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  �7ו 1בקשות מספר:    בפני כב' השופט יהור� שקד

 

  :בעניי� הקטיני�
  
  
  
 :מבקשתה

  . 2011יוני , יליד '. א1
  .2011יוני , יליד ב'. 2
  
  

  נילי 
 ע"י ב"כ עו"ד שמעו� פר�

  
  ד ג נ

 
  אורית. 1 :משיבי�ה

  אלו�. 2
 ע"י ב"כ עו"ד איריס שיינפלד

 1 

 
 החלטה

  2 

 3  זוהי החלטה בבקשת המבקשת לקביעת הסדרי ראיה זמניי�, בינה לבי� הקטיני� דלעיל.

  4 

 5  ]הינ� שמות בדויי�שמות הצדדי�  
[הערה 

  6 

 7  העובדות בקצרה: 
א' 

  8 

 9 )."אורית"(להל�:  1) הייתה עד לפני זמ� לא רב בת זוגה של המשיבה "נילי"המבקשת (להל�:  .1

 10 2 משיבהופרו בזרעו של ה נילילהרות, ביציות של  אוריתבשל קשיי� רפואיי�, אשר מנעו מ

 11את התאומי�  אוריתילדה  30.6.11. ביו� אורית), והושתלו ברחמה של "אלו�"(להל�: 

 � 12על הסכ� בי� הורי�,  אלו�ו אורית, חתמו 5.10.11הקטיני�, וכעבור כשלושה חודשי�, ביו

 13הסכ� זה אושר על  31.10.11ביו� ). "ההסכ�"ישורי ולמת� פסק די� (להל�: אשר הובא לא

 14 ).34984�09�11ידי וקיבל תוק* של פסק די� (תמ"ש 

 15 

 � 16"הסכ� להורות על הסכ� שכותרתו:  )אלו�ו נילי, אוריתחתמו כל הצדדי� ( 21.11.11ביו

 17ולהסכמותיה� של הצדדי� , ואשר נועד לית� ביטוי לרצונותיה�, להצהרותיה� משותפת"

 18. )"ההסכ� להורות משותפת"(להל�:  � ולקשר שלה� ע� כל אחד מה�בכל הנוגע לקטיני

 19כפי שיובא להל�, בהסכ�  לא הובא לפתחו של בית המשפט.להורות משותפת סכ� הי� כי היצו

 20זה הצהירו הצדדי� כול� כי ה� רואי� בילדי� כמי שיש לה� שלושה הורי�, ה� העלו על נס 

 21ע�  נילימה� ע� הילדי� והצהירו חזור והצהר כי הקשר של  ואחתת הקשר של כל אחד א

� 22 את טובת� של אלו.  מי�הול , שמירתו ורציפותו,הילדי

 23 
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 1 אלו�ואילו  ע� הקטיני� התגוררו תחת קורת גג אחת אוריתו ניליעד לאחרונה, אי� חולק כי  .2

 2את הדירה בה  ניליעזבה , נילילבי�  אוריתעקב סכסו� שפר� בי� קיי� עמ� הסדרי ראיה. 

 � 3 וע� הקטיני�. אוריתהתגוררה יחד ע

 4 

 5, אול� הקטיני�, לאחר עזיבתה את הדירה, התקיימו הסדרי ביקור בינה לבי� נילילטענת  .3

 � 6 , אשר, לדבריאלו�ו אוריתהסדרי� אלו לא מתאפשרי� נוכח התנגדות� וסירוב� של כיו

 7תובענה בעניי�  נילי�, הגישה רה מהקטיני�. כיוו� שכ, עושי� כל שלאל יד� כדי להדינילי

 � 8להל�: , 1בקשה מספר ( וכ� בקשה לקביעת הסדרי ראיה זמניי�) "התביעה"(להל�: הקטיני

 9  .), היא הבקשה נשוא החלטתי זו"הבקשה"

 10 

4.  � 11תמצית . להל� בקשה, תגובה ל, באמצעות ב"כ משותפתאלו�ו אוריתהגישו  10.4.14ביו

 12 :ת�בתגוב אלו�ו אוריתטענות 

 13 

 14בלבד ה� הורי הקטיני�  אלו�ו אוריתעל פי הוראות החוק, ה� ועל פי ההסכ� ה�   .א

 15 אי� כל זכות עמידה ו/או מעמד משפטי כלפי ניליוהאפוטרופסי� הטבעיי� שלה�, ול

� 16 נילילהעניק לכוונה . לא הייתה בלבד של תורמת ביציותהוא  נילימעמדה של  .הקטיני

 17ולא הייתה החלטה משותפת של הוריות כלפי הקטיני�, זכויות או להטיל עליה חובות 

 18לא הייתה צד להסכ�, ולא נקבעה  ניליילדי� לעול�. להביא יחד  נילישל ו אורית

 19  .הקטיני�לבי�  ניליבמסגרתו כל זכות להסדרי ראייה בי� 

 20 

 21, ושניה� אלו�בנטל הטיפול העיקרי בקטיני�, בשיתו* ע�  אוריתומתמיד נשאה מאז   .ב

 22היא  היה תפקיד שולי בגידול הקטיני�, נילילדאגו לקטיני� באופ� מלא ואחראי. 

 23מעול� לא התנהלה כאמ�, אלא כבת זוג של אמ� בלבד, ולא גילתה אחריות הורית 

� 24"התנהגות  היא שבחרה לעזוב את הבית ואת הקטיני�, נילי. עקבית ויציבה כלפיה

 25 לתגובה). �8ו 7 סעיפי�( שאינה אופיינית למי שמגדירה עצמה כא�"

 26 

 27כי א� א�  ,הקטיני�לבי�  נילימעול� לא התקיימו הסדרי ראייה מסודרי� בי�   .ג

 28עד לניתוק הילדי�  , אשר צומצמו בהדרגהאוריתמפגשי� קצרי� וארעיי� בביתה של 

 29לבי� הקטיני�, חל  ניליפגשי� בי� מאז הפסיקו המ, בהמלצת גורמי� טיפוליי�. נילימ

.� 30 שיפור במצב� הרגשי של הקטיני

 31 

 32 הורי� 3מ� במצב בו יש לה� בפועל בלתי מתקבל על הדעת שהילדי� ימצאו עצ  .ד

 33 .בתי� 3ועליה� לעבור בי� 



  
  בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א

    

