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  .ח.ע  מבקשים
  או ראזי שואח/ע״י ב״כ עו״ד שמעוה שמעון ו

  גד
 
 

  .ח.א  משיבים     
  ע״י ב״כ עו״ד עופר אלפסי

    
  

  : חקיקה שאוזכרה

  )ב(13'  סע: 1991-א"תשנ, )החזרת ילדים חטופים(חוק אמנת האג 

  )א(406'  סע: 1984-ד"תשמ, תקנות סדר הדין האזרחי

  

  

  :רציו-מיני

כנגד שיעור הסכומים שנקבעו במסגרת התנאים שהציב בית , בין השאר, נדחתה בקשת רשות ערעור שמופנית* 
כי אין מקומן של טענות , נקבע. דהלקנ, בנם המשותף של הצדדים, המשפט לענייני משפחה לחזרת הקטין

  .המבקשת בהליך לפי אמנת האג

   החזרת ילדים חטופים– משמורת קטינים –משפחה * 

.  

בנם , שקבעה תנאים לחזרת הקטין, המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה
 מגובה הסכומים שנקבעו במסגרת כי המבקשת אינה מרוצה, ע עולה"מהבר. לקנדה, המשותף של הצדדים

  . התנאים כמו גם מפרק הזמן שהמשיב חויב לשלם אותם

.  

  :בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כלהלן

אינה נועדה להבטיח למבקשת רווחה כלכלית ומזונות עבור הקטין שישולמו לידיה עד , קביעת תנאים לחזרה
כי המשיב צריך לדאוג לרווחתה ) ם מהמשיבשהתגרשה בינתיי(אם סבורה המבקשת . לבגרותו של הקטין

תתכבד ותפנה בסעד , או כי מזונות הקטין צריכים להיות משולמים לידיה דווקא, הכלכלית מסיבה כזו או אחרת
התנאים שנקבעו על ידי בית ; לא מדובר בסעד שמקומו בהליך לפי אמנת האג. מתאים לערכאה המתאימה

ההכרחיים של הקטין עד שבית המשפט בקנדה יאמר את דברו בשם לב המשפט קמא בהחלט מבטיחים את צרכיו 
  . לנפשות הפועלות

כאשר עד לאותה עת אף , ההליך המשפטי בין ההורים פרץ על רקע משבר שהתרחש בישראל במהלך חופשה
ף נסיבות אלו משליכות על היק. הוא בנם היחיד, אחד מההורים לא פקפק באחריותו ומחויבותו של רעהו לקטין
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כי טובת הקטין לא תפגע בשלב המידי עם חזרתו למקום מגוריו " סעד זמני"התנאים שיש לקבוע שיבטיחו כ
  . הרגיל

אינה בעלת משקל , כערב לקיום של המשיב להחלטות בית המשפט קמא, התחייבות מפי המשיב בשם אחיו
" בטוחה"ערובה  קש בהמצאתאין להכביד על המב, יחד עם זאת. כלשהו ולא ניתן להסתפק בה כערובה לדבר

ע בכפוף לכך שאחיו של המשיב "יש לדחות את הבר, בנסיבות. יותר על דרך של הפקדת כספים או ערבים נוספים
לפיו הוא מתחייב לשפות את המבקשת בגין כל הפרה , ימציא לתיק בית המשפט קמא כתב ערבות חתום על ידו

 . קמאשל המשיב את התנאים שנקבעו בהחלטת בית המשפט 
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   1 

  נשיא, סג� שאול שוחטכב' השופט  פני ל

 

 

 מבקשי�
  

  ע.ח.
 ע"י ב"כ עו"ד שמעונה שמעו� ו/או ראזי שואח

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
  א.ח.

  ע"י ב"כ עו"ד עופר אלפסי
  2 

  3 

 4 

  
 

 החלטה

  5 

  6 

 7אביב (כב' סגנית הנשיא �החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תלבקשת רשות ערעור על 

10�62784השופטת מירה דה�, בתמ"ש � 8( נשקבעה תנאי( לחזרת הקטי�, ב ,22.1.19מיו(  ,)17

 9  המשות, של הצדדי(, לקנדה.

