת האב והצהירה: "מוסכם עלי שהילד ירשם 

לפרוט'  3ר' עמ' .." )Yועדיפות שניה גן  Xעדיפות ראשונה בהרצליה 

 (.9-0ש' 

 

הומלץ למחלקות החינוך בשתי הערים: ת"א  71.7.17-החלטה מב

והרצליה להאריך את השריון עבור הקטין בגני הילדים. יצוין, כי ב"כ 

שהינו אף הגן  Xהאם עדכנה בסיכומיה כי הגן בהרצליה הינו גן 

 המועדף על האב.
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המ"ש מינה מומחית מטעמו, אשר המליצה, כי הילד ימשיך ללמוד יב .5

בגן הילדים הנוכחי בת"א, ולא יעבור לגן בהרצליה, חרף העובדה כי 

 האם המשמורנית עברה יחד עמו זה מכבר להתגורר בהרצליה. 

 

עניין זה יצוין, כי תחילה הזמין ביהמ"ש תסקיר סעד, אולם במכתב ל

 8-6מתן תסקיר בעניין זה עלול לארוך בין  מרשויות הרווחה, הובהר כי

חודשים. לפיכך נוכח סד הזמנים הקצר העומד לשם מתן הכרעה מסוג 

 הדעת.-הוזמנה חוות -זה 

 

 דעת המומחית וממצאי חקירתה-וותחב. 

 

דעתה התבקשה המומחית להדרש לשאלה אחת בלבד: "האם -חוותב .6

" )ר' החלטתי הקטין ילמד בשנה הבאה בגן חובה בהרצליה או בת"א

(. המומחית לא נתבקשה להדרש לסוגיית הסדרי הראיה, שכן 3.6.17-מ

 אין היא עומדת להכרעה.

 

חוות דעת המומחית, עולה כי מדובר בשני הורים בעלי מסוגלות הורית מ .7

 טובה, העושים רבות למען טובתו של בנם. עוד עולה כי הקטין הינו: 

ים בחוגים ובסביבתו מוצלח, רגיש ושמח, משתלב בחברת הילד"

הטבעית. ... גם הגננת וגם הפסיכולוגית מציינות כי הילד הוא ילד 

 מוצלח ובכל בית בו ישהה יהיה לו טוב."

 

מומחית, מציינת בחווה"ד כי התלבטה רבות, אולם בסופו של דבר ה .8

המליצה כי הקטין יישאר בגן הילדים הנוכחי בת"א ולא יעבור 

 ליה בשנת הלימודים הבאה.ללימודים בגן הילדים שבהרצ

 

 מומחית נחקרה על חוות דעתה, ומחקירתה עלו הנתונים הבאים:ה .9

 

 המומחית לא מצאה לנכון לבדוק את מלוא הנתונים לגבי הגן  (א

 בהרצליה.      
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–ש. בחוות דעתך את כותבת כעובדה שבגן )גן הילדים בהרצליה "

האם בדקת כמה  ילדים הזקוקים לתגבור של גן משולב, 71.ג.( יש י

ילדים עומדים לעלות לכיתה א'? ת. זו לא חובתי לבדוק. ש. את 

תלמידים לכיתה א'? ת.  12יודעת שמהגן בהרצליה אמורים לעלות 

 9יכול להיות ויכול להיות שפחות, אני לא בדקתי את זה." )עמ' 

 (.79-70לפרוט' ש' 

 

. לא. "ש. האם דיברת עם הגננת בהרצליה לצורך הגשת חווה"ד? ת

דיברתי עם הגננת הנוכחית ברמת אביב ועם הפסיכולוגית ברמת 

אביב שהכירה את הילד וההורים. ש. את צריכה לתת חוות דעת בין 

האם את לא צריכה לדבר עם הגננת בהרצליה? ת.  -שני גנים 

-76לפרוט' ש'  71התמקדתי בעיקר בהערכה שלי את הילד." )עמ' 

77.) 