03
37745 תמ"ש
14        

   

 15מתו�  3

 1תנאי למת� סעד זמני הוא קיומה של עילת תביעה רצינית המתבססת על זכות   .ה

 2זה אינו מתקיי� בענייננו, ועל כ� אי� מקו� לקבוע שלכאורה קנויה לעותר. תנאי 

 3לבי�  ניליכמו כ�, קביעת הסדרי ראייה בי�  לבי� הילדי�. ניליהסדרי ראייה זמניי� בי� 

 4 לטלטלה נוספת לילדי�. , תביאנילי� בירור זכות העמידה של הילדי� בטר

 5 

 6עובדות  פנתה לבית המשפט שלא בתו� לב ושלא בניקיו� כפיי�, תו� הסתרת נילי  .ו

 7מהותיות מבית המשפט, והגשת הבקשה בעיכוב של כשבועיי� לאחר הגשת התביעה, 

 8 ערב פגרת הפסח. א* מטע� זה, יש לדחות את הבקשה, שהיא בקשה למת� סעד זמני.

 9 

 10), אשר 7(בקשה מספר  לסילוק התביעה על הס*בקשה , 10.4.14ביו�  אלו�ו אוריתהגישו עוד  .5

 11, יש להורות על סילוק התביעה על אלו�ו אוריתא* היא תידו� במסגרת החלטתי זו. לטענת 

 12 מ� הטעמי� כדלקמ�:הס*, 

 13 

 14 אי� זכות עמידה בפני בית המשפט.  ניליהעדר עילה ו/או חוסר סמכות, הואיל ול  .א

 15 

 16שמירה על תקנת הציבור ומדיניות משפטית אינה מאפשרת ריבוי הורי� ומחייבת   .ב

 17 הוודאות המשפטית באשר להגדרת הורות. 

 18 

 19ול� הפנו על ידי ליחידת הסיוע לצור� קבלת המלצותיה, אול� מפגש משולש לא הצדדי� כ .6

 20. עו"ס נילילשבת בפגישה משותפת ע�  אלו�ו אוריתשל העיקש נוכח סירוב� יצא לפועל 

 � 21נדיקציה כי קיימת אי, היא לא התרשמה נילייחידת הסיוע כתבה כי ממפגש שקיימה ע

 22כי עו"ס יחידת הסיוע ביקשה להמשי� ולהיפגש ע�  ,. עוד נכתבנילילתפקוד הורי בעייתי של 

 23"כי המפגש ביחידת הסיוע הינו וולנטרי הודיעו ו סירבו לכ�, אול� אלו אוריתע� ו אלו�

 24 [נילי] ולפיכ) אינ� מעונייני� לקיי� עימי מפגש או להיכנס לגופו של עניי� ג� משו� שלגב'

 25הוסי( כי ה� מעונייני� להמתי� עד שתתקבל החלטה בבקשה [אלו�] אי� מעמד משפטי. 

 26ר' הודעת יחידת הסיוע מיו� ( "[נילי]שהגישו למחיקה על הס( של התביעה של הגב' 

10.4.14 .( 27 

 28 

7.  � 29. בהחלטתי אשר ניתנה )"הדיו�"(להל�:  קיימתי דיו� דחו* בעניי� שעל הפרק 10.4.14ביו

 30להסדר הגיעו הא�  13.4.14ליו� בתו� הדיו�, הוריתי לב"כ הצדדי� להודיע לבית המשפט עד 

 31להודיע לבית המשפט מה� הסדרי  אלו�ו אוריתב"כ התבקשה וככל שלא הגיעו להסדר, 

� 32 קטיני� עד למת� החלטה אחרת.בי� הל נילי, אשר יתקיימו בי� יהעל הראיה המקובלי

 33 
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 1בנוכחות ב"כ הצדדי�  13.4.14ב לתוכ� ההודעות שהוגשו, קבעתי דיו� דחו* ליו� בשי� ל .8

 � 2בלבד. התקיימה שיחה שלא לפרוטוקול, בה הועלו הצעות כאלה ואחרות, שאי� זה המקו

 3הוחלט כי הצדדי� , וכ� 30.4.14יו� ללדיו� במעמד הצדדי�  נקבע מועד . בתו� הדיו�, לפרט�

 4 הסכמה, תינת� החלטתי.ימשיכו בהידברות ובלית 

 5 

9.  � 6למת� החלטה, בה  ניליהפסח, הונחה על שולחני בקשה מאת  פגרת, ע� תו� 22.4.14ביו

,� 7 אורית ע� הקטיני�.להיפגש  ניליללאפשר  אלו�ו אוריתסירבו כי במהל� החג כולו  נרש

 8שי� לקיי� מפג ניליה� הציעו ל, מצד�, הגישו א* ה� הודעה לבית המשפט, בה טענו כי אלו�ו

 � 9במהל� חופשת הפסח ועמדה על רצונה  מ�שסירבה להיפגש עזו היא  ניליע� הקטיני�, אול

 10 כי תינת� החלטה שיפוטית בעניי�.

 11 

 12בהחלטתי מיו� לאור זאת, ועל מנת לנסות ולעמוד על טובת� של הקטיני� באופ� מידי,  .10

22.4.14� 13לצור� קבלת המלצות  24.4.14ביחידת הסיוע ביו� להתייצב  , שוב,, הוריתי לצדדי

 14הובהר, כי ההתייצבות ביחידת הסיוע היא חובה, וכי המפגש אינו לש�  בהחלטהראשוניות. 

 15 גישור כי א� לש� גיבוש המלצות מקצועיות ראשוניות. 

