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  יהור� שקד  שופטכב' ה פני ב

 

  2007לידת י 
קטינה  בעניי� הקטינה 
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  נגד

 

  פלמוני הנתבע
  ע"י ב"כ עו"ד שי אהרו� 

 

 פסק די�

  1 

 2לית� צו המאפשר לה ) האבהאבהאבהאבהנתבעת (להל�: ) כנגד הא�הא�הא�הא�התובעת (להל�:  הדחופה שהגיש פני בקשהב

 3צות תא� להמלבהכנגד מחלת החצבת,  )הקטינההקטינההקטינההקטינהשני� (להל�:  12בת� המשותפת, קטינה בת לחס� את 

 4 . )הבקשההבקשההבקשההבקשה(להל�:  משרד הבריאות או הרופא המטפל

  5 

 6  :העובדות והרקע להגשת הבקשה 
א'

  7 

 8ממערכת יחסיה� נולדה לה� הקטינה. בעקבות סכסו� ו 2006שנת בנישאו זל"ז  הא� והאב .1

 9. בסמו� לפרידת� פנו הצדדי� 2010ז במהל� שנת זמ"ההורי� נפרדו שהתגלע ביחסיה�, 

 10 ).10'08'18428תה"ס בבקשה משותפת לבית המשפט לאישור הסכ� גירושי� כולל (

 11יעת המשמורת על הקטינה נית� תוק) של פסק די� להסכ� הגירושי�, אגב קב 16.8.10ביו� 

 12 (א) להסכ�).  3אצל הא� (ר' סעי) 

 13 

 14מת�  בקשר ע�פנתה הא� לבית המשפט לאור מחלוקת שנתגלעה בי� הצדדי�  8.1.19ביו�  .2

 15. בבקשתה, טענה הא� בהתא� להמלצות משרד הבריאות חיסו� נגד מחלת החצבת לקטינה

 16מחלת החצבת, האב מסרב  לקבלת הסכמתו של האב לחיסו� הקטינה כנגדכי חר) פניותיה 

 17בכל תוק) למת� החיסו� וזאת על א) התפרצות מקרי חצבת רבי� לאחרונה. הא� מוסיפה כי 

 18הקטינה חוסנה כשהייתה תינוקת בכל החיסוני� הנדרשי�, זולת חיסו� כנגד מחלת החצבת 

 19לבקשה) ומבלי שהייתה לכ� סיבה עקרונית או  5" (ר' ס' הדבר לא נראה אז הכרחימאחר ו"

 20 אידיאולוגית כלשהי. 

  21 

 22הגיש האב את תשובתו, ובמסגרתה טע� כי אי� לאפשר מת� חיסו� החצבת  10.2.19ביו�  .3

 23 מהנימוקי� שלהל�: ,לקטינה, חר) עתירת הא� והמלצות משרד הבריאות

  24 

 25 אי� כל סיכוי או סיכו� כי הקטינה תידבק במחלה;  .א

 26 
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 1 מגיפה, בניגוד לטענת הא�;אי� כל סיבה לבהילות מאחר ואי� מדובר בהתפרצות של   .ב

 2 במת� החיסו� לקטינה יש כדי לחשו) אותה לתופעות לוואי כגו� חו�, שיעול וכיוצב';  .ג

 3 שני� ואי� ברצונה להתחס� כנגד המחלה.  12הקטינה, בת   .ד

 4 

 5  נית� להל� פסק הדי� בבקשה. אשר על כ�  .4

  6 

 7 דיו� והכרעה: 
ב'

 8 

 9, בהיעדר הסכמות לענייניה� של קטיני�ט בכל הנוגע כידוע, העיקרו� המנחה את בית המשפ .5

 10. הוא טובת הילדבענייני� המסורי� לסמכות� של ההורי� כאפוטרופוסי� טבעיי� של ילד�, 

 11כפי ההתוויה שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  עיקרו� טובת הילד הספציפי,

 12ט בבואו הוא המונח לנגד עינו של בית המשפ , ופסיקת בית המשפט העליו�1962 –התשכ"ב 

 13  להכריע בעניי� הקשור בקטי�, לרבות בכל הקשור בדרכי הטיפול הרפואי שיש להעניק לקטי�. 

