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 ה"ב

 1022695/3,10ק תי

 ל אביב יפו תזוריאבית הדין הרבני הב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יצחק מרוה, הרב מימון נהרי, ד" אב—רב ישראל שחור ה

 )ד מיכל פיין"ד עידו דיבון ועו"ועכ "ב י"ע( תלוניפ :)נתבעת בתביעה נגדית( תובעתה
 גדנ

 )ד אביעד שנון"ועו ד יעקב סידי"כ עו"י ב"ע( לוניפ :)תובע בתביעה נגדית ( נתבעה

 לאזור מרוחק  אםהאחים בין ההורים בנסיבות של מעבר ' משמורת'פרדת  ה:נדוןה

 חלטהה

 קע וטיעוני הצדדיםר

ו  נדרשים  להכריע  בגורל  משפחה  שלא  זכתה  לשמור שבו  אנ,  בפנינו  אחד  התיקים  הקשים

 .שבה שני בני הזוג בונים יחד את הזוגיות ואת ההורות לילדיהם, על ההרמוניה המשפחתית

וקבעו  את   2007ת  הם  נישאו  בשנ].  'ק[  ב–דובר  בזוג  שמוצא  שתי  משפחותיהם  בצפון  מ
יום  בגיל   כ–  )7.12.2010  (א"בכסלו  תשע'    לליד  י]'ש[הבן  ,  לזוג  שני  ילדים].  'ג[מגוריהם  ב

 לוששיום  בגיל    כ–  )12.10.2012(ג  "ו  בתשרי  תשע"  כלידת  י]'נ[והבת  ,  עשרה  חודשים  ומשח
 .שמונה חודשיםו

עם  פתיחת  תביעת  גירושין  של  הבעל ,  צדדים  פתחו  בתהליך  הגירושין  לפני  כשנה  וחציה
וכרך   י  הרכוש  והילדיםים  נוספים  בנושאקהבעל  פתח  תי.  )8.3.2015(ה  "ז  באדר  תשע"  יבתאריך

 .אותם עם תביעת הגירושין

דיון  הראשון  התקיים  בפני  דיין  יחיד  שלא  מחברי  ההרכב  הנוכחי  לאחר  פחות  מחודשיים ה
 .והיו הסכמות לפירוק שיתוף שקיבלו תוקף של פסק דין )3.5.2015(ה "ד באייר תשע" יבתאריך

 . לעצמה דירה בסמיכות כאשר האם שכרה2015צדדים הפרידו את מגוריהם בספטמבר ה

והצדדים  הסכימו ,  ינהתקיים  דיון  ש  )16.2.2016(ו  "תשע'  באדר  א'    זבתאריך,  אחר  כשנהל
 .תוך השארת הנושאים הרכושיים ונושאי הילדים לדיון לאחר סידור הגט להתגרש לאלתר

 ).7.3.2016(ו "תשע' ז באדר א"תגרשו בתאריך כהצדדים ה

 .ד כאן הרקע הכלליע

שגם   –  )לתביעה('    ו18בסעיף    –התיקים  דרש  האב  ת  כבר  בפתיח,  א  הילדיםאשר  לנושב
  תבע  שמשמורת  הילדים  תהיה 19ובסעיף  ,  לאחר  הגירושין  יהיה  לו  חלק  פעיל  בגידול  הילדים

 .אצלו
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ו  גוללה  את שב,  סדרי  שהותהתיק  ל  אםהפתחה    )24.6.2015(ה  "בתמוז  תשע'    זתאריךב
ף א,  לאב  סדרי  שהותההאם  דרשה  לקבוע  .  ביב  הילדיםתלונותיה  נגד  האב  והמתחים  הרבים  ס

 .צדדים עדיין התגוררו עם ילדיהם תחת קורת גג אחתהש

שפתחה   10  'סמשפתח  האב  ותיק    3  'סמתיק  :  חומר  הנוגע  לילדים  מפוצל  בשני  תיקיםהך  כ
והתקבלה  תשובה  כי  הצדדים  כבר ,  בית  הדין  פנה  לאלתר  ליחידת  הסיוע  של  בית  הדין.  האם

ובית  המשפט  הזמין  תסקיר  משירותי  הרווחה  של  עיריית ,  ליחידת  הסיוע  של  בית  המשפטהופנו  
 ]. 'ג[

התקבל  תסקיר  ראשון  ארוך  ומפורט  משירותי   )3.12.2015(ו  "א  בכסלו  תשע"  כתאריךב
 .)8 'סמנמצא בתיק צווים , ה עמודיםישש(] 'ג[בהרווחה 