 16 

11.  � 17להתייצב ה� מסרבי� לפיה  ,לבית המשפט ""הודעה אלו�ו אוריתהגישו  23.4.14ביו

 18 מהי, משלטענת�, לאור מורכבות הסוגיה, אי� באפשרות יחידת הסיוע לברר יועביחידת הס

 19לטענת�, הפנייה ליחידת הסיוע טובת הקטיני�, ולו לצור� מת� המלצות ראשוניות. עוד 

 20למת� חוות דעת, נעשית רק במקרי� חריגי�, כאשר קיי� צור� מידי ואי� אפשרות לקבל 

 21מפתיע, עזבה את הבית ב נילי, אלו�ו אוריתתסקיר, והיא כפופה להסכמת הצדדי�. לטענת 

 22בירור בובכ� יש ללמד שאי� כל דחיפות היא הדפה כל הצעת ביניי� וסירבה לפנות לגישור, 

 23 בקשתה.

 24 

12.  � 25התייצבה במועד שנקבע למפגש ביחידת הסיוע  נילי, 24.4.14על פי דיווח יחידת הסיוע מיו

 � 26 לא הופיעו ולפיכ� לא התקיימה פגישה. אלו�ו אוריתאול

 27 

 28 , כאמור,יחידת הסיוע, אשר נועדלשת* פעולה ע� ההלי� ב אלו�ו אורית� של לאור סירוב .13

 29לש� מת� המלצות ראשוניות בעניי� טובת הילדי�, לא נותר לי אלא להכריע בעניי� על סמ� 

 30 החומר שבפניי.

   31 

  32 

  33 

  34 
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 1  דיו�: 
ב' 

  2 

 3לקביעת  נילילסילוק התביעה על הס* ולאחר מכ� בבקשת  אלו�ו אוריתאדו� תחילה בבקשת  .14

 .� 4 הסדרי ראייה זמניי� בינה לבי� הילדי

  5 

 6 – )7(בקשה מספר  על הס* התביעה לסילוק אלו�ו אוריתבקשת   א.

 7 

15.  � 8הלכה היא, כי בית המשפט יורה על מחיקת כתב תביעה מחמת שאינו מגלה עילה, א� א

 9לא יהיה זכאי לקבל את הסעד  –בהנחה שיוכיח את כל העובדות הכלולות בו  –התובע 

 10המבוקש על ידו. במחקו כתב תביעה מחמת חוסר עילה, מחליט בית המשפט על גורל התביעה 

 11מדובר באמצעי חמור, אשר בו ייעשה שימוש רק במקרי� ללא שמיעת טענות לעצ� העניי�. 

 12שבה� ברור שהתובע אינו יכול בשו� אופ� לקבל את הסעד המבוקש, אפילו הוכיח את 

 13סוגיות העובדות המפורטות בכתב התביעה וא* א� תינת� לו רשות לתקנו (ר' אורי גור�, 

 14 המוזכרי� ש�)., ופסקי הדי� 172 � 168, מהדורה עשירית, עמ' בסדר די� אזרחי

 15 

 16אשר לדחיית תובענה על הס*, הכללי� המפורטי� לעיל באשר לזהירות בה על בית המשפט 

 17לנהוג בבואו להורות על מחיקת תביעה על הס* יפי� שבעתיי�. שכ�, החלטה לדחיית תובענה 

 18תוצאתה מעשה בית די� והעדר אפשרות להגיש תביעה נוספת על יסוד אותה עילה  –על הס* 

 19, אמגר חברה לשיווק והשקעות בע"מ נ' ק.י.מ.א להשקעות ובני� בע"מ 54/87ל, ע"א (ר' למש

 20  ). 348) 2פ"ד מג(

 21 

 22יחס לקטיני�, יצרי� דיו� בסוגיות ב נילישל "זכות העמידה" בירור  –במקרה שלפניי  .16

 23לא של ההלי� בו אנו מצויי� כיו�,  הראשוניסבוכות. ע� זאת, בשלב מורכבות ומשפטיות 

 24. כ�, למשל, טר� התבררו העובדות הדרושות לצור� הכרעהסוגיות אלה, משלבחו� נית� עדיי� 

 25לת הביציות המופרות ברחמה של תוהש ניליית ביציותיה של יאי� בפניי מידע על הליכי הפר

 26נרשמו  אלו�ו אוריתכמו כ�, הג� שאי� חולק כי  .היכ� נעשה, בהתא� לאיזה די� וכו' – אורית

 27את יומה להוכיח את טענותיה בעניי� זיקתה  ניליטיני� במשרד הפני�, יש לית� לכהורי הק

.� 28 המשפטית לקטיני

 29 

 30מעלה ספק אשר אושר וקיבל תוק* של פסק די�,  אלו�לבי�  אוריתיתרה מכ�, עיו� בהסכ� בי�  .17

 31 אי� מעמד משפטי כלפי הקטיני�. נילירב בטענה כי ל

  32 

  33 
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 1מצהירי� כי בכוונת� ) 'ש' , יאלו�ו אורית("הא� והאב להסכ� נקבע, כי:  14בסעי*  כ�,

 2ליצור מסגרת שיתופית בה כל ההחלטות הנוגעות לחייה� חינוכ�, משמורת� וכיו"ב של 

 3תיטול חלק פעיל בחיי  נילי, וכי נילילקחו במשות( ע� יריו� ואיל) ייהילדי�, החל משלב הה

 4  .הילדי�"

  5 

 6כלפי הילדי�  נילי"הצדדי� יודעי� כי נכו� למועד זה, מעמדה של להסכ� נקבע:  15ובסעי* 

 7לא יוכל להיות מוסדר באופ� רשמי מול המוסדות השוני�, אול� ברצונ� להצהיר הצהרה 

 8 נילילבי� הילדי�, כ) שג� במידה ו נילימשותפת לעניי� שימור מערכת יחסי� עצמאית בי� 

 9לילדי�,  נילירכת יחסי� עצמאית בי� והא� ייפרדו, ישאפו הצדדי� להמשי) לקיי� מע

 10  .בפרט לאור המפורט במבוא להסכ� זה"

  11 

 12, מלמד באופ� ברור ניליו אורית, אלו�, עיו� בהסכ� להורות משותפת, עליו חתמו לא זו א* זו .18

 � 13משמעותי עניי� וחד משמעי כי הצדדי� כול� ראו בקשר שבי� הילדי� לבי� כל אחד מה

 14, כהורות שווהבור�. הצדדי� כול� ראו בהורות של שלושת� ביותר, ה� עבור הילדי� וה� ע

 15 (הדגשות לא במקור): לאמור 

  16 

 17מסגרת של הורות משותפת, בה ייקחו  הצדדי� מבקשי� להצהיר כי בכוונת� ליצור  "ה.