  10 

� 11  העובדות הצריכות לעניי

  12 

 13זרת בנ( המשות, של דינו בתביעה שהגיש המשיב להח�נת� ביהמ"ש קמא את פסק 27.12.2018ביו( 

14�הצדדי(, קטי�, למקו( מגוריו בקנדה וזאת עפ"י חוק אמנת האג (החזרת ילדי( חטופי(), התשנ"א 

1991.  15 

  16 

 17הדי� קבע ביהמ"ש קמא כי מקו( מגוריו של הקטי� הוא בקנדה; כי הותרתו של הקטי� �במסגרת פסק

 18בישראל בלא הסכמת אביו המשיב נעשתה שלא כדי�, והורה בהתא( כי יש להחזיר את הקטי� על 

 19אתר לקנדה. במסגרת פסה"ד דחה ביהמ"ש קמא, בי� השאר, את טענת המבקשת לתחולת החריג 

 20(ב) לחוק האמנה לפיו בית המשפט יימנע מלהורות על השבת ילד למדינה ממנה נחט, 13הקבוע בסעי, 
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 1"קיי� חשש חמור שהחזרתו של הילד תחשו% אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את מקו( בו 

 2  הילד בדר& אחרת במצב בלתי נסבל".

  3 

4�8404שת על פסה"ד (עמ"ש התקיי( בבית משפט זה דיו� בערעור שהוגש על ידי המבק 3.1.2019ביו(  

01� 5הערעור יימש& ללא צו ). בתו( הדיו� בערעור קיבלו הצדדי( את הצעת ביהמ"ש לפיה "19

 6להוצאות; הצדדי� יחזרו לבית המשפט קמא על מנת שיית� את ההוראות האופרטיביות המתאימות 

 �7 שוב� לקנדה, על מנת להבטיח שהמערערת והקטי� לא יישארו ללא קורת גג וללא מקורות מחייה ע

 8  הכל לפי טוב שכלו של בית המשפט קמא".

  9 

 10די� בערעור, פנו הצדדי( לביהמ"ש קמא ושטחו את �בהתא( להסכמה, שקיבלה תוק, של פסק

 11  טענותיה( לעניי� התנאי( המתאימי( לגישת( להבטחת השבת הקטי� לקנדה.

  12 

 13  לקמ�:, לאחר קבלת עמדות הצדדי(, נת� ביהמ"ש קמא החלטה כד22.1.2019ביו( 

"  14 

 15, האב ירכוש כרטיסי טיסה לקנדה עבורו, עבור הא� 06.01.2019כאמור בהחלטתי מיו�  .1

 16ועבור הקטי�; באשר לנטע� בדבר הצור& בטיסה נפרדת ונוכח חשש האב מתלונה שקרית 

 17יחליט האב ובהתא� תתואמנה הטיסות. היה והאב והא� לא יטוסו באותה הטיסה  �וכיו"ב

 18  ע� אביו.מורה כי הקטי� יטוס יחד 

 19 האב יעזוב את בית המגורי� המשות% בקנדה ולאחר שיפנה את חפציו האישיי� בלבד. .2

 20 ימי�), ממועד חזרת� לקנדה. 90חודשי� ( 3האב יישא בדמי השכירות במש&  .3

 21קצבת הילדי� המשולמת ע"י ממשלת קנדה ואשר לא הופקדה בארבעת החודשי�  .4

 22 תועבר במלואה לידי הא�. �האחרוני�

 23 � החודשית השוטפת, תשול� לידי הא� החל ממועד החזרה לקנדה.קצבת הילדי .5

6. . � 24 האב ישל� את מלוא התשלו� ושכר הלימוד עבור ג� הילדי� של הקטי

 25 500בנוס% לאמור, בחודשיי� הראשוני� לאחר החזרה לקנדה, יעביר האב לידי הא� ס& של  .7

 26 דולר קנדי מדי חודש.

 27 יודע. " .8

   28 

  29 
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 1.  23.1.2019במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי שהוגשה ביו( על החלטה זו מלינה המבקשת 

 2  מישורי( עיקריי(: 3�לטענתה, שגה ביהמ"ש קמא ב

  3 

 4א. ההוראות האופרטיביות שנפסקו אי� בה� כדי להבטיח כי המבקשת והקטי� לא יישארו ללא קורת 

 5מקורות הכנסה,  גג וללא מקורות מחייה ע( שוב( לקנדה. המבקשת מציינת כי אינה עובדת ואי� לה

 6ימי� מהיו� תהפו& האשה לדרת  90"למצב וודאי כי בעוד מכרי( או בני משפחה בקנדה והדבר יביא 

 7לטענתה, שליחתה לקנדה בהתבסס על התנאי( המפורטי( בהחלטת בית משפט קמא, רחוב בקנדה". 