 

ילד סתגלן, המקבל ומסתגל בקלות לשינויים, בנם של הצדדים הינו  (ב

 יהיה לו טוב: –ילד  אשר בכל מקום בו יהיה 

 

. האם התרשמת שהילד יש לו קושי בשינויים? ת. לא התרשמתי ש"

שיש לו קושי בשינויים. ש. האם הגננת דיווחה לך על קושי לקבל 

את השינויים עד כה? ת. מהגננת והפסיכולוגית הבנתי שהילד עבר 

 ק את השינויים.חל

 

ש. את מציינת שהילד מוצלח וגם הגננת וגם הפסיכולוגית אומרת 

שבכל מקום יהיה לו טוב? ת. כן. ש. את גם התרשמת שהילד 

 (.0ש'  77עמ'  -13ש'  71עמ' ." )סתגלן, מוצלח? ת. כן

 

יתרום  –באם יעלו יחד עם הקטין לביה"ס ילדים אותם הוא מכיר  (ג

 במסגרת החינוכית ולתחושת הבטחון שלו. הדבר להשתלבות הקטין

 

. האם את סבורה שיש חשיבות לבטחון של הקטין ולהשתלבות ש

"  שלו כי יעלו איתו חברים לכיתה א' שהוא מכיר? ת. בהחלט כן.

 (11-70לפרוט' ש'  9עמ' )
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מומחית לא פסלה אפשרות שהיתה משנה דעתה באם היתה ה

 מביאה פרמטר זה בחשבון:

 

שאנו יודעים שעברה שנה והוא עלה לכיתה א' ואין חבר "ש. בהנחה 

שהוא מכיר אותו האם היית משנה את חוות דעתך? ת. אינני יודעת" 

 (.71-8לפרוט' ש'  71)עמ' 

 

הרי שלא היה  –המומחית העידה כי אם היתה הסכמה בין ההורים  (ד

 נגרם לקטין כל נזק מהעברתו ללמוד בגן בהרצליה.

 

היו מסכימים שהקטין יהיה בגן בהרצליה  ש. אם שני ההורים"

האם את חושבת שהילד יפגע מזה? ת. הילד לא ניזוק בשום 

 (.71-71לפרוט' ש'  72מקום.."  )עמ' 

 

מומחית העידה, כי האב התחייב בפניה שבכיתה א' הילד ילמד ה (ה

בהרצליה. דהיינו ברור ומוסכם על ההורים מיקום ביה"ס של 

 הקטין.

 

בכיתה א' הילד ילמד בהרצליה. אם האב לא היה "...האב התחייב ש

-מתחייב , לא הייתי ממליצה )על אי העברת הקטין לגן בהרצליה

 (.79-78ש'  73י.ג.( " )עמ' 

 

עדות הפסיכולוגית עולה, כי היא הניחה הנחת עבודה, לפיה מ (ו

המיקום של האב בשנה זו בחיי הילד הוא מאוד קריטי, ולכן לדידה 

האב, וכפועל יוצא מכך להמליץ על השארות  יהיה נכון להקל על

 הקטין בגן הילדים הסמוך לבית האב בת"א. הפסיכולוגית העידה:

 

"...תרומת האב כערך מוסף בשנה הספציפית הזו, ולאמא תהיינה 

הילד גם יכול ושנים רבות שהילד יהיה בביתה והיא המשמורנית, 

 17-79' לפרוט' ש 72עמ' ." )להגיד שהוא לא ירצה ללכת לאב

 י.ג.(.-הדגשה שלי
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 יוןד. ג

 

חלטות בעניין חינוכו של קטין מהוות חלק מהכרעות שעל הורים לקבל ה .11

 חוקל 12במהלך השוטף של גידול ילדיהם, גם לאחר פירודם )ר' סעיף 

(. משלא צלחה 7961-כ"ב, תשהכשרות המשפטית והאפוטרופסות

יכריע ביהמ"ש בעניין, בהתאם לעקרון טובתו של  –דרכם לעשות כן 

-, תשכ"בהכשרות המשפטית והאפוטרופסות חוקל 10הקטין )ר' סעיף 

7961.) 

 

סוגיית המשמורת, ם בנושא קביעת מקום חינוך, כבכל נושא הכרוך בג .11

 יכריע ביהמ"ש לאורו של עקרון העל בדבר טובתם של קטינים. 