 18  לכל דבר. כשלושה הוריםחלק באופ� פעיל ומעורב, 

  19 

 20הנוגעות לחינוכ�, בריאות� ודר) חייה� של  מתחייבי� לקבל החלטותהצדדי�   ו.

 21  ולפעול על פי החלטות שיהיו מקובלות על כל הצדדי�". בהסכמה משותפתהילדי� 

  22 

 23"כיוו� שרק שני אנשי� יכולי� להירש� כהורי הילדי� ובהיעדר אפשרות משפטית   ז.

 24יהיו ההורי�  אוריתו אלו�כיו� בישראל להירש� כשלושה הורי� חוקיי�, 

 25כי בהתנהלות היומיומית כמו ג�  אנו מצהירי� בזאתע� זאת,  .הרשומי�

 26הינה הורה לכל דבר עבור הילדים, ובעלת  ניליבהשקפת עולמנו 

 27  "אוריתו אלוןמעמד שווה ביחס לילדים כמו 

  28 

 29הצדדי� מסכימי� כי כל האמור בהסכ� ההורות הנוגע לזכויות וחיובי� הדדיי�   ח.

 30כהורה  ניליחל גם על ההורות, אשר חלי� על כל אחר מהצדדי� בהסכ� 

 31  , ע� השינויי� המתחייבי�.נוסף לילדים

  32 
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 15מתו�  7

 1בחיי היומיו�, באירועי� משפחתיי� ובערבי חג. כמו כ�,  חלק זההתיטול  נילי  ט.

 2תשתת( בכל התייעצות מקצועית הקשורה לילדי�, לרבות אנשי בריאות, חינו) 

 3  וטיפול.

  4 

 5תיקח חלק פעיל ושוויוני בתהלי)  ניליבמידה ויעלה צור) בגישור בי� מי מהצדדי�,   י.

 6  הגישור.

  7 

 8לילדי�,  נילי, יישמר קשר קבוע ויומיומי בי� ניליל אוריתבמקרה של פרידה בי�   יא.

 9  לילדי�. ניליוקשר קבוע בי� משפחתה של 

...  10 

 11  ".   לכל דבר וענייןהצדדים רואים בהסכם זה חוזה בעל תוקף משפטי מחייב   טו.

  12 

19.  ,� 13ולא נית� לו תוק* של פסק די�, הסכ� להורות משותפת לא אושר על ידי בית המשפט האמנ

 14, וברי, בהסכ� להורות משותפתשלא נית� להתעל� מהמשמעות ההצהרתית , יחד ע� זאת א�

 15כי עיו� בו לא מותיר ספק כי אי� מקו� להורות על סילוק התביעה על הס* בשל הטענה כי 

 16  אי� מעמד משפטי כלפי הקטיני�. ניליל

 17 

 18 כדלקמ�: , בו נקבעסעי* יב' להסכ� להורות משותפתל אלו�בדיו� שהתקיי� בפניי הפנה  .20

 19"בכל מצב, הילדי� לא יתגוררו ביותר משני בתי�. לאור זאת, ועל מנת לשמר את המסגרת 

 20 אוריתו ניליאלית, המשפחתית ואת הקשר ההורי ע� אימהותיה� ביציבות המקסימ

 21הסכימו ביניה� כי ימשיכו להתגורר יחד תחת קורת גג אחת ע� הילדי� עד הגיע הילדי� 

 22. בשלב זה, , וזאת ללא תלות במצב יחסיה�, כלומר, ג� במקרה של פירוד ביניה�"18לגיל 

 23טרו� בירור התביעה, איני סבור כי יש בהוראת סעי* זה כדי לשלול את זכות התביעה של 

 24"אימהותיה�" של הילדי�, ובכ� יש דווקא כ ניליו אוריתבסעי* זה הוגדרו  . נהפו� הוא,נילי

 25 , בשלב הדיוני בו אנו נמצאי�.ניליכדי לחזק את טענותיה של 

 26 

21.  � 27כל אחד אשר  ,על שני מסמכי� אלו�ו אוריתחתמו  13.9.22עוד ובנוס* להסכמי� הנ"ל, ביו

 28 אוריתטיני�. בייפויי הכוח, ייפו � הקכל אחד מוהתייחס ל, "ייפוי כוח מיוחד"מה� הוכתר כ

 29 לפעול כדלקמ�: ניליאת כוחה של  אלו�ו

  30 

 31הקטי� בכל עניי� ובכל מוסד, מתו) ידיעה כי תעשה פעולות של ....  ולפעול לטובת  .1"

 32  .אשר יטיבו ע� הקטי�

  33 
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 15מתו�  8

 1לפנות ביחד ע� הקטי� לכל מוסד רפואי בתור אחראית עליו ולקבל בענייניו   .2

 2  .הכרעות רפואיות

  3 

 4  ללוות את הקטי� לכל מוסד לרבות מוסד חינוכי, רשמי או אחר.  .3

  5 

 6להעביר את הסכמתנו, ככל שתידרש לכל טיפול אשר יהיה על הקטי� לעבור, בכל   .4

 7  מוסד רפואי.

  8 

 9להעביר את הסכמתנו ככל שתידרש לכל פעולה מול מוסד כלשהו, חינוכי, רשמי   .5

 10 .או אחר, אשר תעשה בעניינו של הקטי�"

 11 

 12, ומקומה ניליבעניי� מעמדה של  אלו�ו אוריתת ייפויי הכוח האמורי� סותרי� את טענא* 

 13 בחייה הקטיני� כבת זוגה של הא� בלבד.