 14 

 15ובאופ� מובהק, בנסיבות דנ� , הגעתי למסקנה כי טענות הצדדי� במקרה דנ�, לאחר שבחנתי את .6

 16, וזאת א) בהיעדר חוות דעת מומחה רפואי בשי� לב כי היא בקבלת הבקשה הקטינהטובת 

 17י� שעל הפרק ה� מושכלות יסוד של טיפול והשגחה בקטיני�, שה� חסרי ישע ונעדרי העניינ

 18. להל� יפורטו הטעמי� לטפל בעצמ� ולקבל החלטות שיש בה� כדי להשפיע על גורל�יכולת 

 19 שעל יסוד� מושתתת מסקנתי זו. 

  20 

 21� של טובת למניעת הידבקות במחלה ולהבטחתכי מעלה  המלצות משרד הבריאותעיו� ב .7

 22ר' המידע . לעניי� זה להתחס� כנגד מחלת החצבתיש  בפרט והאוכלוסייה בכלל, קטיני�

 23 ) באתר אינטרנט שכתובתו:17.2.19המפורט באתר משרד הבריאות (נדלה ביו� 

measleswww.health.gov.il/Subjects/disease/Pages/  :),אתר משרד הבריאותאתר משרד הבריאותאתר משרד הבריאותאתר משרד הבריאות(להל�  �24וכ� נרש 

 25סיבוכי . בחלק מהמקרי�, המחלה הזיהומית המדבקת ביותרמחלת החצבת היא ש�: "

 26נדרש שיעור כיסוי חיסוני גבוה מאוד  .המחלה עלולי� להיות קשי� וא' לסכ� חיי�

 27ולה באוכלוסייה כדי למנוע התפשטות חצבת. ירידה באחוז המתחסני� באוכלוסייה על

 28 .)וכ� מכא� ואיל� הדגשות לא במקור( "..להוביל להתפרצויות של המחלה.

 29 

 30חצבת עלולה לגרו� לסיבוכי� קשי� נרש�: " ,באשר למשמעות ההידבקות במחלת החצבת

 31דלקת האוז� התיכונה, שלשולי� ודלקת קרנית העי�. ... בדרכי הנשימה ובמערכת העצבי�

 32סיבו( מאוד נדיר (בי� אחד לארבעה  ודלקת מוח.סיבוכי� נדירי� יותר ה� דלקת ריאות 

 33מקרי� למיליו� חולי�), היכול להופיע מספר שני� לאחר הופעת החצבת, הוא מחלה ניוונית 

 34של המוח הגורמת לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במערכת העצבי� המרכזית, הכוללת הידרדרות 

 35  ."חלת החצבתילדי� חולי� עלול למות ממ 1,000אחד מכל .. שכלית ופרכוסי�.

http://www.health.gov.il/Subjects/disease/Pages/measles
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 1לאד� שאינו נרש� באתר משרד הבריאות כי: " , באופ� כללי,לסיכויי ההידבקות במחלהבאשר  .8

 2דר( הטובה והבטוחה ה להידבק במחלה! %90
מחוס� הנחש' לחולה חצבת, יש סיכו� גבוה מ

 3הדר( הטובה " :לפיכ�, ו"ביותר למנוע חצבת וסיבוכיה היא על ידי קבלת חיסו� נגד המחלה

 4החיסו� הנו  .ביותר למנוע תחלואה היא על ידי קבלה במועד של חיסו� נגד המחלה והבטוחה

 5מנות חיסו�). במעט  2לאחר קבלת  %97
. יעילותו במניעת חצבת הינה גבוהה מאד (כבטוח

 6האנשי� שחוסנו ויחלו בכל זאת במחלה, המחלה צפויה להיות קלה ביחס למחלה באנשי� 

 7החיסו� נגד מחלת החצבת מורכב מנגי' חי מוחלש הנית� בזריקה מתחת  שאינ� מחוסני�.

 8 ."...ואבעבועות רוח חזרת, אדמת גד חצבת כנלעור כתרכיב משולב 

 9 

 10מ� האמור לעיל עולה כי לקטינה, אשר לא חוסנה כנגד מחלת החצבת (במסגרת החיסו�  .9

 11המרובע) כפי הנחיות משרד הבריאות בהגיעה לגיל שנה, קיי� סיכוי וסיכו� להידבק במחלה. 

 12 סיכוי זה נית� למניעה כמעט מוחלטת, לאחר קבלת החיסו�. 