 

שבאים אנו לבחון את הסוגיה העומדת להכרעה, בנסיבותיו של תיק מ

ברור כי יש לדחות את חוות דעת  –זה וכשעקרון טובת הקטין נר לרגלנו 

המומחית, ולקבוע כי טובתו של הקטין דורשת כי יעבור ללמוד בשנת 

 לימודים הבאה בגן בהרצליה.ה

 

במקרה זה המחלוקת מצומצמת ביותר ועומדת אך על קביעת  -ודגשי .12

מיקומו הגיאוגרפי של מקום חינוכו של הקטין, להבדיל מקביעת זרם 

עליו אין מחלוקת. עוד יודגש כי לעניין מיקום ביה"ס של  –החינוך 

 -בהרצליה קיימת הסכמה בין ההורים כי הקטין ילמד בבי"ס  –הקטין 

 מקום מגוריה החדש של האם. 

 

 שיקולים המנחים את ביהמ"ש בסוגיה זו הינם:ה .13

 

 טחון ויציבות בחיי הקטין. ב (א

 בטחת השתלבות הקטין במסגרת חינוכית עתידית.ה (ב

 גיעה בסדר יומו של הקטין.פ (ג

 בטחת קיומה של מסגרת חברתית שוטפת לקטין.ה (ד

 יקולים לעניין קשיי ההורים ומשקלם.ש (ה

 ההורה המשמורן. עמדמ (ו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
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 צון הילד ושמיעתו.ר (ז

 

 . טחון ויציבות בחיי הקטיןב .14

 

הרי שיש  –עת מדובר על קו התפר בין גן הילדים לבין מסגרת ביה"ס 

לשקול שיקול זה מתוך ראייה עתידית של הקטין. היציבות אין משמעה 

הותרת המצב הקיים על כנו, שכן מצב זה הינו ארעי מטיבו ומסתיים 

שנת הלימודים האחרונה של הקטין בגן. הקניית הבטחון  מיד עם תום

נקיטת מלוא הצעדים האפשריים על  –והיציבות משמעם בנסיבות הללו 

ספרית תעשה -מנת להבטיח כי השתלבותו של הקטין במסגרת הבית

 באופן המיטבי ביותר עבורו.

 

עידה המומחית, כי אם יעלה הקטין לביה"ס כשהוא מכיר חלק ה

 דבר יתרום להשתלבותו בביה"ס ויעצים את בטחונו. ה –מחבריו 

דעת המומחית ומחקירתה עולה, כי עקרון היציבות אמנם נשקל -מחוות

אך באופן הפוך שאינו הולם את נסיבותיו של מקרה זה. סברה  –על ידה 

אולם  –המומחית כי תשיג יציבות באם תותיר את המצב הקיים על כנו 

כזית והיא הדאגה להשתלבות הקטין השגת יעד זה יפגע במטרה המר

 ספרית.-במסגרת הבית

 

נקודה נוספת עליה יש לתת את הדעת בהיבט זה של יציבות הינה 

העובדה כי האם העתיקה את מקום מגוריה לעיר הרצליה משום 

שרכשה שם דירה. רכישת הדירה מעידה על כוונת האם להשתקע 

שכך, הרי ככל דבר שיתרום ליציבות בחייו של הילד. מ –במקום 

שיקדים הקטין להתמקם במקום מגורים זה, על מגוון היבטי חייו 

 כן ייטב.  –לרבות החברתי והלימודי 

 

 בטחת השתלבות הקטין במסגרת החינוכית העתידית.ה .15

 

ביה"ס היסודי הינו המסגרת החינוכית הבסיסית והראשונה במסגרת 

ו באופן החלק לימודיו של ילד. הבטחת השתלבותו של קטין במסגרת ז

 תבטיח לו תשתית טובה להמשך לימודיו. –והטוב ביותר 
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כאן ברור, כי יש לייחס את המשקל הרב להבטחת ההשתלבות מ

במסגרת ביה"ס. נכון הדבר כי מתן היתר למעבר הקטין לגן הילדים 

הרי הקטין  -אולם כעולה מעדות המומחית –בהרצליה הינו מעבר נוסף 

ו ילד בעל יכולות השתלבות טובות, ילד סתגלן, העומד בפני ביהמ"ש הינ

 אשר יעשה זאת בנקל.