 . אחד מההוריםיקר ההמלצות נוגע לחלוקת זמני שהיה של הילדים עם כלע

 .ית הדין אישר את ההמלצות ונתן להם תוקף של פסק דיןב

 .שני הילדים םע, סמוך למשפחתה] 'ק[לחזור לגור ב אםהבר בתסקיר זה עלה רצון כ

 אםהקשת  בכך  ו.  יהתסקירים  שני  וועדתלונקבע  מועד    תקיימה  ועדת  תסקירים  ראשונהה
 .נדחתה בשלב זה] 'ק[לעבור ל

 ).16.2.2016(ו "תשע' דר אבא' לדיון לתאריך זצדדים נקבע מועד ל

ה ייועדת  התסקירים  השנ.  ירותי  הרווחה  התבקשו  להעביר  תסקיר  משלים  עד  למועד  הדיוןש
ה יתועל  פי  דיווח  שירותי  הרווחה  היא  הי,  )18.1.2016(ו  "בשבט  תשע'    חהתקיימה  בתאריך

 .האבוההתנגדות החריפה של ] 'ק[לעבור ל אםהנוכח רצון  וערת מאודס

ובו  המלצה  לא  לאשר  את )  3.2.2016(ו  "בט  תשעבשד  "תקבל  תסקיר  משלים  מתאריך  כה
בהתאם ,  הזקוקים  לקשר  עם  שני  ההורים,  מתוך  ראיית  טובת  הילדים,  ]'ק[למעבר  ל  אםהבקשת  

זאת  המלצות  הנוגעות  למגורי  הצדדים   םעו,  ה  שנקבעו  בתסקיר  הראשוןיילהמלצות  לזמני  השה
 .באזור המרכז

 .חיד אישר את ההמלצותיין יד

בתסקיר .  העלה  כל  צד  את  טיעוניו)  16.2.2016(ו  "תשע'  דר  אבא'  דיון  שהתקיים  בתאריך  זב
 אםהכי  בתסקיר  יש  אמירה  ברורה  שבית    אך  יש  להדגיש.  לצה  לגבי  המשמורתמנמנעו  מלתת  ה

אך  האב  רואה ,  האם  רואה  בכך  אמירה  כי  היא  המשמורנית.  יהיה  הבית  המרכזי  של  הילדים
 .בחלוקה הכמעט שווה של זמני השהיה כעין החלטה על משמורת משותפת

 :כדלקמן) 17.2.2016(ו "שעת' אדר בא' עקבות הדיון ניתנה החלטה בתאריך חב

 .ית הדין שמע את הצדדים בכל מכלול הנושאים שבין הצדדיםב"

 .אשר לגירושין וחלוקת רכוש ניתנו החלטות בנפרדב

ם  לפניו  את  ההודעה  שניתנה  החלטה  באשר בית  הדין  רוש:  אשר  לילדיםב
ונקבע  שטובת  הילדים ,  סמוך  להוריה]  'ק[לעבור  להתגורר  ב  אםהלבקשת  

 .להישאר במקום מגוריהם

 .מו כן הוצג הסכם חלוקת זמני שהיה של הילדים עם כל אחד מההוריםכ

ומהן  עולה  כי  הרשויות  נמנעו  מלהכריע  בשאלת ,  ית  הדין  עיין  בהחלטותב
 .המשמורת
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שסברו  שבשלב  זה  חשוב  יותר  להסדיר  את  מגורי  הילדים ,  ראים  הדבריםנ
ובלי  לקבוע  מסמרות  בשאלת ,  וזמני  השהיה  עם  כל  אחד  מההורים

 .המשמורת

, רון  המנחה  של  טובת  הילדיםיקכל  נושאי  הילדים  נשקלים  על  פי  הע,  ידועכ
ת וזאת  על  פי  בקש,  לבחון  אותם  שוב  אם  יש  התפתחויות  ושינויים  יתןנולכן  

 .מי מההורים

 ".ולפעול בהתאם, ית הדין פונה לשני ההורים לכבד את מה שנקבעב

 .ערעור לבית הדין הגדול אםהל החלטה זו הגישה ע

לית יטנחתמה  דיג,  13.6.2016  –  ו"ן  תשעוויבס'  ז:  נושאת  את  התאריךה(  חלטת  בית  הדין  הגדולה

למנוע  מהאם  את  חירותה   י  אפשראשמה  דגש  על  כך  ש  )28.6.2016  –  ו"ן  תשעוויבסב  "בתאריך  כ
 ]. 'ק[ותה לחזור ל וזכגוריה מלהחליט על מקום

