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   1 

  שאול שוחט  שופטכב' ה פני ב

 

 

ותמבקשה  
  
  ו' ה'  .1
  קטינה –ד' ה'   .2
  קטינה –א' מ' ה'   .3

 ע"י ב"כ עו"ד שרו� סגל ו/או אורטל שמואל

 

  
  נגד

 

  
 משיבה

  
  א' ה'

�  ע"י ב"כ עו"ד מקסי# ליפקי
  2 

 

 החלטה

  3 

 4בני זוג נשואי#  –) למשיב "הא�"(להל�:  1תו
 כדי ניהול הליכי# משפטיי# בי� המבקשת  .1

 5, העתיקה הא# את מקו# מגוריה 2013בתביעה למשמורת שהוגשה באוגוסט  –כדמו"י 

 6. העתקת מגורי הא# Yלעיר  X) מעיר "הקטינות"(להל�:  3, 2ומגורי בנותיה, המבקשות 

 7שאסר על הא# לעשות כ� ללא  27.1.14והקטינות כאמור נעשתה תו
 הפרת צו שיפוטי מיו# 

 8האב או ללא אישור בית משפט מראש. צו זה נית� בהמש
 לפניית האב + הסכמת המשיב

 9"תיטול את צמד לבית המשפט משו# חשש שהתעורר בו נוכח איומי הא#, לטענתו, כי 

� 10. בהחלטה בה נית� הצו הבהיר "Yמהיר ותעתיק את מגוריה עמ  לעיר  הקטינות אגב מהל

 � 11"כי צד אשר יבחר לעשות די  עצמי, יישא בכל בית משפט קמא, בבחינת למותר לציי

 12 , והדגיש כי אי� לפעול לקבלת האישור להעתקה בדיעבד.התוצאות המסתברות ממעשיו"

 13 

 14, לבית המשפט בבקשה #3.7.14 בתגובה למהל
 החד צדדי בו נקטה הא# פנה האב, ביו .2

 X. 15להורות על השבת� של הקטינות לעיר 
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 2, בו נחקרו הא# 16.7.14בית משפט קמא קיי# שני דיוני# בבקשה. בתו# הדיו� השני, ביו# 

:� 3 והאב הורה בית משפט קמא, לענייננו, כדלקמ

 4  . אשר על כ  הריני להורות:30"

 5והסדרי הראיה בי  האב   Xתשוב הא� והקטינות להתגורר בעיר  1.8.14עד ליו�   .א

 � 6לבי  הקטינות יתקיימו במתכונת� הנוכחית. עד למעבר, באחריותה של הא

 7להביא את הילדות לבית האב ולהשיב את הבנות מבית האב, בהתא� לזמני 

 8  השהייה של הילדות ע� האב.

 9, הרי שעד למת  החלטה Yלהתגורר בעיר היה והא� תודיע על כוונתה להמשי� ו  .ב

 10אחרת, הבנות תעבורנה להתגורר בבית האב תו� שההורי� יופנו בדחיפות לעו"ס 

 11 .לסדרי די  למת  המלצות בדבר שהיית הבנות ע� כל אחד מהוריה "

 12 

 13עברו הקטינות להתגורר, כמצוות בית המשפט,  Yמשהחליטה הא# להישאר ולגור בעיר  .3

 14  ית האב., בב1.8.14החל מיו# 

 15 

 16ימי# לאחר הינתנה, ולצדה בקשה  15על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי,  .4

 17לעיכוב ביצוע. הבקשה לעיכוב ביצוע לא נענתה; בקשה לקיו# דיו� דחו. בפגרה נדחתה 

 18 והבקשה הונחה לפניי, ע# תו# הפגרה, למת� החלטה. 

 19 

 20א# לסמכות הנתונה בידי בתקנה לאחר עיו� בבקשה על צרופותיה אני מחליט לדחותה בהת

 21לא לפני שנתתי דעתי על ההלכה בדבר  – 1984+(א) לתקנות סדר הדי� האזרחי, התשמ"ד406

 22  "פתיחת הדלתות" בבקשות רשות ערעור בענייני קטיני#.



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  אזרחיים

   א' ה' נ' ואח' ו' ה' 14	07	61664 רמ"ש
  

                                                                    
     תיק חיצוני: 

   

3  
 5מתו

  1 

 2נימוקיה ותוצאותיה,  –אקדי# ואומר כי החלטתו של בית משפט קמא, על כל חלקיה  .5

 3  אלא להוסי. עליה את הדברי# הבאי#: מקובלות עליי לחלוטי� ואי� לי

 4 

 5אשר אסר על הא# להעתיר את מקו# מגורי  27.1.14משנית� הצו השיפוטי ביו#   .א

 6הקטינות ללא הסכמת האב או לחילופי� לקבל אישור בית המשפט לכ
 מראש ולא 

 7בדיעבד, היה בידי הא# זמ� רב לפעול בדר
 שהיתווה בית המשפט, ולהגיש בקשה 

 8מ� לפני שנת הלימודי# הקרובה ובאה, על מנת לקיי# בה דיו� ענייני מתאימה, מספיק ז

 9 תו
 שמיעת עמדת האב וקבלת החלטה מושכלת בעניינ#. 