 

כאן יש ליתן מענה לשאלה המתבקשת מדוע אם כן לא ישתלב בנקל 

-ספרית )בהרצליה( לאחר שיישאר בגן הנוכחי )בתל-במסגרת הבית

אביב(. התשובה לשאלה זו הינה כי מדובר בשתי מסגרות חינוכיות 

ספר. כיתה א' הינה לרוב -ן ילדים כדין ביתשונות במהותן. אין דין ג

הפעם הראשונה בה פוגש ילד במסגרת חינוכית המבקשת להקנות לו 

יכולות למידה. מסגרת גן ילדים הינה מסגרת מסוככת ומגוננת יותר 

במהותה מהמסגרת הבית ספרית ומשום כך ברור כי מפגש של ילד עם 

סף. זאת ועוד, בשל מסגרת זו שונה מהותית ממפגש עם גן ילדים נו

ראשוניותו של המפגש עם מערכת החינוך חשוב להקנות לילד ולו 

הסתגלן ביותר את מקסימום התנאים האפשריים על מנת להקל עליו. 

אין ספק כי מעבר לביה"ס בלוויית ילדים אותם הוא מכיר מגן הילדים 

 עשויה להקל עליו רבות ולהפוך את המעבר לנעים ומאפשר יותר. –

 

רה זה ברור לשני ההורים כי הילד מתעתד ללמוד בביה"ס שבעיר מקב

מכאן כי כדי להבטיח עבור הילד מעבר חלק למסגרת ביה"ס  –הרצליה 

יש להעניק לו את ההזדמנות להכיר חברים עמם יוכל לעלות יחד  –

הזדמנות אשר תהא מנת חלקו באופן הטבעי ביותר באם -לכיתה א'  

 ילמד בגן בהרצליה.

 

 בסדר יומו של הקטין. גיעהפ .16

 

מקום לימודיו של קטין, בפרט שעה שמדובר בגן ילדים ובקטין שהינו 

הינו לרוב קרוב פיזית למקום מגורי הוריו. שעה  -מקטני קטינים 

הקרבה הינה לבית מגוריו של ההורה המשמורן.  –שהתגרשו ההורים 

לא גם במקרה זה בו מדובר בקיומם של הסדרי ראיה נרחבים להורה ה
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ההורה -עדיין מבלה הקטין את מירב זמנו בבית אמו –משמורן 

המשמורן. קרבה פיזית לבית המגורים מקלה על ניהול סדר יומו של 

 הקטין ועל חייו.

 

גוזרים על הילד  –בשעה שמרחיקים את מסגרת לימודיו מבית המגורים 

 בילוי שעות רבות בנסיעה הלוך וחזור וקימה מוקדמת יותר לצורך הגעה

 לגן.

 

אין ספק כי למעט במקרים מיוחדים בהם קיימים שיקולים לעניין 

נכון יהיה לומר כי  –הצורך במסגרת חינוכית ייחודית זו או אחרת  

מיעוט נסיעות וקרבה פיזית לבית המגורים עולים בקנה אחד עם טובתו 

 של הילד, בפרט כשמדובר בילד רך בשנים.

 

 פת לקטין.בטחת קיומה של מסגרת חברתית שוטה .17

 

מסגרת חינוכית מהווה עפ"י רוב כר הכרות חברתי לילד בכל שנות חייו 

ובפרט באלה הראשונות. מכיוון שנהוג כי ילדים ילמדו במקום הקרוב 

הרי הקשרים החברתיים הנוצרים במסגרת הגן  –למקום מגוריהם 

מהווים קשרים חברתיים גם מחוצה לו. קשרים חברתיים עם בני גילו 

מעשירים את חייו של הילד ותורמים לרווחתו ולאושרו. במצב בו 

יכולים להפגע  –מתגורר הילד במקום מגורים המרוחק ממקום לימודיו 

ל ילדים בגן בת"א קשרים חברתיים אלה. קשה לצפות כי הורים ש

יטרחו ויביאו על בסיס שוטף את ילדיהם  לביקור אצל הקטין במקום 

מגוריו בהרצליה. ומנגד, אין זה נכון להטיל את מלוא נטל הבאת הקטין 

לבית חבריו על ההורה המשמורן המתגורר בהרצליה, בפרט כשהדבר 

 מצריך מהקטין לצורך כך שהייה רבה מחוץ לבית אמו.

 

יצירת מסגרת חברתית עם בני גילו של הקטין המתעתדים  זאת ועוד, 

 לעלות עמו לביה"ס עשויה לתרום רבות להשתלבותו בביה"ס.