 8ימי( (ס'  60ימי(, והבאת( לחרפת רעב תו
  90כמוה כמו שליחתה ושליחת הקטי� אל הרחוב בתו( 

 9  לבר"ע). 22

  10 

 11לטענת  –ב. לא נקבעה ערובה מתאימה אשר תבטיח אכיפת ההחלטה עת יגיעו הצדדי( לקנדה 

 12המבקשת, ביהמ"ש קמא ריק� מתוכ� את ההחלטה שעה שהותיר אותה ואת הקטי� לטוב ליבו וחסדיו 

 13דר
 להבטיח  של המשיב א( ימצא לנכו� לקיי( את ההחלטה. בהיעדר הפקדת ערובה מתאימה אי� כל

 14  הוראות ההחלטה באשר ה�.

  15 

 16ביהמ"ש קמא  –הותרת שיקול הדעת למשיב הא( הקטי� יטוס עמו בנפרד או יחדיו ע( המבקשת ג. 

 17הותיר לשיקול דעת המשיב הא( יטוסו הצדדי( יחדיו או שמא יגיעו בטיסות נפרדות. לטענתה, 

 18בני המשפחה לשוב לקנדה בכדי שני(, את המצב וכיצד מתעתדי( כל  3הוא ב� שהסבירה לקטי�, 

 19כעת שליחת הקטי� בנפרד מהא� עלולה להפחית את אי הוודאות האופפת את המצב מבחינתו ו"

"� 20עלול להיווצר מצב בו האב לוקח את הקטי� משדה התעופה ולא� לא תהיה כל ו" לפגוע בקטי

 21   אפשרות להתמודד ע� מצב זה".

  22 

 23ע( בקשה מטע( המבקשת למת� החלטה.  24.1.19בקשת רשות הערעור הונחה על שולחני ביו( 

 24בטיסה ישירה ורכש לה כרטיס טיסה  29.1.19לטענתה, המבקש רכש כרטיסי טיסה לו ולקטי� ליו( 

 25  .1.2.19עצירות ביניי( כ
 שתגיע לקנדה רק ביו(  2ע(  31.1.19ליו( 

  26 

 27ב לביטול עיכוב ) נת� ביהמ"ש קמא החלטה שלא נעתרה בשלב זה לבקשת המשי24.1.19באותו היו( (

 28(כיצד תבוצע, מתי  22.1.19יציאת הקטי� מהאר0 וביקש עמדת הצדדי( באשר ליישו( ההחלטה מיו( 

 
 29 48ובטוחות). ביהמ"ש קמא ציי� כי הוא מודע לכרטיסי הטיסה שנרכשו וביקש עמדת הצדדי( בתו

 30  שעות.
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  1 

 2)  כי משהחלטת 24.1.19, הבהרתי בהחלטה מאותו היו( (24.1.19לאור החלטת ביהמ"ש קמא מיו( 

 3ביהמ"ש קמא נוגעת לכל הפחות לסוגייה השנייה (הערובות להבטחת ההתחייבות) אדרש לבר"ע לאחר 

 4  .28.1.19החלטה משלימה מאת ביהמ"ש קמא שצפויה להינת� ביו( 

  5 

  6 

 7, הוגשה בקשה מטע( המשיבה למת� החלטה בבר"ע. מהבקשה 17:00, לאחר השעה 28.1.2019היו(, 

 8האחרונה נת� ביהמ"ש קמא החלטה המורה על ביטול עיכוב היציאה מ� האר0 נגד  עולה כי בשעה

 9הקטי� זאת מבלי שביהמ"ש קמא נת� את ההחלטה המשלימה שהיה אמור לתת בעקבות החלטתו 

 10בה ביקש את עמדת הצדדי( לעניי� יישו( ההחלטה נושא הבר"ע . כ
 נוצר למעשה מצב  24.1.19מיו( 

 11  התנאי( שביהמ"ש קמא קבע בהחלטתו נושא הבר"ע. שלא נקבעה ערובה להבטחת

  12 

  13 

 14  דיו� והכרעה

  15 

 16לאחר עיו� בבקשה ובנספחיה, אני מחליט לדחות את בקשת רשות הערעור מבלי לבקש לה תשובה, 

 17, א
 בכפו, למת� הנחייה שתפורט 1984�(א) לתקנות סדר הדי� האזרחי, התשמ"ד406בהתא( לתקנה 

 18  להל�.

