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 ה"ב
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 ר שבעאזורי בא הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ליהו אריאל אדריארב ה

 )ד אריאל ממן"כ עו"י ב"ע(לוני פ :תובעה
 גדנ
 לוניתפ :נתבעתה

 חיית בקשה לקביעת משמורת משותפת ד:נדוןה

 סק דיןפ

 .לפנינו תביעת האב למשמורת משותפת

 וטענות הצדדים ובדתיעקע ר .א

בעת  גירושיהם  היו ).  09.02.15(ה  "בשבט  תשע'  רים  העומדים  לפנינו  התגרשו  ביום  כההו

, [...], ר  אחד מהם ונותר ילד אחד קטיןַגכיום  ָּב.  שנים  מארבעת  ילדיהם  המשותפים  קטינים

 .בן אחת עשרה ושמונה חדשים

 י כקבענ, גירושין היום בין דסק פל שוקף תקיבל וצדדים הדי יל ענחתםש, גירושין ההסכםב
 חגיםב ,בוע שסופיב, שבוע המהלך באב הם  עהות  שסדרי  הם  גקבעונ.  אם  המשמורת  בהיה  יבןה
 .בחופשותו

 זאת  ושותפת  מתהא  שך  כמשמורת  השינוי  לאב  התרע,  גירושין  ההסכם  בנקבע  שה  מף  אלע
 .דבריו לחל שסיבות נינוי שקע רלע

 אב הענותט

האחת . בבעלות הצדדים היו שתי דירות. תטענתו  העיקרית  של האב היא כי חל שינוי נסיבו

הסכם  הגירושין  קבע  כי  הדירה  בנתיבות ].  'מ[בעיר  נתיבות  והשניה  ביישוב  הקהילתי  

כוונת  ההורים  הייתה  כי  האב .  תעבור  לרשות  האם]  'מ[תעבור  לרשות  האב  והדירה  ב

, לבפוע.  ל"ראו  דבריהם  בפרוטוקול  הדיון  מהתאריך  הנ].  'מ[יתגורר  בנתיבות  והאם  ב

 .התגורר האב לאחר הגירושין בבאר שבע

 .התגורר לבר עםש, ]'מ[ בירה דרכש ושנית באב הישא נירושיו גאחר לחצי ושנהכ

 שי, כך שיוןכ. נו בגורי  ממקום  להתקרב  לדי  כתה  הייו  זירה  דרכישת  בטרתו  מיקרע,  טענתול
 ךכ,  מורתמש  לדין  הסק  פינוי  שת  אמצדיק  הסיבות  נינוי  שגוריו  מקום  משינוי  בראותל
 .שותפת מהא תהמשמורתש
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 אם הענותט

 .האם טענה שמטרת תביעתו של האב היא על מנת להפחית מתשלום המזונות

 נתיבות  בהתגורר  ללעבור  ונוכחי  הגוריה  מקום  מת  אעזוב  לתעתדת  מאם  הי  כתברר  הודע
 .קום מסמיכות בלא שתגוררים מההורים שימצא ישוב שךכ. משפחתה למוךס

 .צדדים הנותע טמצית תאן כדע

 ס"ח עו"יונים ודוד

הגיעו הצדדים להסכמה כי לא תידון ) 16.1.2017(ז "ח טבת תשע"בדיון שנערך בתאריך י

ככל  שיוחלט  כי ,  ממילא.  אלא  עניינו  של  הבן  בלבד,  שאלת  מעבר  הדירה  של  האם

אם  יוחלט  כי  המשמורת .  לא  תהיה  מניעה  למעבר  האם  לנתיבות,  המשמורת  תהא  בידי  האם

אז  יהא  מקום  לדון  כיצד  ניתן  לכלכל  הכרעה  זו  במקומות  מגורים  שונים  של ,  שותפתתהא  מ

 .ההורים

]. 'מ  [מקומית  ההמועצה  מוציאליח  ס"ו  דתקבלה)  18.5.2017(ז  "שע  תיירב  בא"  כוםבי
 במועצה  ששוםמ,  סקיר  תלא  ווציאליח  ס"ו  דיאח  ה"דו  הכותרת  שערה  הוספהח  נ"דו  הראשב
 .ין דסדריס ל"עו לינוי מעלס ב"ו עיןא] 'מ [מקומיתה