 

 יקולים לעניין קשיי ההורים ומשקלם.ש .18
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שינוי מיקום מסגרת חינוכית של מקום לימודיו של קטין מצריך שינוי 

ום בסדרי יומם של הורים. כאשר מדובר בשינוי המלווה בהעתקת מק

נטל ההיערכות המשמעותי יותר נופל על  –מגורי ההורה המשמורן 

 ההורה הלא משמורן.  

 

אין ספק כי מדובר בשינוי אליו צריכים להערך ההורים. אין גם ספק, כי 

השינוי עלול להכביד על האב שהינו ההורה הלא משמורן. עם זאת, ראוי 

ובר הוא במעבר להציב את הדברים בפרופורציות הנכונות להם. כל שמד

מהעיר ת"א )שכונת רמת אביב הצפונית( לעיר הרצליה. זאת ועוד, האב 

מסכים ללימודי הקטין בעיר הרצליה, כך שברור לו כי עליו להיערך 

לשינוי העתיד להתרחש בתוך שנה אחת. מדובר באב מסור, אוהב 

ואכפתי ביותר, וברור כי באם יבין כי מעבר הקטין לגן בהרצליה הוא 

וכך לא  –יקדים להיערך לשינוי  –ד העולה בקנה אחד עם טובתו הצע

 ייפגעו קשריו עם הבן.

 

עת משקללים במתן הכרעה מעין זו את קשייהם של ההורים, בפרט 

יש לעשות זאת לאורו של עקרון טובת  –קשיי ההורה הלא משמורן 

הילד. מכלול השיקולים מצביע כי מעבר לגן בהרצליה יעלה בקנה אחד 

טובתו של הקטין, ועל כן הקשיים עליהם מצביע האב, בפרט עם 

 הטכניים שבהם, צריכים לקבל משקל פחות בנסיבות אלה.

 

לעניין טענות האב בדבר פגיעה בקשר עם הקטין, ייאמר כך: האב רואה 

את הקטין פעמיים בשבוע, ובכל סוף שבוע שני. בכל אחת מפעמים אלה 

 לן הקטין בבית האב. 

 

הקשר של הקטין עם אביו הינו קשר  –ת דעת המומחית כעולה מחוו

הורי טוב: "האם   _______ והאב _______הינם הורים אינטליגנטיים 

ביותר, מרשימים, בעלי חוש הומור הבא לידי ביטוי בקשר שלהם עם 

בנם. שניהם הינם משקיענים ועושים הרבה לטובת בנם המשותף ובעלי 

ה הצליחו ההורים להרחיק מסוגלות הורית טובה ביותר. עד כ

י.ג( את הסכסוך  המתקיים ביניהם אף כי היום -מ_______ )הקטין

 הסכסוך נוגע ישירות אליו."



 פלונית נ' אלמוני  70117701תמש )ת"א( 

11 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lenovo\Desktop\sm05010771.doc 

 

עוד עולה מחווה"ד כי האם מבינה עמוקות את חשיבות הקשר של הילד 

עם אביו, ואת יכולותיו הטובות של האב וכי המעבר לעיר הרצליה נערך 

לשם הפרדה בין האב לקטין: "עלי לציין  בשל שיקולי רכישת דירה ולא

כי _____ הינה אשה רגישה, מעריכה את אבהותו של _____ ומכירה 

ביכולותיו. אין היא חושבת ולו בשמץ מחשבה להפריד בין הילד לאביו 

וגם נושא המעבר לדירה בהרצליה נעשה בשל שיקולים כלכליים 

 ורכישת הדירה." 

 

של מקרה זה ייפגע הקשר בין האב  מכאן, כי קשה לתאר שבנסיבותיו

 לבן, אך בשל מעבר לגן ילדים בעיר הרצליה.