על  כן   .מה  טובת  הילדים  –]  'ג[והאב  ב]  'ק[שהאם  ב  –יש  לדון  בנסיבות  אלו  ,  משכךו
 .ענות על שאלה זולדי ככי יש לחזור ולפנות לשירותי הרווחה  מסקנתם

(ו  "מוז  תשעבתו  "בתאריך  ט  )התסקיר  השלישי(ירותי  הרווחה  כתבו  תסקיר  בנידון  ש
21.7.2016.( 

כי  חברי  ועדת  התסקירים  עדיין  בדעה  כי  טובת  הילדים  שההורים  יגורו   פתח  הדברים  נכתבב
 .וכך יזכו הילדים ליהנות משני ההורים, מקום אשר תאפשר משמורת משותפת קרבתב

הרי ,  ]'ק[וות  דעת  על  הצד  שהאם  מתגוררת  ב  חלאור  בקשת  בית  הדין  הגדול  למתן  ולםא
בהתאם  לכך  ניתנו .  בהתחשב  בחזקת  הגיל  הרך  ההמלצה  היא  לתת  את  המשמורת  לאםש

 .סדרי שהותההמלצות ל

את  תגובתו   )4.8.2016(ו  "ט  בתמוז  תשע"כהאב  הגיש  לבית  הדין  בתאריך  וח  א  כב
מפאת  אורך  הדברים !  סעיפים  108  –  עמודים  18והתנגדותו  לאמור  בתסקיר  המשלים  על  פני  

 .לא נאריך בכל הטיעונים שהעלה על הכתב, העומד לרשותנווהזמן הקצר 

בדיון  נכחו ).  7.8.2016(ו  "באב  תשע'  יוחד  בפגרה  בתאריך  גמית  הדין  קיים  דיון  דחוף  וב
ענת '  כרמל  עמיר  וגב'  גב]:  'ג[וכן  העובדות  הסוציאליות  משירותי  הרווחה  ,  הצדדים  ובאי  כוחם

 .בה את חוות הדעתאשר כת עובדת סוציאלית לסדרי דין –בנאור 

הכריע  שיש  לתת  לאם   אשר  משלים  ה–  נתלה  במסקנה  של  התסקיר  האחרון  אםהוח  א  כב
 ].'ק[אם וכאשר תעבור להתגורר ב, את המשמורת

שנה   כ]'ש[בדיון  עלה  בהרחבה  הטיפול  הפסיכולוגי  שמקבל  הבן  .  אב  העלה  את  השגותיוה
כי  שני ן  יש  לציי.  דיווחה  הגננת  ןליהשעלאור  בעיות  התנהגותיות  ,  2015וחצי  מאז  פברואר  

  –  קלודיה  קראוס'  בג  –ונפגשים  עם  הפסיכולוגית  הקלינית  ,  ההורים  שותפים  מלאים  בטיפול
 .חת לחודשא

שיש יסוד לחשש שכל , האב את האמור בחוות דעתה של הפסיכולוגיתוח דיון העלה בא כב
ן ציי  אםהוח  זאת  בא  כ  םע.  קודופכול  לגרום  לנסיגה  בהתנהגותו  ות  י]'ש[שינוי  אצל  הבן  

 .שבחוות הדעת נכתב שיש יסוד להניח שהוא יתגבר על השינויים

כאשר  בעוד   על  פי  חזקת  הגיל  הרך  לא  מוצדקתה  כי  ההכרע  האב  בתגובתו  טעןוח  א  כב
 .ש שנים והוא יצא מחזקת הגיל הרך ש]'ש[בן למלאו יארבעה חודשים 
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 .חומר רב לתיק' כניסוה'אחר הדיון שני הצדדים ל

 כרעת הדיןה

בחנו  את  כל  ההיבטים  ואת  כל  ההשלכות  היכולות  לנבוע ,  בבואנו  לפסוק  בסוגיה  קשה  זו

 .מהכרעתנו

כי  טובת  הילדים  היא  שההורים  יגורו   ם  ומאמצים  את  האמור  בתסקיר  השניינו  מקבלא
ה  הפתרון זהיה    י–אר  באזור  המרכז  ישם  האם  תחליט  בסופו  של  דבר  להאכך  ו,  בקרבת  מקום

 . ותר עבור הילדיםהטוב בי

ולמצוא  עבודה ]  'ק[עדיין  יש  אפשרות  שגם  האב  יחליט  לחזור  ל,  ]'ק[ם  אם  האם  תעבור  לג
אין  דרך  לחייב  את .  בחוות  הדעת  האחרונה  וינהצאפשרות  זו  .  בצפון  מתוך  ראיית  טובת  הילדים