  19 

  20 

 21להבטיח כי ילדי( שהורחקו שלא כדי� ממקו(  –שבה  1קבועה בסעי, התכלית שביסוד אמנת האג 

 22מגוריה( הרגיל למדינה אחרת יוחזרו לאלתר, ולמנוע ביעילות ובמהירות את האפשרות בידי הורה 

 23לשנות חד צדדית מצב קיי( של זכויות המשמורת והביקור אשר הוקנו להורה השני על פי דינה של 

 24טורנה נ'  1648/92חטיפה, תו
 ניסיו� לעשיית די� עצמית (בש"א  המדינה המתקשרת, וזאת בפעולת

 25); 1993( 70, 63), 3, פ"ד מז(ליבובי. נ' ליבובי.) (להל� עניי� טורנה); 1992( 42, 38), 3, פ"ד מו (משול�

 26לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה  8), בפסקה 2006[פורס( בנבו] ( אבו עראר נ' רגוזו 672/06בע"מ 

 27  עראר)).�� אבו(להל� עניי
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 1לאמנה קבועי( התנאי( שבהתקיימ( נוגדת הרחקתו של ילד את הדי�, ומשמתקיימי(  3בסעי, 

 2לאמנה, כי המדינה שאליה הורחק הילד תורה על החזרתו המידית. חובה  12תנאי( אלה מחייב סעי, 

 3) (להל� 1997( 250, 241), 2פ"ד נא( גבאי נ' גבאי, 7206/93, ש(; ע"א עראר�אבוזו היא מוחלטת (עניי� 

 4  עניי� גבאי)).

 5  להסדר על פי האמנה תכלית כפולה:

 6"להבטיח את כיבוד החוק ואכיפתו, ולהרתיע מפני עשיית די� עצמית על ידי אחד ההורי�; כ� נועדה 

 7האמנה למנוע פגיעה בשלומו של הקטי�, הנעקר עקב מעשה החטיפה מסביבתו הטבעית ומההורה 

 8ה, הנכפית עליו על ידי ההורה אחר. בבסיס האמנה עומדת התפיסה המשמור�, ומובא אל סביבה זר

 9 672/06" (בע"מ כי טובת הילד מחייבת את החזרתו המיידית למשמורת ההורה במדינה ממנה נחט%

 10 )).15.10.2006( פלוני נ' פלונית

  11 

 12בשונה מתיקי משמורת, מתאפיינת הקביעה במסגרת הליכי( לפי האמנה בארעיות ואינה מכריעה 

 13לעניי� מקו( מגוריו ומשמורתו הקבועי( של הילד. הסעד הנית� במסגרתה, בהתא( לתכליתה, הוא 

 14סעד של חרו( במקרי חטיפה, אשר נועד להיות מהיר, דחו, ומידי. מעי� "עזרה ראשונה" לשלילת 

 15החטיפה, שהתרופה לה היא החזרת המצב לקדמותו, על מנת למנוע נזקי( כתוצאה מעיכוב תוצאות 

 16). התפיסה המעוגנת בה היא, כי העתקת מקו( 251; עניי� גבאי, בעמ' 46ההחזרה (עניי� טורנה, בעמ' 

 17מגוריו של ילד בלא בדיקה של הערכאה המוסמכת והמתאימה לכ
, תו
 טלטולו ממקו( למקו( 

 18, פ"ד דג� נ' דג� 7994/98ד ההורי( ומסביבתו הטבעית והרגילה, מנוגדת לטובתו (רע"א  וניתוקו מאח

 19) (להל�: עניי� דג�)), וכי אל לחטיפתו של ילד להביא לשינוי במקו( הדיו� בו 1999( 266, 254), 3נג(

 20תיקבע טובתו. ההנחה בבסיס תפיסה זו, היא שכל בית משפט של מדינה שהיא צד לאמנה, יראה את 

21�272,ש(, בעמ' 7994/98טובת הילד כעיקרו� ראשו� במעלה בבואו להכריע בסוגית המשמורת (רע"א  

 22), ועל כ� החזרתו למדינה ממנה נחט, אינה פוגעת בטובתו, וכי אי� מניעה כי לאחר בירור מעמיק 271

 23  ומקי, על ידי הערכאה המתאימה יימצא, בסופו של יו(, שמקומו של הילד במדינה אליה נלקח.