 ת  אמבין  והוריו  מחד  אכל  לאד  משור  ק]הבן.  [בן  ליטיבים  מורים  הל  עצביעח  מ"דוה
 אד  מבוהה  גונפליקט  קמת  רהורים  הין  באת  זםע.  הם  מחד  אל  כם  עהורי  הקשר  היום  קשיבותח
 גמגום  מובל  סבןה.  בן  לנוגעים  היותר  בשוטים  פניינים  עיניהם  בתאם  לכולת  יוסר  חדי  כדע
 .גירושין החרי אחריפו הך אגירושין הפני לוד עיימים קהיו שוספות נהפרעותו

 ברים חו אשפחה מה לאין ששום מנתיבות לירתה דעקור לעוניינת מאם היח כ"דו בוין צודע
 .מו עיטיב תאל] 'מ[ בהשארתו וחיובי כנתיבות למעבר הת אואה רבןה]. 'מ[ב

 ין  בהתקשורת  ששום  מזו  כפשרותא  ל  עהמליץ  ליתן  נאל:  שותפת  ממשמורת  לאשרב
 מצב  הישמר  יי  כן  הסוציאליח  ה"דו  המלצותה.  דדיות  האשמות  הרוויה  וריאה  בינה  אהוריםה
 .נתיבות לירתה דוקרת עהאם שדי כוךת, קייםה

. כ  האב"חקרה  על  ידי  בח  שנ"דו  הותבת  כומנה  זליוא,  וסף  ניון  דועד  מקבעח  נ"דו  להמשךב
 .ההאם ויתרה על זכותה לחקור אות

 י  כאמר  נהןב,  7  עיף  ססקירים  תכתיבת  לאשר  ברווחה  השרד  מהוראות  לפנתהס  ה"עוה
, רווחה  החלקת  מנהל  מאחריות  בוציאליח  ס"ו  דסקיר  תמקום  ביכתבד  י"סדס  ל"ו  עאין  שמקוםב
 .ידן דנידון בעשה נכךו

 :דיון הפרוטוקול מברים דהלןל. משותפת המשמורת הניין עלה עדיוןב

 ורות  הקיים  לסוף  באמר  נ3.2  סעיף  ברווחה  השרד  מהוראותב:  בעלכ  ה"ב"
 סעיףה.  ילד  החיי  ביבט  הכל  בהמעורבות  ואחריות  הלוקת  חוך  תשותפתמ
 שאוף  לכן  מאחר  לרק  ושותפת  ממשמורת  לשאוף  לודם  קצריך  שומר  אזהה
 א  ליא  החרת  באת  שמחדל  הרירת  ביך  אבין  מא  לני  אחרות  אחלופותל
 ?שותפת משמורתמ

 מצב  להגיעל.  קטין  החיי  בהורים  הני  של  שחלק  שאמינה  מניא:  ס"עוה
 סכימים  מא  להורים  הני  שאשר  כשותפת  משמורת  מחת  תהיה  יהילדש
  [...]בר דום של עיניהםב
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 אשר  כהיות  לכולה  ישותפת  ממשמורת  שאפשר  שעינייך  בביר  סהז:  ד"יהב
 ?ונים שמקומות בתגוררים מהורים הניש

 ."אל: ס"עוה

 .םצדדי הברי דם גשמעו נדיוןב

 וחלט  ים  אי  כמר  אאבה.  קום  מסמיכות  בר  גהוא  שף  אלע,  ביו  אצל  אן  לא  לבן  הי  כתבררה
 דבר  התאפשר  יא  לירתה  דאם  העקור  תם  אולםא,  צלו  אלון  יבנו  שסכים  ישותפת  משמורת  מלע
 .נתיבותל] 'מ[ מנסיעה המן זגללב

 .צדדים הענות טמצית תאן כדע

 הכרעה ויוןד .ב

ההורים  הסכימו  כי  הבן  יהיה  במשמורת  האם .  יל  תשעבעת  גירושי  ההורים  היה  הבן  בג

  גם  כיום  האב  אינו  מבקש  שיהא  הבן  במשמורתו  המלאה .ונקבעו  הסדרי  שהות  וכן  מזונות