ם רוצה  להיות  בקרבת  הילדיוד  שהרי  גם  הוא  מא,  אך  אין  לשלול  אפשרות  זו,  האב  לעשות  כן
דאי  כאשר  ברור  לכל  שמדובר בהליך רב שנים ווב,  ולהמשיך  לתרום  את  מיטבו  בגידולם  וחינוכם

 . שנה18שנה עד שהילדים יגיעו לגיל  14–12של 

אין  לחייב  את  האם  להמשיך ,  שכשם  שאין  לחייב  את  האב  לעבור  לגור  בצפון,  ולרור  לכב
 . נקודה שהובהרה היטב בהחלטת בית הדין הגדול – לגור במרכז

 .ימים יגידו? אם אחד מהם יתגמש בנקודה זוה

ושבת  על י'אך  נראים  הדברים  שהיא  ,  שהאם  עדיין  מתגוררת  באזור  המרכז  יום  המצב  הואכ
החוקית ה  ן  לה  את  הגושפנקיתשת  –  ומצפה  לקבל  החלטה  בהתאם  לתסקיר  האחרון'  מזוודות

 .ודיםעם שני הילדים עוד לפני שנת הלימ] 'ק[לעבור תוך ימים ספורים ל

וא הף  שא,  יתקו  ממנו  את  ילדיושנשבהחלטה  כזו  האב  ירגיש  שחרב  עליו  עולמו  ו  ין  ספקא
שהאב  לא  יקבל  עליו  את ,  יון  העבריסברור  לנו  מנ,  גם.  אב  מטיב  המשקיע  רבות  בגידול  ילדיו

ם  יתקיים  דיון  בבית  הדין אספק  גדול  .  ערער  על  החלטה  שכזולוינצל  את  זכותו  המשפטית  ,  הדין
 . דאותורוי בערפל ואי־ ש]'ש[צבו של הבן מכך ו, פגרה עוד לפני תחילת שנת הלימודיםהגדול ב

כי   אנו  כותבים  זאת.  המשפטי  בן  רגעך  שהחלטה  כזו  לא  תסיים  את  ההלי,  שמעות  הדבריםמ
כפי  שבא  לידי  ביטוי  בחוות  הדעת  של ,  ]'ש[המשך  ההליכים  המשפטיים  לא  יטיבו  עם  הבן  

 .ראוסקלודיה ק' הפסיכולוגית גב

כי  החלטה  כה  גורלית  שתרחיק  את  הילדים  מהאב  מרחק  ניכר  היא  הליך  בלתי   פשר  לומרא
 .ולא מן הראוי להוציא אותה בהבזק של רגע, הפיך

 . שכבר כתבנו בראשית דברינו שזאת איננה ההחלטה הטובה ביותר עבור הילדים, ה עודמ

 סקנותמ

 שמורת הבןמ

ועל  כן ,  לתת  זמן  נוסף  של  בחינה  מדוקדקתמסקנתנו  כי  טובת  הילדים  דורשת  ,  משכך

וללמוד  בבית ,    חבריועםלשנת  הלימודים  הנוכחית  ]  'ג[להישאר  ב]  'ש[טובתו  של  הבן  

 .הספר שאליו נרשם

 .ין בדברים כדי לקבוע מסמרות שהוא לא יעבור בשנה הבאה לצפון עם אמוא
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 שמורת הבןמ

ר  באזור  המרכז  סמוך  לבנה  או   אם  להישא–  חופשית  להחליט  מה  היא  תעשה  בשנה  זו  האם

 .ואז ייקבעו הסדרי שהות ראויים, ולבנות שם את חייה מחדש] 'ק[לעבור ל

ם גראויים    סדרי  שהותהיקבעו    ועבור  ִאתה  ת]'נ[הבת  ,  ל  הצד  שהיא  תחליט  לעשות  כןע
 .אב עם הבתל

" םעולם  אצל  הא  ל–  תב"על  פי  ההלכה  ,  יתרה  מכך.  גבי  הבת  ודאי  קיימת  חזקת  הגיל  הרךל
 .וזאת טובתה, ו תגדלשבזה המקום הטבעי  –

 אפשרות להפרדהה

אך  לדעתנו  זאת ,  אמנם  ידוע  כי  מקובל  אצל  בעלי  המקצוע  שטובת  הילדים  תמיד  להיות  יחד