 

 עמד ההורה המשמורן.מ .19

 

במשפט הישראלי ניתן למצוא חלוקה בין משמורת לבין "שאר ענייני  

האפוטרופסות". היטיב לנסח זאת הנשיא )כתוארו אז( שמגר בפרשת 

 .:136, 117( 7)פלוני,קטין ואח' נ' פלוני  פ"ד מט 1166093"א ע

 

"במצב הרגיל )כשהתא המשפחתי שלם( חופפות המשמורת 

והאפוטרופסות הטבעית, אולם משמחליטים האב והאם לסיים את 

חייהם המשותפים ולהיפרד זה מזו, קם ההכרח להעניק משמורת 

זכות הילד לאחד מהם, והאחר זוכה בזכויות ביקור בלבד. פיזית על ה

 ." להחזיק בילד מתפצלת בנסיבות כאלה משאר ענייני האפוטרופסות

 

בפרשה זו הגדיר השופט שמגר את זכות ההחזקה בילד )זכות 

המשמורת( כ"זכות גלעינית". בד בבד, במשפט הישראלי קיימת 

ת ההורה כאפוטרופוס אבחנה בין משמורת לבין אפוטרופסות. זכויו

 טבעי על ילדיו לא נשללות הימנו גם באם אין הוא ההורה המשמורן. 

 

יחד עם זאת "גלעיניותה" של זכות המשמורת מצביע על משקל היתר 

שיש ליתן להורה המשמורן בכל הנוגע לקבלת החלטות שהן טפלות או 

ן אינהרנטיות לזכות המשמורת ללא חובת היוועצות בהורה האחר, כגו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202266/93&Pvol=מט


 פלונית נ' אלמוני  70117701תמש )ת"א( 

12 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lenovo\Desktop\sm05010771.doc 

)אך לא רק( במקרי חירום. עם זאת ראוי לציין כי חרף העדר חובת 

היוועצות במקרים הללו הרי שקיימת חובת יידוע )מוקדם ככל האפשר( 

 המוטלת על ההורה המשמורן.

 

הרציונאל העומד בבסיס מתן שיקול הדעת להורה המשמורן הינו כי 

תר המוטלים בצד זכות המשמורת עומדים חובות רבים כמו גם אחריות י

 על ההורה המשמורן בכל הנוגע לגידול הילדים באופן שוטף ויומיומי. 

 

אחריות כבדה זו מחייבת מתן חופש פעולה במתחם סביר של הפעלת 

שיקול הדעת. אין ספק כי קביעת גבולות חדים וברורים בכל הנוגע 

למתחם זה קשה היא. ביהמ"ש העליון אף הוא הביע עמדתו בנושא זה 

 וקבע: 

 

שה לגדור את קו הגבול בין אותם נושאים שהם טפלים ונגררים אחר ק"

המשמורת, לבין הנושאים שההכרעה בהם נותרת בידי שני ההורים, אך 

נראה כי ניתן להכליל ולומר שמדובר בהחלטות עקרוניות הנוגעות 

חובתו הכללית של ההורה כלפי הילד: דאגה לחינוכו הכללי -לזכותו

פיקוח על רכושו, דאגה לבריאותו של הקטין. בכל והדתי של הקטין, 

הנושאים הללו על ההורים להחליט תוך שיתוף פעולה והסכמה, 

 חוקל 20ולעתים כרוכה הפעולה באישור בית המשפט )ראה סעיף 

לוני, קטין ואח' פ 1166093"א ע)" (.הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 (.137, 117( 7מט) נ' פלוני

 

הדסה פלורסהיים  787068"צ בגהרי שב –לעניין סוגיית חינוך קטינים 

ערך ביהמ"ש אבחנה פנימית  713(, 1)נ' ביד"ר אזורי חיפה ואח' פ"ד כב

בין עניינים כבדי משקל לבין עניינים משניים וקלי ערך הנוגעים 

לחינוכו של קטין. בעוד שהחלטה לעניין זרם החינוך מהווה נושא בעל 

חשיבות עקרונית שעל שני ההורים לתת דעתם עליה, הרי שלצידה 

לגביהם  –משניים וקלי ערך הנוגעים לחינוכו של קטין  קיימים עניינים

 יש לתת זכות הכרעה להורה המשמורן. ביהמ"ש העליון הדגיש:

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202266/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20181/68&Pvol=כב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20181/68&Pvol=כב
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ך גירושי ההורים משאירים את דין האפוטרופסות בעינו ועדיין יש "א

לשני ההורים דעה לגבי חינוך ילדם. ייתכן שלגבי ענין משני וקל ערך 

ההורה המחזיק בילד, תהא זכות ההכרעה הנוגע לחינוכו של קטין בבית 

בידי אותו הורה. ההכרעה בענין כזה יכול שתהא טפלה לזכות החזקה. 

