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 בבקשה למחיקה על הסף החלטה

 
 

אם לנוהל בית בקשה דחופה בעניין הקטינות בהתהוגשה ע"י האם בקשה שהוכתרה כ" .1

 ".טיפול בהליכים דחופים -המשפט העליון

 

ברישא לבקשה צוין כי הבקשה מוגשת בהתאם לנוהל בית המשפט העליון מיום  .2

בנוגע להליכים בהם קיים חשש לפגיעה בקשר שבין ההורים לילדיהם  8.10.2020

 הקטינים.

 
הקטינות של המבקשת טוענת כי "כבר חודשים ארוכים, המשיב פועל לניכור הבנות  .3

מסרבת להיות בקשר עם  אלמוניתהצדדים, מהמבקשת". המבקשת טוענת כי הבת 

המבקשת כבר חודשים רבים. עוד צוין ברישא לבקשה כי "המבקשת זועקת לעזרת בית 

 המשפט בטרם יהיה מאוחר מדי, המצב יהיה בלתי הפיך עד כדי קרע שלא ניתן לאיחוי".

 

מקום עבודתה בארה"ב. לטענתה היא מחלקת את המבקשת  היא רופאה במקצועה אשר  .4

זמנה חודש בארה"ב וחודש בישראל, אך בזמן התמודדות עם התפשטות מגפת הקורונה 

העולמית, היא לא יכלה להגיע ארצה בתדירות גבוהה שכן נאלצה להיכנס לבידוד )הן 

 בישראל והן בארה"ב( ולטענתה המשיב ניצל עובדה זו לניכור והסתת הקטינות.
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מבקשת מציינת כי לאחר שערכה בדיקות והתגלו נוגדני קורונה בגופה היא אינה זקוקה ה

 לבידוד ויכולה להגיע לישראל ללא בידוד, באישור משרד הבריאות.

 
בתגובת המשיב נטען בין היתר כי מדובר בבקשת סרק וכי לא זו בלבד שהטענות בדבר  .5

ומזה למעלה משבוע, מצויה ניכור אינן נכונות, אלא שעובדתית ממש בימים אלו 

 המבקשת בחופשה בצפון יחד עם הבנות .

 

נוכח העובדה שהבקשה נסמכת על הטענה של נתק בין האם לבנות וטענות בדבר "ניכור  .6

החלטה המורה על קבלת תשובת המבקשת לתגובה, כאשר  5.11.2020הורי", נתנה ביום 

 כפי שהוגשה.המבקשת נדרשה לבהיר האם היא עומדת על בירור בקשתה, 

 
במקביל המשיב הגיש בקשה למחיקת בקשת האם בתיק העיקרי על הסף תוך חיובה  .7

 בהוצאות לדוגמא.

 
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה וכן בעמדות הצדדים, מצאתי להורות על מחיקת  .8

 התביעה בתיק העיקרי.

 
כבר עתה מצאתי להבהיר כי על אף כותרת הבקשה ועל אף שלכאורה הבקשה חוסה 

, הרי 8.10.2020חת הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון )הוראת שעה( מיום ת

, כאשר Xשלמעשה מדובר בבקשה להעברת מקום מגוריהן של הקטינות לאמן, ביישוב 

 לא יכולה להיות מחלוקת על כך שנכון לעת הזו האם כלל אינה נמצאת שם. 

 

ק העיקרי היא בילתה עם המבקשת לא מכחישה כי מיד לאחר שהוגשה הבקשה בתי

 שתי בנותיה בחופשה בצפון הארץ.

 

התברר כי בסמוך לאחר שובה מחופשה עם בנותיה, המבקשת טסה לארה"ב וכעת אינה 

חרף האמור, המבקשת עומדת על העתירה כי ביהמ"ש יורה על . שוהה כעת בישראל

תפגוש את  אלמוניתוכן יורה כי הבת  Xהעברת שתי הקטינות להתגורר עמה בישוב 

 אביה במרכז הקשר בלבד, וזאת על אף שהמבקשת אינה מצויה כאמור בישראל. 

 

המבקשת מציינת כי אם בית המשפט יורה על העברת הבנות  17.11.2020בתגובה מיום 

 להתגורר עמה, היא תגיע לישראל ותשהה עם הקטינות.



 
 בדלתיים סגורות

 
 באר שבעב בבית המשפט לענייני משפחה

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              רותם קודלר עיאש , סגנית הנשיא,השופטתכב' בפני 

 
 פלונית נ' פלוני 50914-10-20תמ"ש 
   

   
          

 

 3 

וילדים קטינים אינם  הדיון בסוגיות הנוגעות לקטינים אינו עניין תיאורטי של מה בכך .9

חפץ מיטלטל אותו נושאים ממקום למקום. לפיכך איני מוצאת לקבל הכרעה בעניינם 

של הקטינות נושא הדיון, בעיקר בנושא שינוי במקום מגוריהן בטרם יתברר מקום 

 מגוריה הקבוע של האם.

כך או אחרת, המבקשת עצמה אינה ממהרת מבחינת השפעת ממד הזמן על עניינם של  .10

דדים וגם מבחינה פרקטית אינה מאפשרת לקיים התערבות כלשהי מבחינה הצ

 טיפולית, כאשר נכון למועד זה, היא אינה שוהה בישראל. 

אציין כי בהליך קודם שהתנהל על פי החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

בית המשפט נעתר לבקשת האם להפניית שתי הקטינות  2014 -)הוראת שעה(, תשע"ה

 .אלמוניתטפל אליו הופנתה הקטינה פול רגשי והאם ביקשה לשנות את זהות המלטי

יום הודעה משותפת  14הוריתי לב"כ הצדדים להגיש בתוך  10.9.2020בהחלטה מיום 

המוכשרים לטפל בקטינה  ****ובה פירוט של שלושה שמות של מטפלים/ות מאזור 

 ה לטיפול אצל אחד מהם.ומקובלים על שני ההורים ובית המשפט יפנה את הקטינ

מאז נתנה החלטתי לא הוגשה הודעה משותפת וכן לא הוגשה כל הודעה אחרת מטעם 

 .26.10.2020האם, פרט לבקשה בהליך שבכותרת שהוגשה רק ביום 

לאור כל האמור כאשר האם שוהה בארה"ב ואין אפשרות מעשית לבחון את העתירות  .11

 בבקשה, מצאתי להורות על מחיקתה.

 

 ל שיעלה צורך בעתיד לעתור לסעד כלשהו על האם לנקוט בהליך נפרד מתאים, אם וככ

 על פי שיקול דעתה.

 

כשסכום זה ישולם ₪  3,000לפיכך הבקשה נמחקת והאם תישא בהוצאות המשיב בסך 

 יום ויישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק עד מועד התשלום בפועל. 14בתוך 

 

 החלטה זו תישלח לב"כ הצדדים. .12

 ות תסגור את התיק.המזכיר

 

 , בהעדר הצדדים.2020נובמבר  24ניתנה היום, ח' כסלו תשפ"א, 

 מתירה לפרסום בהשמטת פרטים מזהים.
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