  והבן  לאחר  גיל  שש  אצל האם  ההלכה  קובעת  כי  הבת  אצל  –אדרבה  .  'תורה  מסיני'אינה  

 .אביו

ן  את  המיטב  לילד  שברשותו  בכל  ימי יתנו  לא  רואים  פגם  בכך  שכל  אחד  מההורים  יא
כאשר  פעם  אחת  האב  יבוא  עם  הבן ,  כאשר  הילדים  ייפגשו  פעמיים  באמצע  השבוע,  השבוע

פעם  אצל  האב ,  כמו  כן  יהיו  יחד  בכל  סוף  שבוע.  את  הבת  למרכז  אםהופעם  אחת  תביא  ]  'ק[ל
 .וכמובן בחגים ובחופשות, אםהופעם אצל 

 קראת השנים הבאותל

ואף  זאת  רק  על  הצד  שהאם  תחליט ,  לטה  זו  נוגעת  רק  לשנה  הקרובההח,  כפי  שכתבנו

 ].'ק[לעבור ל

והיא  יכולה  לשקול  את  דרכה ,  ]'ק[ית  לדאין  הכרח  שהאם  תעבור  מי:  לטה  זוחהתאם  להב
] 'ק[והדבר  לא  אמור  לפגוע  במעבר  של  הבת  לגן  אחר  ב,  ולעבור  לקראת  החגים  או  לאחריהם

 .ודשיים ח– בעוד חודש

תוך ,  שהותהו  ימשיכו  שירותי  הרווחה  לבחון  את  נושא  המשמורת  והסדרי  מהלך  שנה  זב
וכן על הקשרים של כל אחד מהילדים עם , בית הספר ב]'ש[שימת  לב  מיוחדת  לקליטתו של הבן 

 פשראטובת  הילדים  דורשת  שיגורו  יחד  בבית  אחד  או  ש  םאוכן  לבחון  היטב  ,  כל  אחד  מההורים
 .הבן אצל האב והבת אצל האם, שמורת הנפרדתיהיה להמשיך את המ

ה  נדרשה  החלטה  שבועיים  לפני  תחילת  שנת שב,  די  שלא  נחזור  שוב  למצב  של  שנה  זוכ
ולהעביר  תסקיר ,  ה  חודשיםישמבוקש  משירותי  הרווחה  לגבש  את  דעתם  תוך  ש,  הלימודים

 ).1.3.2017(ז "באדר תשע'  גוהמלצות עד לתאריך

יהיה  להשלים  את ההליך המשפטי   פשראכך  ו,  מהלך  חודש  מרץמידת  הצורך  ייקבע  דיון  בב
 .אם אכן תתקבל החלטה כזו, ]'ק[מעבר קבוע ל ל]'ש[ולהותיר די זמן להכנת הבן , בעוד מועד

פסק  הזמן  שניתן  על  פי  החלטה  זו  יאפשר  לכל  אחד  מההורים  לבחון  את  עצמו ,  הערכתנול
אנו  מצפים  שהם .    הצדדים  בשנה  האחרונהשאפיינו  את'  הלכי  קרבמ'ולהימנע  מ,  יותר  במתינות

נו  את יתאלא  י,  א  יראו  בראש  רק  את  טובתם  וצורכיהםל,  לו  אחריות  הורית  בוגרת  ושקולהגי



 דינת ישראלמ 
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צופה מכך  .  ש  מהם  מידה  רבה  של  ויתוריםוגם  אם  הדבר  ידר,  המשקל  לטובת  הילדיםוא  מל
תיב  הנכון  למגורים ם  הם  ימצאו  את  הנ  א–  חדיוהלוואי  ,  ל  אחד  לחוד  כ–משני  ההורים  לשקול  

אוי רשללא  ספק  היא  הפתרון  ה,  יהכפי  ההמלצה  של  שירותי  הרווחה  בחוות  הדעת  השני,  קרובים
 .ולתוך ראיית טובת הילדים מעל הכ, בנסיבות של משפחה זו יותר

 ".והאמת והשלום אהבו: "אסיים בדברי הנביא זכריהו

 ד"אב –רב ישראל שחור ה

  המטפלת  בבן  לנסיגה  במצבו  הנפשי  אם  יעבור בשים  דגש  על  החשש  שהעלתה,  מצטרף

 .בשלב זה] 'ק[ל

 צחק מרוהירב ה

 .מצטרף למסקנות

 הרינימון מרב ה

 .נפסק כאמור

 ).18.8.2016 (ו"ד באב התשע"ייתן ביום נ

 רב יצחק מרוהה רב מימון נהריה ד" אב—רב ישראל שחור ה