  24 
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 1על רקע דברי( אלו יש לבחו� את טענות המבקשת בבר"ע כלפי התנאי( שנקבעו בהחלטת ביהמ"ש 

 2  קמא להשבת הקטי� לקנדה. 

  3 

 4ביהמ"ש קמא קבע בענייננו שורה של תנאי( להחזרת הקטי�: רכישת כרטיסי טיסה לקטי� ועבור 

 5במלוא שכר הלימוד  ימי( ממועד החזרה כמו ג( 90המבקשת; נשיאה בדמי שכירות למש
 תקופה של 

 6דולר קנדי מדי חודש בחודשיי(  500עבור הג� של הקטי�; תשלו( סכומי( כספיי( לידי הא(: 

 7הראשוני( וזאת בנוס, לקצבת הילדי( החודשית השוטפת שתמשי
 להיות משולמת לידיה כמו ג( 

 8 –ו הקצבה שלא הופקדה והצטברה בארבעת החודשי( האחרוני( ( כעולה מהערעור שנדו� בפנינ

 9  דולר קנדי מדי חודש). 500�מדובר בסכו( חודשי של למעלה מ

 10מהבר"ע עולה כי המבקשת אינה מרוצה מגובה הסכומי(  שנקבעו במסגרת התנאי( כמו ג( מפרק 

 11הזמ� שהמשיב חוייב לשלמ(. צר לי כי המבקשת איבדה את מקו( עבודתה בקנדה א
 ע( כל הכבוד 

 12יח לה רווחה כלכלית ומזונות עבור הקטי� שישולמו לידיה קביעת תנאי( לחזרה, אינה נועדה להבט

 13עד לבגרותו של הקטי�. א( סבורה המבקשת (שהתגרשה בינתיי( מהמשיב) כי המשיב צרי
 לדאוג 

 14לרווחתה הכלכלית מסיבה כזו או אחרת, או כי מזונות הקטי� צריכי( להיות משולמי( לידיה דווקא 

 15ו בקנדה כי היא ההורה שצרי
 לקבל זכויות משמורת על (הג( שאי� כל קביעה שיפוטית בישראל א

 16הקטי�) תתכבד ותפנה בסעד מתאי( לערכאה המתאימה. לא מדובר בסעד שמקומו בהלי
 לפי אמנת 

 17  האג. 

07�11בעמ"ש (ת"א) � 18) ציי� חברי כב' השופט שנלר  כי 2.4.12(פורס( בנבו,  פלוני נ' פלונית 17278

 19ו כי ההורה הטוע� לחטיפה יידרש לשל� כספי� מראש להורה עצ� קביעת תנאי� לחזרה, דהיינ"

 20שנטע� כי חט% את הילדי�, כ& ג� הוראות שיחייבו אותו בהעמדת מדור או תשלו� מזונות וכד' 

 21מעורר קושי מסוי�, ודווקא לאור מטרת האמנה וכפי שפירטנו לעיל.  לכאורה, ייצא חוטא נשכר. 

 22ה חזרה שלו ושל הילדי�, יקבל תשלומי� מראש ועוד, ההורה החוט% "יזכה" לממו� כרטיסי הטיס

 23כל זאת על ידי בית משפט שאינו במקו� מגוריה� הרגיל של הילדי�, ומבלי שמובאי� בפני בית 

 24המשפט נתוני� תו& דרישה וחקירה בה�, לבסס קביעת תנאי� אלו או אחרי�.  מנגד, נית� להצדיק 

 25ונות זמניי�, א& זאת מיישו� עקרו� טובת הילדי�, הצבת תנאי� לחזרה, כמת� סעד זמני בדומה למז

 26קרי להבטיח לילדי� קיו� צרכיה� ההכרחיי�, עד שבית המשפט במקו� מגוריה� הקבוע, יאמר 

 27את דברו.  משכ&, סבורני כי על בתי המשפט בעת שקובעי� ה� תנאי� שכאלו, לבחו� את התנאי� 
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 1די, אי� באמנה הוראות ביחס לתנאי החזרה.  באספקלריה אחרונה זאת ולא מעבר לכ&.  ודוק, לא בכ