לא כן הוא לגבי ענין בעל חשיבות עקרונית, אם יקבל הילד חינוך דתי או 

 (717שם, בעמ' " )אחר, אשר בו נתחלקו האפוטרופסים בדעותיהם.

 

 להכרעה במקרה זה. יצד אם כן יש לסווג את הסוגיה העומדתכ

אין המדובר בהכרעה לעניין זרם החינוך ומהותו, שני  –ראשית יאמר 

גני הילדים משתייכים לאותו זרם חינוך עליו מסכימים ההורים. אולם 

האם נופלת הכרעה זו בגדרי אותם "עניינים משניים וקלי ערך הנוגעים 

ך הקטין, לחינוך". המחלוקת מתמקדת במיקומו הפיזי של הגן אליו יל

עם זאת לפן הפיזי מצטרפות משמעויות נוספות, כגון השלכות 

חברתיות, שיקולי שינוי ויציבות, ההכנה והמעבר לבי"ס, נסיעות 

 מרובות, כמפורט בפסק זה בהרחבה.

 

הורים על הסכם ביניהם. בהסכם זה הבמקרה זה עם פירודם חתמו 

משמורת מוגדרים שניהם כאפוטרופסים טבעיים על בנם, אולם ה

להסכם( תוך הקניית הסדרי  2.1, 2.7בקטין הוענקה לאם. )סעיפים 

ראיה נרחבים לאב. הצדדים אף קבעו בהסכם, כי את ההחלטות 

הנוגעות לחינוכו של הקטין לרבות רישום לגן וביה"ס יקבלו במשותף 

 (.2.72)סעיף 

 

עניין מיקום הגן, בהעדר הסכמה בין  -לאור נוסח ההסכם בין ההורים 

ההורים, צריך להיות מוכרע ע"י ביהמ"ש. יכול ובמקרים אחרים, 

בנסיבות דומות, ניתן היה לקבוע, שבהעדר צרכים מיוחדים לקטין 

המסופקים ע"י מסגרת החינוך, מקום הגן של הקטין חופף גיאוגרפית 

את מקום החזקתו אצל ההורה המשמורן, באשר מקום ההחזקה לרוב 

 מורן.הינו מקום מגורי ההורה המש

 

בנסיבות אלה, יש ליתן משקל גם להיות האם משמורנית ולמקום 

מגוריה. שיקול זה מהווה שיקול נוסף בעל משמעות ברצף השיקולים 
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שנסקרו לעיל. יש להוסיף ולומר, כי המשקל שיינתן ל"שיקול ההורה 

המשמורן" בכל מקרה ראוי שיינתן לאחר בחינת מכלול נסיבות כל 

 מקרה לגופו.

 

  הילד ושמיעתו.צון ר .21

 

לאמנה בדבר זכויות הילד קובע, בין היתר, כי כל ילד המסוגל  71סעיף 

לחוות דעתו הינו בעל הזכות לעשות כן בחופשיות ובכל הליך שיפוטי 

 לונית נ' פלוניפ 617016"מ בעהנוגע לו במישרין או בעקיפין. )ר' גם 

 לונית נ' פלוניפ 71281010"מ בע)טרם פורסם( ;  70.71.16פס"ד מיום 

 )טרם פורסם((.    0.71.10פס"ד מיום 

 

וגיות שיש בהן כדי ס–כלל, בסוגיות הקשורות בנושא חינוכו של קטין כ

יש להעניק לקטין את זכותו  -במישרין על עתידו ודרך חייולהשליך 

להביע דעתו. עם זאת, הרי שבנסיבות דנא עת מדובר בילד שטרם מלאו 

לו חמש שנים ובמחלוקת מצומצמת עד מאוד, לא קם הצורך לשמוע את 

 הילד. 

 

חינת השיקולים לעיל כמקשה אחת יוצרת תמונת מצב לפיה, טובתו ב .21

ני ביהמ"ש הינה כי בשנת הלימודים הבאה ילמד של הקטין העומד בפ

 בגן ילדים בהרצליה.