 שינוי  הבקשה  למשמורת  משותפת  משמעותה.  ועד  עצם  היום  הזה  לא  לן  אצלו  בנו  בלילות

 .הגדרה יותר מאשר תוספת משמעותית של זמני שהות

 הדבר  וערכה  בהמעיט  ליתן  נלא  ומשותפת  כאחריות  הורית  ההגדרת  להדול  גשיבות  חשי
 .הלכתי הדיון הת אהגדיר לש ידברים הני פם הכך שיון כולםא, ברינו דהמשך בידוןי

 מו  אצל  אהיה  תן  במשמורת  שקבוע  לדין  הית  בדרש  נאשר  כדיון  לומדים  עניינים  עלושהש
 נו  בת  אלמד  לאב  הל  שובתוח,  מו  אלצ  אוא  האשר  כבן  המזונות  באב  היובח:  ביו  אצל  אלאו
 .בן הטובתו, לחנכו וורהת

 חיוב מזונות, יחס לעניין הראשוןב

 ):ז' ע סימן פב סעי"אה(כתב בשלחן ערוך 

 צל  אהבתו.  זונות  מו  לתן  אא  לצלי  אינו  אם  אומר  לאב  לש  יניםש'    ואחרו"
 ."' ואחר לאפילוו, עולם למהא

 .ם"רמב במקורםו, דועיםע י"שו הבריד

 ראש  מידע  שף  אשרה  עמונה  שיל  גד  עתשע  הן  בנו  בת  אזון  לאב  התחייבה,  ידן  דוןידנב
, אב  הל  שסיבותיו  מנבעה  ומקובל  כקניין  בתקבלה  הו  זתחייבותה.  ו  אמצל  אמנו  זוב  ריהיהש
 היזקק  לדין  הית  בל  עיןא,  כך  שיוןכ.  גירושין  ההסכם  בהוסדרו  שעניינים  המכלול  מגם  שיתכןו
 . אב הבור עותה אטעון ללאו ש"קו, "זונות מו לתן אא לצלי אוינ אםא" של טענה לללכ

 :ל"זו, )213 מוד עא ילקח(ר "פדכ ב"כ

 אב  לש  יזה  בבן  הלפי  כאב  הל  שכללי  החיוב  בסודו  ימזונות  היוב  חאשרכ"
 זון  לאב  הל  שיובו  חידן  דנידון  בבלא,  זונות  מו  לתן  אא  לצלו  אינו  אם  אומרל
 האבו,  גירושין  ההסכם  בתחייבותו  הכוח  מנהז  ש"  יגיל  ביום  כהינו  שנו  בתא
 הסכם  באמר  נלאו,  צלו  אוחזק  יהבן  שעתיד  בתבוע  לזכות  העצמו  לשאירה
 ומר  לש  יזהב,  מזונותיו  מטור  פהיהי,  צלו  אהיות  לרצה  יא  לבן  האםש
 התחייבות  בכלל  נזה  שומר  לש  יאדרבהו,  ה  זייג  סלא  ליא  הההתחייבותש
 ל  כשל  בהם  מאחד  לו  אילדים  לותזונ  מפחתת  הגין  בביעה  תוגש  תלא  שלוש
 ."היא שיבהס
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 .לשהי כתניה הלל כא לגירושין הסכם הכןש, פי טדיף עידן דידוןנ

 .מזונות העניין לקיימת ההשלכה הל עדון לידן דנידון בנו אפטורים שמדים לואנמצנ

 פיראא  ש"גר  ההסכמת  בלדנברגי  ו"גראד  ה"פסב)  ו  נימן  סז  ילקח  (ליעזר  איץת  צ"שו  בהנהו
 צונו  רוסר  חקע  רל  עזונות  מאזורי  הדין  הית  ביטל  בו  בומה  דעניין  בןה  ד"ה  זללזרחיש  מ"גרהו