 14 

 15כי יש להורות על סילוק התביעה על הס* משו� שהסעד הנתבע סותר  אלו�ו אוריתא* טענת  .22

 16 .מכל וכל דינה להידחות –את תקנת הציבור 

 17 

 18כידוע, וכפי שיפורט בהרבה להל�, תביעות בעניינ� של קטיני� תוכרענה, בראש ובראשונה, על  .23

 19טובת� של פי עיקרו� טובת הילד. בהתא� לעיקרו� זה תוכרע א* התביעה שלפניי, כאשר 

 20. ככל שיתברר כי שני ילדי� אלה היא שתיבח�הקטיני� הספציפיי� אשר עניינ� נדו� לפניי 

 21, הרי שעניי� זה יובא בחשבו� בעת בחינת ניליבה שלושה הורי�, כטענת  נולדו לתו� מציאות

 .� 22 טובת�, לצד שיקולי� אחרי

 23 

 24מחייב שלא להיעתר לסעד  ,כי הצור� ביציבות ובוודאות משפטית ,אלו�ו אוריתטענת  .24

 25דווקא היציבות חר* העובדה כי הדיו� נסוב על קטיני� ועל טובת�, תמוהה בעיניי. המבוקש, 

 26בעיקרו� לפיו יש לכבד את ההסכ� ואת ההסכ� להורות תומכי� והוודאות משפטית 

 27כאמור  ., הובאו לעילאלו�ו אורית, אשר סעיפי� מתוכ�, העומדי� בסתירה לטענות משותפת

 28 , שעל אודותיה נכתב:'תקנת הציבורלעיל, השניי� א* טועני� כי הסעד המבוקש נוגד את '

   29 

 30עליו� על החוק אלא כפו( לו. אול� למושג "תקנת הציבור" נית�  "החוזה איננו

 31פירוש מצמצ�. חוזה שתנאיו קשי� או בלתי הוגני� לא נחשב בלתי מוסרי או 

 32א( ציי� בממרה  Jessellהשופט האנגלי הנודע  מנוגד לתקנת הציבור...

 33"תקנת הציבור מחייבת יותר מכל דבר אחר שיהא שמרבי� לצטטה כי 

 34לאנשי� מבוגרי� ובעלי הבנה, חופש מירבי לכרות חוזי� וכי חוזי� כאלה, 
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 15מתו�  9

 1 "שנערכו מרצו� חופשי, יהיו מקודשי� ונית� יהיה לכפות� בבית המשפט

 2 ). הדגשה אינה במקור ;39פרופ' דניאל פרידמ� ופרופ' נילי כה�, חוזי�, כר� א', (

 3 

 4  : 617) 1, פ"ד לג(רוט נ' ישופה 148/77מה הובע על ידי כב' השופט אלו� בע"א עקרו� דו

  5 

 6"תקנתו של הציבור היא, בראש ובראשונה, שהצדדי� יקיימו את 

 7 ).638(ש�, עמ'  ההתחייבויות שנטלו על עצמ� מרצונ� החופשי והברור..."

 8 

 9ויות בתחו� הפריו� בשני� האחרונות עדי� אנו להתפתחלא נית� להתעל� מכ�, שזאת ועוד,  .25

 10משפחות גרעיניות הכוללות לעתי� שני ויצירת  תמורות חברתיותההולדה, אשר מביאות עמ� ו

 11ניכר כי בתחו� זה המציאות ו או יותר משני הורי� , הורה אחד בלבדהורי� מאותו מי�

 12הינה אתגר ה� למחוקק  לכל אות� מצבי� חדשי� ומשתני�הדי� התאמת  .את הדי�מקדימה 

 13כל אימת שאי� בנמצא דבר חקיקה ברור, לא נית� יהיה אי� לומר כי וה� לבית המשפט ו

 14  הינו דוגמא לכ�. מקרה מיוחד זה ולהעניק סעד 

 15 

 16לאור כל האמור לעיל, הבקשה לסילוק התביעה על הס* נדחית. משלא התבקשה תגובת הצד  .26

 17 ו.שכנגד, איני עושה צו להוצאות בגי� בקשה ז

  18 

 19   – )1לקביעת הסדרי ראייה זמניי� (בקשה מספר  ניליבקשת   ב.

  20 

 21עיקרו� המנחה את בית המשפט בבואו לפסוק בעניינ� של קטיני� הוא עיקרו� טובת הילד ה .27

 22לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  25 � ו 24סעיפי�  השווה:(העומד בפני בית המשפט 

 23פלונית  4575/00); רע"א 2.10.08(פורס� בנבו,  פלוניפלונית נ'  10060/07; בע"מ �1962 תשכ"ב

 24 27/06); בע"מ 2.5.05(פורס� בנבו,  פלונית נ' פלוני 9358/04; בע"מ 321) 2, פ"ד נה(נ' אלמוני

 25 )).1.5.06(פורס� בנבו,  פלוני נ' פלונית

 26 

 27 (ב) לחוק שיווי3לעניי� הבכורה לה זכה עיקרו� טובת הילד במשפט הישראלי, ר' א* סעי* 

 28(א) נקבע כי הא� והאב ה� 3סעי* ב, אשר קובע כי הג� ש�1951זכויות האישה, תשי"א

 29: "אי� בהוראות סעי( קט� (א) כדי לפגוע בכוחו האפוטרופסי� הטבעיי� של ילדיה�, הרי ש

 30של בית משפט או בית די� מוסמ) לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדי�, ה� על גופ� וה� על 

 31בדבר זכויות  1989לאמנה משנת  3. ועוד ר' סעי* ת הילדי� בלבד"רכוש�, בהתחשב ע� טוב

 32; וכ� דו"ח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט 221, 31כר�  1038הילד, כ"א 

 33), הידועה כ"ועדת רוטלוי"; ודו"ח הועדה 127ויישומ� בחקיקה (חלק כללי, תשס"ד) 
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 15מתו�  10

 1ות ההורית בגירושי�, הידועה כ"וועדת הציבורית לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחרי

 2  שניט".