 

 דעת המומחית -שקל חוותמ .22

 

חוות דעת אנשי המקצועות הטיפוליים מהווים אמצעי חשוב וחיוני 

להכרעות בסוגיות הכרוכות בנושא משמורת קטינים. ביהמ"ש מייחס 

 .חשיבות רבה לחומרים מקצועיים אלה, אולם אינו מאמצם כדבעי

 

 לוני נ' פלוניפ 17016"מ בעיהמ"ש העליון בהידרשו לסוגיה קבע בב .23

 פורסם ב"נבו"(:)

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בעמ%20627/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בעמ%2010480/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בעמ%2027/06
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"המומחים הינם ברי הסמכא באשר לקביעת טובתו של הילד במישור 

עלי הכלים, הרפואי, הפסיכולוגי, או בכל תחום אחר לגביו מונו. הם ב

חד עם זאת, הגם שככלל, מטבע יהניסיון והמומחיות המקצועיים. 

הדברים, יינתן במסגרת הבחינה השיפוטית משקל רב ביותר לעמדתם 

של מומחים מקצועיים, הרי ההכרעה השיפוטית מתחת ידו של השופט 

 .היא יוצאת, לא מתחת ידו של המומחה המקצועי

 

דעת מומחה, אין בית המשפט  כבכל תחום בו מתבקשת קבלת חוות

משמש "חותמת גומי" לעמדת המומחה המקצועי, אין הוא רואה בה 

עובדה מוגמרת אלא המלצה אשר ככלל יש ליתן לה משקל רב ביותר, 

 אך לא מכריע. 

 

אחריות בקבלת ההכרעה מוטלת אפוא כולה על כתפי בית המשפט ה

ים מקצועיים, ואין הוא חולק בנטל האחריות עם כל מומחה או מומח

יהיו אלה רבים ככל שיהיו. לפיכך, משהונחה בפני בית המשפט חוות 

דעת מומחה, וגם אם תהא זו נחרצת, ברורה וחד משמעית, אין בית 

 המשפט פטור מהפעלת שיקול דעת שיפוטי עצמאי בגיבוש הכרעתו. 

 

אכן, בתחום רגיש, עדין ומורכב זה נדרש בית המשפט לגבש הכרעה 

וך שהוא נעזר בחוות דעת הגורמים המקצועיים שמונו על עצמאית, ת

ידי בית המשפט, בראיות נוספות אשר הובאו בפניו ואשר את המשקל 

שיש ליתן להן הוא בוחן, באמות המידה שהתווה המחוקק, בפסיקת 

תוך שהוא מדריך עצמו בניסיון החיים,  -בתי המשפט, ואולי יותר מכל 

צבו המורכב של כל אחד מן המעורבים בשכל ישר, ברגישות ובהבנה למ

בעניינים אלה. סיכומה של נקודה זו, האחריות הכבדה המוטלת על 

כתפי בית המשפט מחייבת אותו לבחון את חוות הדעת לגופה, ואין הוא 

מסיים מלאכתו בעיון בחוות הדעת ובקבלת המלצת המומחים )וראו 

, הגם 706בעמ' , נ"לה 3798092"א עדברי השופט )כתארו אז( חשין ב

 י.ג.( -" )הדגשות שלי ששם נאמרו הדברים בהתייחס להליכי אימוץ(.

 

מדובר בשני הורים אשר עשו עד כה מלאכה  –שולי הדברים יאמר ב .24

אך  נאמנה בגידול בנם. ההורים אוהבים עד מאוד את ילדם ומבקשים

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%203798/94
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את טובתו. עם זאת ראוי שיעשו ככל שביכולתם על מנת שמחלוקת זו 

שנתגלעה בדרכם לא תהפוך את פי הקערה ותיצור קרע וחוסר הדברות 

ביניהם. תקשורת תקינה בין שני הורים פרודים הינה אבן בוחן בהבנת 

ההורים את הצורך להציב את צרכיהם כמשניים בלבד לאחר אלה של 

 ילדיהם. 

 

 ף דברוס. ד

  

 אם תרשום את הקטין בשנת הלימודים הבאה לגן הילדים ה

X .בהרצליה, בו ילמד הקטין 

 

 נתבע ישלם לידי התובעת שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט בסך ה

 בצירוף מע"מ. בחישוב ההוצאות שנפסקו על הסך הנמוך, ₪  2,111

 ובא בחישוב שהנתבע מימן את עלות הגשת חוות הדעת.ה

 

 הדין ללא שמות הצדדים.-ם את פסקיתן לפרסנ

 

 

 , בהעדר. 13.7.17ניתן היום, 
 

0719377 

02678373 
       ____________________ 
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