  13 

 14כפי טענת הא�, זו נובעת, , עתהבאשר לבהילות במת� החיסו� כנגד מחלת החצבת דווקא  .10

 15: בעניי� זה נרש� באתר משרד הבריאות. במספר הנדבקי� במחלה בישראל דרסטית עלייהמ

 16חלה ירידה מתמדת במספר החולי�, א( עדיי� ישנ�  1967מאז הכנסת החיסו� בשנת ..."

 17וכתוצאה  המתרחשות בעיקר באוכלוסיות שאינ� מחסנות את ילדיה�התפרצויות של המחלה, 

 18מקרי� של חצבת צפויי� בעיקר מייבוא מחו"ל. בעקבות שיעור כיסוי חיסוני גבוה במדינה, 

 19, כתוצאה מיבוא 2019ועד סו' ינואר  2018במהל( החודשי� מר. .. בקרב אנשי� לא מחוסני�.

 20של המחלה על ידי מספר מצומצ� של תיירי� ומבקרי� ולאחר מכ� הפצה של המחלה בקרב 

 21 ."אנשי� בחצבת 3,400
מחוסנת, נדבקו מעל ל אוכלוסייה לא

  22 

 23, שכ� באשר לעלייה בהפצת המחלה אי� כל צור� במינויו של מומחה מטעמו של בית המשפט

 24 אני בספק א� הדבר אינו מצוי בידיעתו האישית של כל אזרח באר0. 

  25 

 26הירידה לפיכ�, ובשי� לב כי לקטינה אשר לא חוסנה קיי� סיכוי או סיכו� להידבק במחלה בשל  .11

 27ב"הגנת העדר"; לאור האמור באתר משרד הבריאות ובהיעדר כל תימוכי� או חוות דעת, מטעמו 

 28 כי אי� כל בהילות או צור� ממשי במת� החיסו�. ושל האב, מצאתי לדחות טענותי

  29 

 30עולה כי ע� הולדתה,  שהאב עצמו ציר' לתשובתו,יצויי� כי מעיו� בפנקס החיסוני� של הקטינה  .12

 31חוסנה הקטינה בחיסוני� שוני�, כפי המתחייב מהוראות משרד הבריאות. עוד ובסמו� לכ�, 

 32חוסנה הקטינה במסגרת בית הספר בו היא לומדת בחיסוני� התואמי�  2015עולה כי ג� בשנת 

 33את המלצות משרד הבריאות ושבעניי� זה לא נרשמה הסתייגות מי מההורי� ולא הוגש כל 

 34 להורות על קבלת הבקשה ועל דחיית עמדת האב. הלי�. לפיכ�, ג� בכ� נעו0 טע� נוס)

 35 
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 1בקרב חלק קט� באשר לסיכוני� המלווי� במת� החיסו�, נרש� באתר משרד הבריאות כי: " .13

 2תופעות  ממקבלי החיסו� יתכנו תופעות לוואי שה� בדר( כלל קלות, אינ� מסוכנות וחולפות.

 3לוואי כלליות: לעיתי� תופעות  לוואי מקומיות: אוד�, נפיחות וכאבי� באזור ההזרקה.

 4בילדי�, לעיתי�  ימי� לאחר החיסו� (המיוחס למרכיב החצבת). 12עד  5פריחה, ועליית חו� 

 5רחוקות מופיעי� פרכוסי� עקב עליית חו�. פרכוסי� אלה אינ� נחשבי� מסוכני� ואינ� 

 6 ."רתגובה של רגישות חמורה מסוג אנפילקטי היא נדירה ביות גורמי� לנזק נוירולוגי קבוע.

  7 

 8ל ידי הגורמי� המקצועיי� ות ענבחנבעניי� מת� חיסוני� משרד הבריאות,  המלצות בשי� לב כי .14

 9חלוקי�  קטי�בעת שהורי , אני סבור כי הרלבנטיי� אשר מצאו לנכו� להמלי0 על מת� החיסוני�

 10להמלצות תוק) משל ה� ניתנו בעניי�  על בית המשפט להקנותבנוגע למת� חיסוני השגרה 

 11לעניי� זה אפנה  .להתעל� מהמלצות משרד הבריאותרשאי שבפניו, ולמצער אי� בית המשפט 

 12 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד הרווחה –עדאלה  7245/10בג"0 ל