 :מערערת הענה טו ברעור עוגש הדין הסק פלע. ביו אמשמורת לעבור לן בלש

 האב  והיותב  ב"פ'  יע  ס"אה  בזה  בנפסק  הת  אידוננו  נל  עהחיל  לין  איכ"
ד "של  תיירז  א"  טאריךת  מצדדים  הבין  שגירושין  ההסכם  בנידוננו  בתחייבה
, מו  אצל  אשהוא  כ18  גיל  לגיעו  הד  עוד  דילד  הת  אלכלכל  ופרנס  ל4  עיףס
 בן  האם  דלטעון  ובוא  ליכן  מאחר  לכול  ייננו  אהאב  שרור  בזה  כיוב  חבמקוםו
 יתה ההריש, ש שיל געבר שכיון  מזונות  מו  לשלם  יא  לליו  אבוא  לוצה  ריננוא
 ."מו אחזקתב שהוא כ18 יל גד עזונו לצידו מתחייבותה

 גירושין הבהסכם שלאא, יא הכונה נאם הל שו זענה טכן אי כולה עם שליעזר אציץ  הדברימ
 :קבע שוסף נעיף סיהה

 בעיות  הל  כי  כילד  הל  שבעיים  טכאפוטרופוסים  ושמם  בסכימים  מזוג  הניב"
 ית  בל  שחודי  ישיפוט  למסרוי,  מזונותיו  וילד  ההחזקת  לקשר  בתתעוררנהש
 ." דאשדו ברבני הדיןה

 קשר  בהן  וילד  הל  שהחזקתו  לקשר  בן  הביעות  תתבוע  ליתן  ני  כיא  הה  זעיף  סשמעותמ
 דין  הית  בפסק  שיוןכ.  ת  הכרעת  בית  הדין  באשדוד  אצדדים  הליהם  עיבלו  קה  זעלו,  מזונותיול
 :לכן, סקו פתא

 וצה  ריננו  אהבן  שמקרהב  ב"פ'  יע  ס"אה  בנפסקת  ההלכה  הזה  בזרהח"
 ה  מת  איפוא  אסקו  פשפירו,  וסק  פדין  הבין  שפי  כאב  הל  שחזקתו  לעבורל
 נפסק  הפי  כבן  המזונות  בחיובו  מאב  הת  אזה  כמקרה  בפטור  לפסקוש
 ."ע"שוב

 ת  אשנות  ליש  שדין  הית  בחליט  ים  ארק  וחייב  מגירושין  הסכםה.  דברינו  כהואק  ש"וד
 .מזונות היטול בניין עידון יהסכםה

 יש  שפסק  ניה  הם  או  אקיימת  האותמצי  בביו  אם  עהתראות  לסרב  מבן  היה  האם  שמובןכ
 םא  "טעון  לאב  היכול  ודין  הזר  חזא,  דין  הסק  פת  אקיים  לסרב  מבן  ההיה  ומשמורת  הת  אשנותל
 .'כוו" צלי אינוא

 החיוב ללמד תורה ולחנך, יחס לעניין השניב

שנים  יש  לאב  לומר  אם  אינו '  ואחר  ו):  "ז'  סימן  פב  סעי(ע  "ע  אה"לעיל  הובאו  דברי  השו

ואם  כן  עיקר  הדין ".  'ואפילו  לאחר  ו,  והבת  אצל  אמה  לעולם.  אתן  לו  מזונותאצלי  לא  

 .שהבן לאחר גיל שש אצל אביו

 ו  אנו  בם  עורה  תלמוד  לצונו  ריא  השמורת  משינוי  לבקשתו  להסיבה  שוען  טינו  אולם  האבא
 . רוחנית ההתקדמותו לדאוגל

ת  ישכיל "בשו'  עי,  שיןאב  לחזור  בו  מהסכם  הגירוהיה  ול  הנטענת  טענה  כזו  יכתה  ם  היא
 איןש  (ל  האב  שטענתו).  ו  סימן  נא  אות  ב"טח(ת  ציץ  אליעזר  "ובשו)  ו  סימן  לד  אות  ח"ח(עבדי  

 .ילד הטובת להורית האחריות החלוקת ליאה) חשיבותה בהמעיטל
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 תי  דפר  סבית  ביתחנך  ותחנך  מילדה.  רור  בוא  הו  זענה  טוען  טאינו  שאב  הל  שעמוט
, נו  בחינוך  ללו  שפנאי  העות  שת  אהקדיש  למעוניין  ועבודתו  בסוקע  צמו  עאבה.  צונו  רשביעותל
 .אם הל עדיפות עו לתהא שלא בךא