 2  .לפסה"ד) 12(ס' " 

 3שרו�) מקובלי( �דברי( אלה, לה( הסכימו ג( יתר חברי ההרכב ( כב' השופט ורדי וכב' השופטת לבהר

 4ג( עליי.  התנאי( שנקבעו ע"י ביהמ"ש קמא בהחלט מבטיחי( את צרכיו ההכרחיי( של הקטי� עד 

 5רו ובשי( לב לנפשות הפועלות.  ודוק! המבקשת והמשיב שניה( אמר את דבישבית המשפט בקנדה 

 
 6הורי( נורמטיבי( הדואגי( לקטי�. ההלי
 המשפטי פר0 על רקע משבר שהתרחש בישראל במהל

 7חופשה , כאשר עד לאותה העת א, אחד מההורי( לא פקפק באחריותו ההורית ומחויבותו של רעהו 

 8היק, התנאי( שיש לקבוע שיבטיחו כ"סעד זמני"  לות עלקטי�, הוא בנ( היחיד. נסיבות אלו משליכ

 9  כי טובת הקטי� לא תפגע בשלב המיידי ע( חזרתו למקו( מגוריו הרגיל.

 10) ש( אישר 14.5.18(פורס( בנבו,  פלוני נ' פלונית 2499/18המקרה אליו מפנה המבקשת שנדו� בבע"מ  

 11הוא מקרה קיצו� וג(  5 250,000ביהמ"ש העליו� כתנאי להשבת הקטיני( לארה"ב הפקדת ס
 של 

 12באותו מקרה ציי� ביהמ"ש העליו� כי מדובר בסכו( ה"חורג מהמקובל". דובר ש( במקרה חריג של 

 13משפחה לא מתפקדת: הא( הייתה חולת סרט�; שהות המשפחה בארה"ב נועדה להחזרת חובותיה( 

 14חיה מהיד אל הפה  באר0; האחריות ההורית שהפגינו שני ההורי( בארה"ב הייתה גרועה: המשפחה

 15במהל
 כל תקופת שהות( בארה"ב ולעיתי( א, לנו ברכב; מעמד( של הילדי( לא הוסדר במהל
 כל 

 
 16שני( ולא קיבלו טיפולי( או  4השני( כשלא נעשה ביטוח רפואי למשפחה ולא ראו רופא מש

 17ל זאת יצר אצל חיסוני(; הקטיני( היו עדי( לאירועי אלימות כמו ג( לקיו( יחסי מי� של הוריה(; וכ

 18לא הקטיני( מצב רגשי ונפשי קשה שחייב טיפול.  במסגרת ההלי
 ניתנה חוו"ד שהגדירה את  האב כ"

 19" מבחינה הורית ואת שהות הקטיני( עמו בארה"ב כשמעמד( לא מובטח ובהיעדר ביטוח רפואי כשיר

 20ש"ח  250,000". במצב קיצו� זה הורה ביהמ"ש הפקדת סכו( בהיק, כה חריג של שילוב רצחניכ"

 21 . למש& שנה ומימו� טיפול נפשי לקטיני�להבטחת מדור של הא( והקטיני( בארה"ב 

 22הצדדי( בענייננו, ובפרט המשיב, הורי( נורמטיביי( ואחראי(. לא חסר לקטי� דבר כל תקופת שהות 

 23אחד לא בבחינת מדור, מזו� או טיפול רפואי. א,  �הצדדי( בקנדה (ש( מקו( מגוריו הרגיל של הקטי�)

 24מהצדדי( לא טע� אחרת. מלכתחילה מעבר( של הצדדי( לקנדה נבע לצור
 שיפור רמת חייה( 

 25(מישראל) , ואי� לי ספק כי ג( ללא קביעת התנאי( שנקבעו בהחלטת ביהמ"ש קמא היה המשיב דואג 

 26 כי לא יחסר לקטי� דבר ולא יהיה ב"חרפת רעב ודר רחוב" בי� א( יקבע כי הוא יהיה ההורה המשמור�

 27  עליו ובי� א( לאו.
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  1 

 2הדברי( לעיל משליכי( ג( על טיבה של הערובה שצריכה להינת� להבטחת קיו( התנאי( עליה( הורה 