 10 

 11נוכח לוח הזמני# האמור הצור
, ככל שישנו אליבא דהא#, להעתיק את מקו# מגורי 

 12, איננו עניי� שלא סובל דיחוי המצדיק פעולה חד צדדית של מי Yהקטינות לעיר 

 13) וחובה 1962+לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 18הורי# (סעי. מה

 14לפנות לבית המשפט  –קל וחומר בהינתנו  –ג# ללא הצו השיפוטי  –היה על הא# 

.
 15 ולבקש את אישורו למהל

  16 

 17שינוי במקו# מגורי# של ילדי# קטיני# אינו דבר של מה בכ
. ילדי# קטיני# אינ# חפ1   .ב

 #18 ממקו# למקו#. על דר
 הכלל יש לשמור, ככל שנית�, על יציבות מיטלטל אותו נושאי

 19בחייה#. ככל שמתעורר צור
, משות. של שני ההורי# או של אחד מה# לשנות את 

 20טובת# של הילדי# הקטיני# מחייבת את שיתו. הפעולה ביניה#. לא  –מקו# המגורי# 

 21בכל עניי� הנתו�  לפעול תו
 הסכמה חובהלחוק הכשרות בלשו�  18בכדי נוקט סעי. 

 22לאפוטרופסות# של ההורי#. באי� הסכמה יכריע בית המשפט. עשיית די� עצמי על ידי 
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 1אחד ההורי# גורמת נזק לתדמיתו של ההורה האחר בעיניה# ומעבירה מסר שלילי לפיו 

 2הוא "בעל הבית" והוא הוא שאמור  –ג# א# הוא ההורה המשמור�  –ההורה האחר 

 3  לגביה#. בית המשפט אינו יכול לתת לכ
 יד. –ולרע  לטוב –לקבל את ההחלטות 

 4 

 5בו הבהירו שירותי  20.5.14הדברי# יפי# ביתר שאת לעניינו נוכח האמור בתסקיר מיו# 

 
 6"כי תישמר היציבות בחיי הילדות ככל שנית . אי לכ� הרווחה, כי יש חשיבות לכ

"� 7וליצור יציבות, "... רצוי להימנע משינויי� ובהמש
  רצוי שלא ייעשו שינויי

 8, מה ג# שהקשר בי� הילדות לאב, כ
 על פי התסקיר, קביעות ועקביות בחיי הילדות"

 9 הוא קשר טוב ומיטיב.

  10 

 11שבר את הכלי#. בבית משפט קמא מתנהלת תביעה  –המהל
 החד צדדי בו נקטה הא#   .ג

 12למשמורת, הוזמ� תסקיר. בית המשפט נמצא בעיצומו של התהלי
 המשפטי והעמדתו 

 13משבשת את העשייה השיפוטית. מבחינה זו,  –דר
 בה בחרה הא# לנקוט  –בפני עובדה 

 14המחזירה את המצב לקדמותו. יש לראות את החלטת בית המשפט כהחלטת ביניי# 

 15ולא מ� הנמנע שא#  –כטענת ב"כ המבקשות  –ההחלטה אינה בגדר פסק די� סופי 

 16תעלה הא# את נושא העתקת מקו# המגורי# כחלק מההלי
 השיפוטי יידרש לכ
 בית 

 17המשפט תו
 שהוא נות� דעתו על כל השיקולי# הרלבנטיי# לטובת� של הקטינות בכל 

 18  # מגוריה�. הנוגע למשמורת� ולמקו

 19 

 20בקשה זו מוטב היה לה שלא תוגש. על הא# היה להרכי� ראש בפני ההחלטה בפרט לאחר  .6

 21  ועדיי� לא מאוחר.  –ולפנות לבית משפט קמא בהלי
 מתאי#  –שהפרה צו שיפוטי 

 22 
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 1מ� הראוי להבהיר אחת ולתמיד ובלשו� חדה וברורה: הענקת המשמורת בידי מי מההורי# 

 2בתו של ההורה האחר ליטול חלק בקבלת ההחלטות הנוגעות אינה גורעת מזכותו וחו

 3לענייני# אחרי# הנתוני# לאפוטרופסות משותפת של ההורי#. אחד השיקולי# החשובי# 

 4בהענקת משמורת בידי מי מההורי# היא יכולתו להכיל ולהפני# את החלק שיש להורה 

 5  האחר בקבלת החלטות בנושאי# אלה. 

  6 

 7  הבקשה נדחית, אפוא.  .7

 8אני רואה לנכו�  –על א. שלא התבקשה תשובה  –ת העניי� ובשל התנהלותה של הא# בנסיבו

 9 2.  3,000לחייב את המבקשת בתשלו# הוצאות לאוצר המדינה כדי ס
 של 

 .� 10 הסכו# האמור יועבר לקופת המדינה מתו
 העירבו

 11  יתרת העירבו� על פירותיו תוחזר למבקשת באמצעות באי כוחה.

  12 

 13  , בהעדר הצדדי#.2014ספטמבר  03, תשע"ד ח' אלולהיו#,  נהנית

       14 

                 15 
  16 