 צות  מת  אאב  הקיים  מה  זבאופן  שכתבש)  ד  יות  ה  אימןא  ס"ח  (ברהם  אנחת  מספרב'  יע
 .ך כל עטעון לוכל ירצונו לאם הינוך חין אם ארקו, ליח שדי יל עורה תלמודת

 :ידן דנידון לדרןה

 ו  אמזונות  לאב  החיוב  בענייננו  בדון  לאין  שבארלאה    בהקדמנו  שהלכתית  ההקדמהה
 .עיל להוזכרוע ש"שו הדברי במפורשים העניינים ההםש, ורה תנו בת אלמד לחיובוב

 טובת הבן, ישילניין השהע

האם  ייטב  לו  בהמשך  המציאות  הנוכחית  או  יש :  טובתו  של  הילד,  אם  כן,  נקודת  הדיון  היא

 ?יות ההורית בשווהלהגדיר את האחר

 .וכפי שיתברר לפנינו, הלכה בב אית בש יה זעניין לםג

 צון הבןר

 .התסקיר מעלה כי רצונו של הבן להיות עם אמו

 אוצרב'  יע'  כוו"  צלי  אינו  אםא  "אב  הוען  טם  אם  גדין  הוא  הכך  שומרים  אש  יה  זאופןב
 ). גותק ז א" סב פימןס (פוסקיםה

 .ידן דוןידנ בודו יך כל עחולקים הם גולםא

 ):ח לימןן ס"רמב ליוחסותמ(א "רשבת ה"שו בתבכ

 דאיתא  כטנה  קו  אדולה  גנא  שא  לאם  השאת  נאפילו  ואם  הצל  אעולם  לבתה"
 שים  נרך  דתלמדה  ובת  לאם  התרגיל  שדי  כהטעםו:).  ב  קףד  (נושא  הרקפ
 אנשים  הצל  אהיות  לאוי  רותר  יבן  הבלא.  פריצות  בצמה  ערגיל  תשלאו
. אם  הן  מותר  ינשים  אדרךו.  למוד  הרך  דילמדוהו  ווהורגיל  יהםש.  קרוביםה
 לו  אדברים  לכלל  בדקדק  לריך  צלעולםו  [...]  ר  זרך  דרכם  דאלמנה  הבניש
. יתומים  ליקון  תותר  יו  ביש  שמקום  וקום  מכלד  ב"  בעיני  ביראה  שה  מחרא
 ."קונן תחר אחזור לתומים יל שביהםד א"בש

 נזכר  הכלל  הביו  אצל  אבן  בךא,  בריודא  "רשב  המר  איתומים  בדווקא  שפרש  לקום  מיהה
 ):ו כימן סעזר הבן אלקח (ועם נרכית ד"שו בתב כך כא לולםא. ימוט תלא שתד יואע ה"שוב

 צל אהבן ואם  הצל  אעולם  לבת  הבריו  דתחלת  בומר  אגזר  שי  פל  עאף  שריה"
 ה  מחר  אלו  אדברים  לכלל  בדקדק  לריך  צלעולם  שבריו  דסוף  ביים  סאנשיםה
 מקום  בבת  הענין  לין  בבן  הענין  לין  באי  קלתא  מאכולאד  ו"  בעיני  ביראהש
 מלתא  דסתמא  דסתם  הל  עמרו  אתלמוד  הכמי  חי  כולד  היקוןד  ת"  ברואיןש
 אינם  שרוביו  קם  עו  אאב  הם  עך  כאחר  וקטנותו  בן  כם  גהבן  ואם  הצל  אבתה
 זה  באיןד  ש"  באו  רם  אבל  אסתם  הל  עולד  היקון  תה  זכל  שיורשו  לאויםר
 כל  ודיינין  היני  עאות  רפי  כקנתן  תחר  אחזרין  מלקול  קהדרב  אלא  איקוןת
 יקון  תהוא  שהד  מ"  ביני  עאות  רפי  כלוי  תהכל  שזה  בסכימו  הפוסקיםה
 ."ולדל
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 כן  כתבו  במקורותו,  )61'  מא  ע"ח(ר  "בפדו)    כימןס  (שפט  מעזר  בולדשמידטא  ג"גרכ  ה"כו
163'  מא  ע"ח(ר  "דע  פ"עו,  )  בות  אהק  כ"  ז  סעיף  סב  פימןס  (פוסקים  האוצרב'  יע,  וספים  נביםר
.( 