 13שד� בהפחתת קצבת ילדי� להורה שילדיו לא קיבלו החיסוני� הנדרשי� ) 4.6.13 בנבו,(פורס� 

 14הלכה למעשה, נית� להצביע על הידרדרות : "לפי הנחיית מנכ"ל משרד הבריאות, ש� נקבע כי

 15בהיקפי החיסו� של ילדי�. עמדתו המקצועית של משרד הבריאות, המגובה בחוות דעת 

 16היענות לחיסו� ילדי� מהווה סכנה בריאותית, ה� מקצועיות ברורות בנושא, היא שהירידה ב

 17לילדי� עצמ� וה� לציבור בכללותו (בשל סכנת הידבקות מילדי� שלא חוסנו ונדבקי� לאחר 

 18 .)בפסק דינה של השופטת ד' ברק ארז 30פיסקה " (מכ� במחלות קשות)

 19 

 20החיסוני�, בשל מת� לחששות הבריאותיי�  ע' ארבלבפסק די� זה א) התייחסה כב' השופטת 

 21מוב� אמנ� כי א� היתה עמדה מבוססת ורווחת בקרב מומחי הרפואה הסבורי� כי כדלקמ�: "

 22הסיכוני� ממת� החיסוני� עולי� על התועלת היה בכ( כדי להשפיע על הניתוח החוקתי של 

 23התיקו� שנבח� בפנינו. ע� זאת, לא זה המצב העובדתי. כפי שציינתי העמדה הרווחת 

 24עולה לאי� ערו( על הסיכו� הטמו� ל�, היא כי התועלת הנובעת מהחיסוני� והמקובלת בכל העו

 25.. קיימי� לעמדה זו מתנגדי�, א( נראה כי מדובר במיעוט שולי יחסית. לפיכ( זו תהיה בה�.

 26 ). 29 ש�, פסקה" (נקודת המוצע להמש( דיוננו

  27 

 28הקטינה לסיכוני� ראיה או הוכחה טובה לטענת האב מדוע יש להעדי) חשיפת ובהיעדר לפיכ�,  .15

 29וות הנובעי� מההידבקות על פני הסיכוני� תופעות הלוואי כתוצאה ממת� החיסו�, ובהיעדר ח

 30יש להעדי) שלא לחס� את הקטינה כי מטעמו של האב, מצאתי לדחות טענת האב דעת סותרת, 

 31 בשל הסיכוי לחשיפה לתופעות לוואי. 

  32 
  33 

 34 

  35 

http://www.nevo.co.il/case/5734043
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 1: לאמור תל השומר,בית החולי� נוירוכירורג מ, של ד"ר ליאור אונגר מדבריועוד מצאתי להביא  .16

 2ילדי� ייפלט ממנה וייהרג, תרשי לילד של(  600
א� בלונה פארק יש רכבת הרי� שאחד מ"

 3היא לא הורגת,  600
ילדי�. וילד נוס' מתו( ה 600
לעלות? כי זו חצבת. היא הורגת אחת ל

 4משיטיו� ודלקת כרונית של שני� של חסד, כדי להרוג אותו לאחר מכ�,  7
10אלא נותנת לו 

 5המוח. הוא יתחיל לדבר שטויות ויתנהג כמו זק� ע� ירידה קוגניטיבית. זה עצוב, אבל אי� שו� 

 6דבר לעשות נגד זה, חו. מלבשר להורי� שזה ימשי( להידרדר עד מוות תו( שלושה חודשי� 

 7קורה ברפואה, הסטטיסטיקה של המספרי� הגדולי� לא משקרת, ומה ש... עד שלוש שני�

 8קות חולי� מדווחי�. שליש הסתבכו והגיעו לבתי חולי� ע� דל 2,040
עכשיו בדיוק מתאי� ל

 9שלפני החיסו�, שלושה מיליו� ילדי� אנשי� שוכחי� .. ריאה, אוזניי� ושאר סיבוכי�.