 3ביהמ"ש קמא במסגרת החלטתו שזו הסוגייה השנייה עליה מלינה המבקשת . המבקשת טוענת כי לא 

 4ו� בתיק המתנהל נקבעה ערובה מתאימה אשר תבטיח אכיפת ההחלטה עת יגיעו הצדדי( לקנדה. מעי

 5ביהמ"ש קמא  �) זה אכ� המצב 18:00בביהמ"ש קמא  נכו� למועד כתיבת שורות אלו (לאחר השעה 

 6טר( קבע ערובה להבטחת קיו( ההוראות עליה� הורה בהחלטתו נושא הבר"ע (הג( שהורה על ביטול  

 7  עיכוב היציאה של הקטי� מהאר0). 

 8את עמדת הצדדי( בקשר לנושא זה. עיו� בתיק  ביקש ביהמ"ש קמא 24.1.18כאמור, בהחלטה מיו( 

 9) הודיע המשיב כי הוא מתחייב לכבד את 24.1.19המתנהל בביהמ"ש קמא מעלה כי עוד באותו היו( (

 10"מתכבד להעמיד את אחיו..... החלטת ביהמ"ש קמא במלואה וכדי להראות את רצינות כוונותיו הוא 

 �11תובע את החלטת ביהמ"ש קמא מיו� האשר מתגורר באופ� קבוע באר., כערב לקיו� של ה

22.1.19"....  12 

 13התייחסה לערובה מוצעת זו וטענה כי בהצעה זו אי�  27.1.19המשיבה בפנייתה לביהמ"ש קמא ביו( 

 14המבקש מתחייב בש� אחיו, ללא כל צירו% תצהיר מטעמו לא כל שכ� כתב ערבות ממש משו( ש"

 15י התחייבות זו מפי המבקש בש( אחיו אינה ". אני מסכי( ע( טענת המבקשת כחתו� בהתא� לתקנות

 16" לדבר. מצד שני, בשי( לב להחלטתי דלעיל באשר ערובהבעלת משקל כלשהו ולא נית� להסתפק בה כ"

 17לצור
 בבטוחות ולטיב�, ככל שלא תתקבל החלטה משלימה אחרת ע"י ביהמ"ש קמא בסוגיית 

 18ובה "בטוחה" יותר על דר
 של הערובה , איני סבור כי יש מקו( להכביד על המבקש בהמצאת ער

 19  הפקדת כספי( או ערבי( נוספי(. 

  20 

 21לפיכ
, אני מחליט לדחות בקשת רשות הערעור בהקשר זה בכפו, לכ
 שאחיו של 

 22ידי �ידו, המאומת על�המבקש ימציא לתיק בית המשפט קמא כתב ערבות חתו( על

 23כל הפרה של עור
 די�, ללא הגבלת סכו(, שבו הוא מתחייב לשפות את המבקשת בגי� 

 24, כפי שיפורשו 22.1.2019המשיב את התנאי( שנקבעו בהחלטת בית המשפט קמא מיו( 

 25ע"י ביהמ"ש קמא ולפיה החלטת ביהמ"ש קמא על מימוש הערבות. עוד יצוי� בכתב 
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 1הערבות כי היא לא תהא כפופה לחובה של המבקשת לדרוש את קיו( התנאי( שפורטו 

 2פנייה למימוש הערבות. המשיב ידאג להמציא  בהחלטה הנ"ל תחילה מאת המשיב, טר(

 3  את הערובה לתיק ביהמ"ש קמא לאלתר ובכל מקרה טר( יציאת הקטי� מהאר0.

  4 

 5איני רואה מניעה כי ג( כאשר ערכאת הערעור דוחה ערעור או בקשת רשות ערעור בנימוק שמלאכתה 

 6קמא לתק� את של הערכאה קמא טר( הושלמה, תכלול החלטת ערכאת הערעור הנחיות לערכאה 

 7  3233/14;  רע"א 13.5.2015, פורס( בנבו, פלוני נ' פלוני ואח' 288/15הטעו� תיקו� לדעתה (ראו בע"מ 

 8רשות לערער על בקשת  הרשות ); גיא שני "30.10.2014( 11, [פורס( בנבו] פסקה בראודה נ' פרבר

 9)). מכיוו� שביהמ"ש קמא כבר הסיר את הצו 2006( 82, 71) 1" עיוני משפט ל(לערער (ב'גלגול שני')