 :שכתב) ח פימן ג סלקח (תן נהורותת ל"וש' יע, ועם נדרכי הברי דל עחלק שי מצינומ

 דקדק  לריך  צלעולםש)  ח"ל'  יס(ן  "הרמב  למיוחסותה'  תשוכ  ב"ומש"
 יין  עיתומים  ליקון  תותר  יו  בישד  ש"  בעיני  ביראה  שה  מפי  כלו  אדבריםב
 ם שיין עםם  ש"רשד  במובאז  ה"רדבה'  ותשכ  ב"כו,  םם  ש"רשד  בהובאו,  םש
 הם  שין  דבית  דיתומה  ביברו  דם  הנה  ה-)  ס"ש'  יא  ס"ח(ז  "רדבה'  בתשוו
 בלא,  יניהם  עאות  רפי  כקנתה  תל  עשקוד  לריכים  צתומים  יל  שביהםא
 מה  דעודו,  בן  הל  שובתו  טחמת  מכותו  זהפקיע  לאין  שדאי  ויים  קשאביוכ
 ."בן הובת טוא הוא החנכו לאביו לפשרות אישש

 . כח סברה זו כתב שאין האם יכולה להוציא את בנה מעיר מגוריהםמ

וכמו  שהתבאר  לעיל ,  ילד  הל  שובתו  טוא  היחידי  ההמדדע  ש"ו  כודו  יידן  דולם  בנידוןא
ויש  לדון ,  אם  כן  אין  משמעות  להיות  הילד  בן  ו.'וכו"  ם  אינו  אצליא"שאין  לדון  כאן  בטענת  

ת "ובשו) ה אות דק כ"ם סש(יעויין באוצר הפוסקים , הילדכאילו  היה  בת  והכל הולך אחר טובת 
 ).ז"ימן נס(עזרת כהן 

 דון  לישו)  'ז'  יעב  ס"  פימןס(א  "רמ  הברי  דביב  סוספים  נבים  רקורות  מה  זעניין  בשנו  נהנהו
 ).ב מימןא ס"ח (בורה דטרת עספרב' יע, מקצתםב

 ובת הבן בנדון דידןט

רשויות  הרווחה  דיווחו  כי  הילד .  ו  הוא  טובת  הבןכאמור  לעיל  העניין  היחידי  שיש  לענות  ב

 . גם התרשמות בית הדין זו.תפסים כהורים מיטיבים ודואגיםוההורים נ, קשור מאד להוריו

ך  עולה   כ.ההורים  לא  השכילו  להעמיד  את  טובת  בנם  מעל  מערכת  היחסים  ביניהם,  א  עקאד
 .וכך ראינו בעינינו באולם הדיונים, ח הסוציאלי"ומהד

ואפשר  לומר  כי  לא  תיתכן  ביניהם  הסכמה  בשום ,  בזוטי  דבריםהם  ים  חלוקים  ביניהורה
וכך  הוקדשו  רובם  של  הדיונים ,  ך  הונחו  על  שולחננו  שוב  ושב  בקשות  לסעדי  ביניים  כ.נושא

 .ולא לתביעה שעל שולחננו, להתנהלותם היומיומית של ההורים איש כלפי זולתו

  להוסיף  ולהתגורר  בתחום  המועצה  המקומית גם  אם  האם  היתה  מחליטה.  אמר  ברורותנ
 .שהו במשמורת הבןלא היינו מורים על שינוי כל] 'מ[

שר  הוא  קרוע  בין  שני  הורים  האוהבים  אותו  ואינם כא,  בן  מצוי  במצב  מורכב  מאד  גם  כעתה
משמורת  משותפת  תגדיל  את  רמת  העימות  ותעצים .  מסוגלים  לאפשר  לו  שגרת  חיים  נינוחה

 .אותה

וראוי  שהאב  והאם  יקחו  לתשומת ,  א  באנו  למתוח  ביקורת  על  צד  אחד  בלבדמובן  שלכ
 .ליבם את דברינו בלא להפנות אצבע מאשימה איש כלפי זולתו כמנהגם