 10במדינות לא מחוסנות . זה הווירוס הכי מדבק שישנו. בשנה היו מתי� בעול� מחצבת

 11אל' ילדי�  150. ג� היו� מתי� בעול� בשכיחותה למוות חצבת היא המחלה הרביעית

 12(ר' הראיו� המלא ע� ד"ר אונגר  "מחצבת בשנה, רק שה� באפריקה, אז לא שומעי� עליה�

 13: אינטרנט שכתובתו אתר) ב17.2.19(נדלה מהאתר ביו�  29.11.18מיו� 

globes.co.il/news/article.aspx?did=1001262470 . 14בכל הכבוד, מוצא אני להצטר� לדבריו של 

 15במת� החיסו� כנגד מחלת החצבת,  וההכרחד"ר אונגר מה� עולה מידת החשיבות, הנחיצות 

 16ויתר האוכלוסיה בהפיכת המחלה של קטיני� אשר כל תוצאה הפוכה יכולה להביא לסיכו� 

 17 למגיפה של ממש. 

 18 

 19תוכל להישמע ג� לא כל מי שלא יחוס� יחלה בחצבת, תישמע טענה כי לפיה באותה נשימה ש .17

 20. יחד ע� זאת, כפי שחציית פגע מרכב חול)שלא כל מי שיחצה כביש כשעיניו מכוסות, יהטענה 

 21כביש בעיניי� מכוסות תיחשב כפעולה בלתי אחראית בעליל, שיש בה להעמיד בסיכו� בלתי 

 22ה כחצבת, א) בה יש להעמיד האד�, כ� מניעת חיסו� מפני מחלה קשסביר את שלומו של 

 23כפי שברור מהי דעתנו ביחס לחציית הכביש, כ�  בסיכו� בלתי סביר את שלומו של הקטי�.

 24  ברורה ג� דעתנו ביחס לחיסו� כנגד מחלת החצבת.

  25 

 26 באשר לטענת האב כי יש לשמוע עמדתה של הקטינה בקשר ע� העניי� שעל הפרק, כפי הוראות .18

 27לא כל שכ� בשי� לב לגיל הקטינה , 1984 –האזרחי התשמ"ד  לתקנות סדר הדי� 2ל"ג258תקנה 

 28מאחר ואי� זה מתקבל על הדעת שעמדתה של קטינה תהווה שיקול שני� כיו�.  12'בת כ –

 29כפי הוראות התקנות הנ"ל. זאת  בעניי� שעל הפרק, לא מצאתי להורות על שמיעת הקטינה

 30העמדות השונות שהביעו ההורי� על מנת שלא להציב הקטינה בקונפליקט בי� א) בי� היתר 

 31, אי� כדי להשלי� על הבטחת טובתה של הקטינה ומאחר ובי� א� ברצונה להתחס� ובי� א� לאו

 32לש� כ� בדיוק קיי� בית המשפט; להבטיח את לא מצאתי להארי� ההתדיינות מעבר לצור�. 

 33י� להבחי� טובת� של קטיני� ולהג� עליה� ה� מפני עצמ� וה� מפני אחרי�, שלא תמיד יודע

 34 בטובת�. 

  35 
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 6מתו�  6

 1הערה בטר� נעילה, כפי העולה מאתר משרד הבריאות לא נית� להתחס� מפני מחלת החצבת  .19

 2לפיכ� במסגרת החיסו� שיינת� לקטינה, , לות נוספותכנגד מח מרובעבלבד אלא מדובר בחיסו� 

 3תחוס� הקטינה בחיסו� המרובע, כפי הנחיות משרד הבריאות, שלא מצאתי כל טע� לסטות 

 4  �. מה

 5 

 6  אשר על כ� הריני להורות כדלהל�: .20

 7להנחיות משרד  בהתא� נה תתחס� מפני מחלת החצבתלהורות כי הקטי הא�עתירת   .א

 8 .מתקבלת –הבריאות 

 9החיסו� הנ"ל תופיע הא� בפני הגור� המוסמ� (רופא מטפל/אחות בית לצור� ביצוע   .ב

 10  לקטינה.הספר או כל גור� אחר) ויהא די בחתימתה כדי לאפשר מת� החיסו� 

 11 איני עושה צו להוצאות.  'ומטע� זה בלבד  –על מנת שלא ללבות את האש בי� ההורי�   .ג

 12 . ולהוריה בברכת בריאות ואריכות ימי� לקטינה  .ד

 13 החלטתי זו ניתנת לפרסו� בהשמטת פרטי� מזהי�.  .ה

 14 המזכירות תסגור את התיק.   .ו

 15 

 16  די�., בהעדר הצד2019פברואר  17, י"ב אדר א' תשע"טנית� היו�,  

  17 

 18 
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