 10וטיסת הקטי� ע� אביו קבועה למחר לעיכוב יציאת הקטי� מישראל ולא קבע ערובה בהחלטתו, 

 11נקבתי אני בתנאי הערובה שיופקדו בתיק ביהמ"ש קמא וימומשו לפי החלטתו, וזאת למקרה   בבוקר,

 12  לקבוע ערובה אחרת לפי שיקול דעתו. שביהמ"ש קמא לא יחליט 

  13 

 14ביהמ"ש קמא  –באשר להותרת שיקול דעת למשיב א( יטוס ע( הקטי� בנפרד מהמבקשת או יחדיו 

 15הדברי( נאמרו  תלונה שקרית וכיוצ"ב."ציי� בהחלטתו כי אפשרות זו ניתנה למשיב נוכח חששו מ"

 16יב מספר ימי( קוד( לכ�, ביו( על רקע תלונה בגי� הטרדה מינית אותה הגישה המבקשת נגד המש

 17"לא ליצור , תלונה אשר בעקבותיה הוזמ� המשיב לחקירה במשטרה ושוחרר לאחר שהתחייב  17.1.19

 18ימי(. המשיב, בצדק, הביא דברי( אלו לפני  30" ע( המבקשת במש
 קשר בכל דר& שהיא או להיפגש

 19ה נפרדת מהמבקשת. לטענת ביהמ"ש קמא ומכא� ג( עתר לפני ביהמ"ש קמא לאפשר לו לטוס בטיס

 20ה במשטרה הייתה לגטימית ונבעה מכ
 שהמשיב שלח לה תמונה של איבר תהמבקשת בבר"ע, תלונ

 21מינו במסגרת התכתבות ביניה(. איני מטיל ספק בטענות המבקשת. דווקא משו( כ
 החלטת ביהמ"ש 

 22קולה קמא שהותיר לשיקול דעת המשיב את האפשרות לטוס בנפרד מהמבקשת היא החלטה ש

 23שמתחייבת מהנסיבות שנוצרו. נראה כי טיסה יחדיו של הצדדי( הייתה טומנת בחובה הפרת 

 24התחייבות המשיב במשטרה או למצער פתח לחיכו
 בהקשר זה שהיה עלול להביא לסיכול טיסת 

 25הצדדי( בחזרה לקנדה. הקטי� אינו טס לבדו אלא ע( אביו וע( כל הכבוד איני רואה פוטנציאל לנזק 
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 1לאחר נחיתתו  או שתיי( פי
 או פגיעה בקטי� א( יטוס בנפרד מהמבקשת ויפגוש אותה יממהבלתי ה

 2  בשלו( בקנדה. לפיכ
 ג( בעניי� זה איני מוצא מקו( להתערבות בהחלטת ביהמ"ש קמא.

  3 

  4 

  5 

 6  סו% דבר

 7בקשת רשות הערעור נדחית בכפו, להנחייה שהובאה לעיל : אחיו של המבקש ימציא לתיק בית 

 8ידי עור
 די�, ללא הגבלת סכו(, שבו הוא �ידו, המאומת על�כתב ערבות חתו( עלהמשפט קמא 

 9מתחייב לשפות את המבקשת בגי� כל הפרה של המשיב את התנאי( שנקבעו בהחלטת בית המשפט 

 10, כפי שיפורשו ע"י ביהמ"ש קמא ולפיה החלטת ביהמ"ש קמא על מימוש 22.1.2019קמא מיו( 

 11ות כי היא לא תהא כפופה לחובה של המבקשת לדרוש את קיו( הערבות. עוד יצוי� בכתב הערב

 12התנאי( שפורטו בהחלטה הנ"ל תחילה מאת המשיב, טר( פנייה למימוש הערבות. המשיב ידאג 

 13  להמציא את הערובה לתיק ביהמ"ש קמא לאלתר ובכל מקרה טר( יציאת הקטי� מהאר0.

  14 

 15  אי� צו להוצאות. –משלא התבקשה תשובה 

  16 

 17  לטה במתכונת בה נחתמה, בהיעדר שמות הצדדי( ופרטי( מזהי( אחרי(.מתיר פרסו( ההח

  18 

  19 

 20  , בהעדר הצדדי(.2019ינואר  28, כ"ב שבט תשע"טהיו(,  נהנית

       21 
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