והשירותים   רווחהההאב  הציג  בבית  הדין  חוברת  הוראות  של  משרד  כ  "וסיף  עוד  כי  בנ
ס  לסדרי  דין  לשאוף "על  עו  קובע  כי  3.2סעיף  .  ס"  בתע3  לפרק  20החברתיים  שכותרתה  הוראה  

ס "המשך להנחיה זו נאלצה העו ב.תהא משותפת חריות ההוריתאכך שהלהגיע לכך  לככל הניתן
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שהעידה  בבית  הדין  להבהיר  מדוע  מדובר  במקרה  יוצא  דופן  בו  יש  להותיר  את  המשמורת  בידי 
 .האם

 .תוביםאולם לא ניתן לקבל את האופן בו הדברים כ, ל לא באה בחלל ריק"הנחיה הנה

וההורים  יודעים "  משותפת"חריות  הורית  משותפת  היא  חשובה  ומועילה  כאשר  היא  אכן  א
לא  כן  הדברים .  להעמיד  את  טובת  הילדים  בראש  מעייניהם  ולהתעלות  על  משקעי  עבר  שביניהם

 .כאן האחריות המשותפת עשויה להעצים את המתח. כאשר המתיחות בין ההורים רבה

כאשר  התנאי  העיקרי ,  ש  לחתור  לאחריות  הורית  משותפתי:  ת  כךיה  ראוי  שינוסחו  ההנחיוה
 .לכך הוא תיאום ושיתוף בין ההורים

ויבדוק  כל  המלצה  שתונח  על  שולחנו ,  זו  של  שירותי  הרווחה  ית  הדין  רושם  לפניו  הנחיה  ב
 .בהתאם

 סקנהמ .ג

התביעה  למשמורת  משותפת  נדחית  והמשמורת  תישאר  על  כנה  אצל  האם  כפי  שסוכם 

 .האם רשאית לעבור להתגורר בנתיבות. גירושיןבהסכם ה

 :מני שהות אצל האבז

הקטין  יוחזר ).  לא  כולל  לינה]  ('מ[פעמיים  בשבוע  בית  האב  בישוב  :  מצע  השבועא •
 .לבית אימו עד השעה שמונה בערב

כל  שבת  שניה  בבית  האב  מיום  שישי  בסיום  בית  הספר  ועד  כשעה  וחצי :  ופי  שבועס •
 .מצאת השבת

חגים .    גדולים  כמו  חנוכה  ופסח  החלוקה  הינה  חצי  חצי  וערבי  חג  לסירוגיןבחגים:  גיםח •
 .קטנים לסרוגין

 מחצית שכך, 05.04.2017 וםימני  שהות  בחופש  הגדול נקבעו על ידינו בז:  ופש  הגדולח •
 חופשות  הת  אחלק  לקבע  גם  שניתןנ.  אם  הצל  אמחצית  ואב  ההיה  הבן  אצל  יופשהח
 .הורים הין בתיאום בעשה יהכלו, חר אופן אכל בו אסירוגין לבוע שבוע של שאופןב

ם  בשאלה  אם  האם יהס  הצביע  על  כך  שההורים  חלוקים  בינ"ח  העו"וד:  עניין  הסעותב
 .תישא בעלות הסעת הבן לנתיבות

דהיינו  האב  ייקח  את ,  ית  הדין  סבור  כי  הדרך  הנכונה  היא  שההסעה  תהיה  בחלוקה  שווהב
העדר  הסכמה  על  חלוקה  כזו  תחויב  האם  במחצית   ב.הבן  והאם  תחזירו  או  כל  חלוקה  אחרת

 .עלות הנסיעה

לא  מצאנו ,  כ  האב"ל  אף  המקורות  המשובחים  שהוצגו  על  ידי  בע:  עניין  אפוטרופוס  לדיןב
 .בשני ההורים כל דופי וראוי שעניינו של הבן יישמע מפיהם

 .תיק ייסגרה

 .הדין-סק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליפ

 ).18.07.2017(ז "ד בתמוז התשע"יתן ביום כנ

 אופטמן גבי צברהם ארבה פנייר ששה מבידן ארבה דרי אריאל אליהו ארבה