  3 

 4טובתו של כזכור, אי� די בבחינת טובת הילד באופ� תיאורטי, אלא על בית המשפט לבחו� את 

 5  ).453, פ"ד נה(ו) דויד נ' בית הדי� הרבני הגדול 5227/97(בג"�  הילד הספציפי העומד לפניו

  6 

 7דחו* ומיידי, ובשי� לב לכ� שלא נית�  על מנת לבחו� מהי טובת� של הילדי� שלפניי, באופ� .28

 8אל יחידת הסיוע שליד בית צדדי� להמתי� עד לעריכת תסקיר או חוות דעת מומחה, הופנו ה

 9בכובעה כנותנת שירותי אבחו� וייעו�, להשתמש המשפט. במסגרת זו, התבקשה יחידת הסיוע 

 10לענייני משפחה,  לחוק בית המשפט(ג) �5ו(א) 5ר' ס"ק להבדיל משירותי טיפול וגישור (

 11ועל פי  ובמקרי הצור�, חוות דעת מסוג זה). אציי�, כי יחידת הסיוע ערוכה למת� �1995תשנ"ה

 12בפסיכולוג ובאנשי א* שיקול דעת העובדי� הסוציאלי� העובדי� במסגרתה, היא מסתייעת 

 13שה� מסרבי� להתייצב  אלו�ו אוריתפע� אחר פע�, הודיעו מקצוע מתאימי�. הג� שכ�, 

 14, קו"ח טע� שיש בו להלו� את טובת , כשאי� בפיה� טע� מוצדק לסירוב�דת הסיועביחי

 15תאמר כי וא* א� לא אוכל לראות בעי� יפה  אלו�ו אוריתאת אופ� התנהלות� זו של . הילדי�

 16תמוהה פעולתו של זכותו של בעל די� לסרב להפנייה ליחידת הסיוע לצור� מת� המלצותיה, 

 17 עיניו. , ככל שטובת ילדיו לנגד זה

 18 

29.  � 19ומכל מקו�,  ,ובדר� מקובלת בתו� לבהדיוניות בעלי די� מחויבי� להפעיל את זכויותיה

 20משיתו* פעולה ע� יחידת הסיוע ומקידו� בירור טובת� של הקטיני�,  אלו�ו אוריתמשנמנעו 

 21לא נית� אלא להסיק כי שיתו* פעולה ע� יחידת הסיוע היה חותר תחת טענותיה� בהלי� 

 22 בבסיס סירוב�. א* שיקול זה עמד ואי� עלי אלא להסיק כי  שלפניי

   23 

 24כל הפעמי� בה� התייצבה ביחידת הסיוע ב כ� נילי, אלו�ו אוריתבניגוד גמור להתנהלות  .30

 25הוזמנה, ועל פי דיווח עו"ס יחידת הסיוע, לא נראתה כל אינדיקציה להורות בעייתית או 

 26   .נילימוגבלת של 

 27 

 28ביותר הייתה חיובית בדיו�,  ניליכי התרשמותי הבלתי אמצעית מ ,אומר בשפה ברורה וצלולה .31

 29. אומר ללא ניליבכל אינדיקציה להורות בעייתית או מוגבלת של להבחי� לא עלה א* בידי ו

 30כחל וסרק, כי התרשמתי מאמא לילדי� (א* כי אינה רשומה כאמ�) אשר כואבת את כאבה 

� 31המבקשי� המשלבי� ידיי� וכוחות  ואת כאב� של הילדי� ג� יחד, ואשר חשה כי ישנ

 32 מחייה. הדיר�לסלקה מחייה� של הילדי� ול

  33 
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  1 

 2, אלו�ו אוריתדיברה אל בית המשפט בד� ליבה וא* ניסתה לדבר על ליב� של  ניליניכר כי 

 3אשר לדאבו� לב, לא הסכימו לראות בה אלא כתורמת ביצית ללא כל זכויות על הילדי�. בעוד 

 4להעלות "טענות משפטיות", משל  אלו�ו אוריתילדי�, התעקשו דיברה על היותה א� ל נילי

 5  אקראיי�.צדדי�  הובא לפתחי סכסו� מסחרי בי�

 6 

 7באשר לקשר שלה ע� הילדי� מאז עזיבתה את הבית ועד בסמו� להגשת  ניליבדיו� העידה  .32

 8ואני נפרדנו המשכתי לראות את הילדי� באופ� קבוע ויומיומי.  אורית"מאז שהתביעה, וכ�: 

 9לאחר שהייתה התייצבות של ההסדרי� בינינו, ההסדר היה שאני פעמיי� מגיעה בבוקר 

 10להעיר את הילדי�, לארג� אות� ולקחת לג�, עוד פע� אחה"צ אני נמצאת אית�, מחלקי� 

 11ת� מהג�, מבלה אית�, נמצאת צ שאני לוקחת אוועוד אחה" אוריתאת אחה"צ ביני לבי� 

 12אית�, מאכילה, מקלחת ומשכיבה אות� לישו�. חו. מזה, ... בסופי שבוע שה� היו ע� 

 13, הייתי אלו�הייתי לוקחת אות� חצי יו� ועוד חצי סו( שבוע שה� נמצאי� ע�  אורית

 14מחזיר אות�. או שהיינו ביחד ע� הילדי� או שהיינו  אלו�נמצאת ע� הילדי� מהרגע ש

 15 ).24�17ש'  1(עמ'  "אוריתת את הזמני�, אבל בדר) כלל בבית של מחלקו

  16 

 17"ביו� ראשו� כשהגשתי : כ� נילינה לבי� הילדי�, העידה אשר להפסקת הסדרי הראייה בי

 18את התביעה, אז עוד לקחתי את הילדי� לג�, הערתי, הלבשתי אות�. התביעה הוגשה, 

 19 אוריתשבוע, הגעתי לג� והסתבר לי שהייתי אמורה לפגוש אות� ביו� שלישי של אותו 

 20לקחה אות� שעה קוד�, לפני הזמ�. אני הגעתי בזמ� והיא הגיעה שעה קוד� בלי להגיד לי. 

 21התקשרה, שאלה א� אני רוצה לראות את הילדי�. נסעתי  אוריתאחה"צ  17:00בסביבות 

 22לראות את הילדי� ואז היא ביקשה ממני את המפתח שלה בחזרה ומאז לא ראיתי אות�. 

 23החליט שהוא לוקח אות� וביו� שישי  אלו�יו� חמישי הייתי אמורה לקחת את הילדי� אבל 

 24ניגשה אלי  אוריתואז אני הגעתי לג� במטרה להשתת( ב"אבא של שבת" של אחד הילדי� 

 25הזמי� משטרה ושאני אצא מש�. אמרתי לה, מאיזו סיבה? מה קרה? למה  אלו�ואמרה ש

 26ניגש אלי  אלו�יזמי� משטרה. ניגשתי לתו) הג� ו אלו�צא מפה? היא איימה עלי ששאני א

 27ואמר שאני לא אמא של הילדי� עפ"י החוק בישראל וביקש ממני לעזוב את הג�. מאז לא 

 28 ).8ש'  ,2עמ'  � 25ש'  ,1(עמ'  הילדי�"ראיתי את 

 29 

 30כלפי הילדי�. עוד טענה, משפטי אי� מעמד  נילישבה בדיו� על טענותיה כי ל אלו�ו אוריתב"כ  .33

 31העבירה מסרי� "מאד קשי�" לילדי�,  נילי, כי אוריתו ניליכי הייתה הסלמה בקשר שבי� 

 32), וכ� לכנות את 19ש'  ,2מ' (ע "לדבר אית� מה זה ביצית, אי) מגיעי� ילדי� לעול�"החלה 

 33יסיונות , ומאחר ולדבריה הנאלו�ו אורית"מטורפת" ו"משוגעת". לפיכ�, לטענת ב"כ  אורית

 34 ).20ש' ש�, ( "הבינה שאי אפשר להמשי) את זה" אוריתלשנות את הדינמיקה לא צלחו, 

 35 



  
  בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א

    

03
37745 תמ"ש
14        

   

 15מתו�  12

 1לבי�  נילילא היה מודע בדיוק לאופ� בו התקיימו מפגשי� בי� הוא בדיו�,  אלו�על פי עדותו של  .34

 .� 2 הקטיני

 3 

 4לא המשיכה  נילי, ניליע� הילדי�, כי לאחר פרידתה מ ניליהעידה באשר לקשר של  אורית .35

 5(עמ'  "לא כמו שהיא מציגה את הדברי�"להיפגש ע� הקטיני� באופ� רצי* וקבוע, וכדבריה: 

 6"התובעת עזרה לי בכ) שהיא פעמיי� בשבוע ידה כ�: ). אול�, בהמש� הדברי�, הע6ש'  7

 7לקחה את הילדי� בבוקר לג�, היא נפגשה אית� עוד פע� אחת בביתי ... , בחלק מהזמ� אני 

 8נכחתי, בחלק מהזמ� לא נכחתי והיו מפגשי� של שעה וחצי, שעתיי�, לא יותר מזה. מה 

 9לא היה שו� הסדר. היה  שהתובעת מציגה רחוק מהמציאות, ממה שהיה. לגבי סופי שבוע,

 10מצב שהיא מתאמת איתי, לא מתאמת איתי, לפעמי� מתאמת איתי ולא מגיעה. הילדי� 

 11שלי מושקעי� ומטופלי� וזה לא בזכותה של התובעת. הילדי� שמחי� וטוב לה�. לשנות 

 12את המצב הזה ולהרוס לה� את החיי�, זאת טובת הילדי�. כשאני אבוא לג� ואני אשמע את 

 13 ).13ש'  7(עמ'  , את (לא) אמא שלי, זה נשמע ל) טובת הילד? לי לא"הילד אומר

  14 

 15בהמש� דבריה, לבקשת בית המשפט כי תתייחס להסכ� להורות משותפת, השיבה: 

 16"השאיפה שלי הייתה שנהיה שלושה הורי�, אני לא מתנערת מזה לגמרי. בפועל זה לא מה 

 17  ).19(ש'  שקרה"

  18 

 19 נילי, כי טיפלה לבדה בילדי�  וממנה את כל הוצאות הבית, בעוד אוריתבהמש� העידה 

 20, אשר העידה כי גידלה את הילדי� מרגע ניליהייתה בדיכאו�. זאת, בניגוד לדבריה של 

 21, האכילה אות�, קמה אליה� בלילות, הילדי� היו בקשר ע� משפחתה המורחבת, שנולדו

 22לא  אוריתשנתיי� וחצי בה� במש� פרנסה , כי ניליוה� קוראי� לה "אמא". עוד העידה 

 23נושא  אלו�אילו משלמת רבע ו אוריתעבדה, וכי עודה משלמת רבע משכ"ל בג� (כשא* 

 24  ).במחצית העלות

 25 

 26לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדי�, כמו ג� בשי� לב להתרשמותי בדיו�, הגעתי לכלל דעה  .36

 ,� 27בתקופה שלאחר  בהתא� להסדרי� אשר נהגוכי יש לאפשר למבקשת להיפגש ע� הילדי

 28תו� התאמת� למצב� מו� להגשת התביעה, כפי שפורט בבקשה, סעזיבתה את הבית ועד ב

 29  ויפה שעה אחת קוד�.כיו�,  ניליו אוריתהיחסי� שבי� 

 30 

 31ע� הילדי�. מוצא  נילימפורט לעיל, הצדדי� העלו טענות סותרות באשר לאופי הקשר של כ .37

 32, כי אני, בשלב מקדמי זה ומבלי לפגוע בזכות� של הצדדי� להביא ראיות בהמש� ההלי�

 33 ., ולמצער, לא נסתרהאמינה ניליגרסתה של 
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 1כלל אינו בקיא בהסדרי� שנהגו בתקופה שלאחר הפירוד בי�  אלו�כאמור, בדיו� עלה כי 

 2בגידול  ניליי� שללה כל מעורבות של , מסרה גרסה לא סדירה, כשלפרקאורית. ניליו אורית

 3שימשה  אוריתהייתה מעורבת א� רק "עזרה לה" בעוד  ניליהילדי�, ולפרקי� אמרה כי 

 4עודה  ניליהדברי� א* עומדי� בסתירה לכ� ש כאמ� של הילדי� וכהורה הדומיננטי.

 .� 5 משתתפת במימו� הג� של הילדי

 6 

 7אי� כל מעמד כלפי הקטיני� ולא הייתה כל כוונה להעניק לה זכויות או  ניליאשר לטענה כי ל .38

 � 8להטיל עליה חובות הוריות כלפי הקטיני�, הרי שהדברי� עומדי� בסתירה להסכ� ולהסכ

 9 אוריתלהורות משותפת, כאמור לעיל. עוד ובנוס* עומדי� הדברי� בסתירה לדבריה של 

 10 היא יהיו שלושה הורי�. ו נילי אלו�עצמה בדיו�, כאמור, כי שאפה ש

 11 

 12כי "גורמי� מקצועיי�" ייעצו לה� להפסיק את הקשר בי�  אלו�ו אוריתאשר לטענותיה� של  .39

 13טענה זו. ומכל מקו�, ככל תמיכה בלבי� הילדי�, הרי שלא הובאה ולו בדל ראייה ל נילי

 14ומבלי  ינילעשה כ� מבלי לפגוש את אי� חולק כי שקיי� גור� מקצועי אשר ייע� כאמור, הרי ש

 15ו/או  אוריתלעמוד על מכלול העובדות הרלבנטיות, כי א� על פי נתוני� אשר נמסרו לו מפי 

 16לשת* פעולה ע�  אבחרו של אלו�ו אוריתבלבד. אשוב ואציי�, בהקשר זה, כי צר לי ש אלו�

 17, וברי כי אי� יחידת הסיוע את הסוגיה למת� המלצה מאת עו"סיחידת הסיוע ולא להעמיד 

 18ייבח� לעמקו  הילדי�טובת עניי�  .'טובת הילדי�'כדי לתמו� בטענותיה� בדבר בבחירה זו 

 19על פי חוות דעת של גורמי� מקצועיי�, אובייקטיבי�, אשר ימונו על במסגרת ההלי� העיקרי, 

 20 ידי בית המשפט.

 21 

 22יקיימו הסדרי שהייה ע� שלושה שהילדי�  "בלתי מתקבל על הדעת"כי  אלו�ו אוריתטענת  .40

 23עצמה בדיו� כי התכוונה כי לילדי� יהיו שלושה  אוריתהורי� עומדת בסתירה להצהרת 

 24הורי�. כאמור לעיל, בעת בחינת טובת הילדי� יש לבחו� את כל השיקולי� הרלבנטיי� עבור 

 25ייה בי� אותו ילד, וככל שהילדי� קיימו קשר הורי ע� שלושה הורי� לפני הפסקת הסדרי הרא

 26בשלב זה, אי� כל טע� לסבור לבינ�, כפי שסבור אני בשלב זה כי ארע בפועל, הרי ש נילי

 27 .ייפסקטובת� כי קשר זה ש

 28 

 29, נדחית על ידי בשלב זה קיו� כפיי�יפעלה בחוסר נ נילילאמור כי  אלו�ו אוריתא* טענת� של  .41

 30 אוריתטוב יעשו קיו� כפיי� עסקינ�, יא� בנ .של הדיו�, משלא הובאה כל ראיה לתמו� בכ�

 31בא� ישיתו עיניה� להצהרותיה� המשותפות, אל מול ניסיונ� העיקש לחבל בקשר  אלו�ו

 32 לקטיני� וישאלו עצמ� הא� פעולות אלו אכ� הולמות ניקיו� כפיי� כלשהו.  נילישבי� 

 33 
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 1  סיכומ� של דברי�: –ג' 

 2 

 3לצערי הרב, התנהלות הצדדי� לא הותירה לי כל ברירה אלא לית� החלטתי זו. היה מצופה  .42

 � 4מכל הצדדי�, הטועני� כי א� טובת הילדי� לנגד עיניה�, כי יעשו מעבר למה שנעשה, לש

 5 הגעה להסכמות, אול� ציפיות לחוד ומציאות לחוד.  

 6 

 7 נילימעמדה של זכור ולהזכיר כי טענות יש להמכל שגב מעל כל המלל, מעבר לכל העובדות ונ .43

 8הילדי� נושאי� את הצדדי� אינ� מכחישי� כי אמנ� . הזראינו כמעמדה של תורמת ביצית 

 9 ניליהצדדי� כול� קבעו את מעמדה של אול� לא נית� ג� להכחיש כי , נילישל מטענה הגנטי 

 10. ודואגת שימשה לה� כאמא אוהבת ניליכי  התרשמתי. מעבר לכ�, כהורה לכל דבר ועניי�

 11אלא על  ניליכל התעלמות מכ� אי� בה להעיד על ניכר כי זהו חלק בלתי נפרד מהעיקר ו

 12   ולא אוסי*. המתעל� בלבד

 13 

 14לבי�  ניליסירבו למפגש ביחידת הסיוע, אני נאל� לקבוע הסדרי ראיה בי�  אוריתו אלו�מאחר ו .44

 15להיות מופני� ליחידת  יודיעו כי ה� חפצי� אלו�ו אוריתהילדי� מבלי לתא� זאת עמ�. ככל 

 16 הסיוע לש� שינוי מועדי הביקורי�, אשקול פניית� בחיוב.

 17 

 18 לאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמ�: .45

 19 

 20 מבוטל. 30.4.14הדיו� הקבוע ביו�   .א

 21 

 22 לבי� הילדי� יתקיימו באופ� הבא: ניליבי�  הזמניי� הסדרי הראייה  .ב

 23 

 24 אוריתאת הילדי� ישירות מהג�/מעו� ותשיב� לדירתה של  ניליתקבל ד': � בימי� א' ו

 25  . 19:00בשעה 

  26 

 � 27 אוריתמביתה של  ניליאות� תיקח , אוריתע� בסופי שבוע: בסו* השבוע בו הקטיני

 28 .19:00עד שעה  ותשיב� 15:30בשבת בשעה 

 29 

 30מוזמ� תסקיר סעד מהאג( לשירותי� חברתיי� במקו� מגורי הקטיני�, אשר יתייחס   .ג

 31ע� הקטיני� וכ� בינ� לבי� עצמ�. התסקיר יית�  ניליו אורית, אלו�לקשר של 

 32 .1.10.14המלצותיו בעניי� הסדרי הראייה הקבועי�. התסקיר יוגש עד ליו� 
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 1 . 9:00בשעה  20.10.14נקבע דיו� נוס* בעניינ� של הצדדי�, ביו�   .ד

 2 

 3 נית� לפרסו� בהשמטת כל פרט מזהה על הקטיני� או על הצדדי�.  .ה

 4 

  5 

  ,� 6  , בהעדר הצדדי�.2014אפריל  27, כ"ז ניס� תשע"דנית� היו

  7 

8 

 9 

  10 

  11 

  12 

  13 




