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על " תביעה להחזרת ילדים חטופים"הוגשה על ידי האב התובע תובענה שעילתה  14/10/2010ביום . 1

 .1991 –א "התשנ( החזרת ילדים חטופים)פי חוק אמנת האג 

  

 :שאינן נתונות במחלוקת עולה כי מהעובדות . 2

עבר התובע להתגורר  1996בשנת . 1981התובע הוא יליד לבנון שעלה לארץ בשנת . א

 .ומאז הוא תושב ואזרח פנמה( "פנמה": להלן)ברפובליקה של פנמה 

, ומאז היא מתגוררת שם 2004עברה להתגורר בפנמה משנת , ילידת ישראל, הנתבעת. ב

 "(.ג"או " האשה"או " הנתבעת: "להלן. )להלן למעט תקופות שיפורטו

 .ז בחתונה בישראל "נישאו הם זל 14/4/2005ביום . הצדדים הכירו בפנמה. ג 

 .שבו הצדדים להתגורר בפנמה –לאחר נישואיהם ותקופת ירח הדבש . ד 

 .ס.לנולדה בפנמה בתם המשותפת הראשונה  של הצדדים  8/11/2007ביום . ה 

 ואז התברר כי הנתבעת , הגיעה המשפחה לביקור ממושך בישראל 2008באפריל . ו 

 . 25/12/2008וזאת ביום  ס.ממהריון זה נולד בישראל הבן . הרה בשנית

 .שבו הצדדים והילדים לפנמה והתגוררו בה  28/1/2009ביום . ז 



  

 :לטענת התובע . 3

ישראל לביקור וזאת נתן התובע אישור לנתבעת להוציא את הקטינים ל 14/6/2010ביום . א

 .לרגל חתונת אחיו 1/9/2010ועד ליום  16/7/2010לפרק הזמן שמיום 

תחילה סוכם בין הצדדים כי הנתבעת והקטינים יגיעו לבדם לישראל  והתובע היה אמור . ב

היו הנתבעת והילדים  1/9/2010ביום . להצטרף אליהם מאוחר יותר למועד החתונה

 .אמורים לחזור לפנמה

הצטרף התובע לנתבעת ולילדים , טענותיה של הנתבעת כי היא לא תסתדר עם הילדיםבשל . ג

 .  11/7/2010ביום , בטיסתם לישראל

 טס התובע מישראל לסין לצרכי עבודה ושב לרגל חתונת האח ביום  16/7/2010ביום . ד 

3/8/2010. 

 זרה לפנמה לשוב לעסקיו ועל כן טס ח, לטענתו , נאלץ התובע  17/8/2010ביום . ה 

 .ומשם לניקרגואה 

שלח , יומיים טרם מועד החזרה המיועד של האשה והילדים  לפנמה, 30/8/2010ביום . ו

הנתבעת לא . התובע הודעת מייל לנתבעת ודאג להזכיר לה על מועד הטיסה חזרה לפנמה

 .ציינה ולו במילה כי אין בכוונתה לחזור 

הגישה הנתבעת תביעה  2/8/2010כי הוברר לו בדיעבד כי כבר ביום , עוד ציין התובע

הגישה היא תביעה לגירושין לבית הדין  16/8/2010למשמורת לבית משפט זה וביום 

 . הרבני

בכל אותה עת שבה שהה הוא בארץ התנהגה הנתבעת כבשיגרה  תוך  –לטענת התובע 

את כוונתה להשאיר את הילדים בארץ ולא לשוב  שהיא מסתירה מהתובע ומבני משפחתו

 .עם התובע לפנמה

כשלושה ימים לאחר המועד שבו היו הנתבעת והילדים אמורים לחזור , 3/9/2010רק ביום . ז

הגיע אחי הנתבעת  –וכשבועיים לאחר שהוגשו הבקשות בערכאות השיפוטיות , לפנמה

צווי עיכוב יציאה מן הארץ  לעבר אם התובע מעטפה ובה" זרק"לבית הורי התובע ו

 . שהוציאה הנתבעת נגד הקטינים ונגד התובע

. הוא מנסה להשיב את הילדים לפנמה, מאז אותו מועד ועד ימים אלו –לטענת התובע . ח

במסגרת נסיונות אלו פנה הוא למשטרת פנמה והגיש תלונה נגד הנתבעת בגין חטיפת 

ץ להשבת הקטינים ותביעתו אמורה להיות הוא הגיש תביעה למשרד החו, כמו כן. הילדים

 .מועברת לאינטרפול להמשך הטיפול בהשבת הילדים לפנמה



  

 :לטענת הנתבעת . 4

. חיי הזוגיות עם הנתבע לא עלו יפה ונוכח אופיו של התובע שהיה קנאי אובססיבי כלפיה. א

 . ליתוכן בשתלטנות כלכ" טרור ואלימות נפשית"לטענת הנתבעת התובע נהג כלפיה ב

באשר לעובדות עובר להגעת הצדדים לארץ במועדים הרלוונטיים להליך טוענת הנתבעת . ב

  –כדלקמן 

הודיע לה התובע כי אחיו אמור להינשא ומשכך רכש כרטיסי טיסה לכל  2010בחודש יוני 

נתן הוא , הואיל והתובע היה אמור להגיע לארץ בהמשך לנסיעות עסקים לסין. בני המשפחה

 .כך שהתובעת והילדים  ייצאו את הארץ לבדםאישור ל

התובע איים . שבוע קודם לטיסה האמורה פרצה שוב מריבה בין הצדדים, לטענת הנתבעת. ג

הנתבעת שקצה נפשה במריבות שבינה ובין התובע  . לבטל את כרטיסי הטיסה לישראל

 . הציעה ללכת לרב הקהילה שיסייע בידם להגיע להסכמות

בריאותו חשובה לו ואם  רוצה  "התובע סירב ללכת לרב ואמר לה כי  –לדברי הנתבעת . ד

התובע אף שלח לה . הוא מסכים לכך , הנתבעת לחזור לארץ עם הילדים ולהתגרש

המסרון . מסרון כזה באמצעות מכשיר סלולארי ובו נאמר כי יחתום  על הסכמה שכזו

 . לכתב ההגנה 33סעיף  –... " נמחק בטעות על ידי הנתבעת

מוסיפה . כי מאוחר יותר ביקש התובע להצטרף גם הוא לנסיעה לארץ, עוד טוענת הנתבעת. ה

הנתבעת ומציינת עוד כי  בשש מתוך שבע המזוודות שנארזו לצורך ההגעה לארץ היו ביגוד 

 .  התובע ידע כי היא והילדים ישארו בארץ והם לא יחזרו לפנמה. וציוד שלה ושל והילדים

ת כי לצדדים היה ברור כי עם הגיעם לארץ הם יתגוררו בנפרד והתובע ציין מציינת הנתבע. ו

 . בפניה כי יסכים לכל החלטה שקיבלה וכי הוא אף שוקל להעביר את עסקיו לארץ

פנתה היא לתובע והציעה לו לנסות לעשות שלום בית  4/8/2010ביום , לטענת הנתבעת. ז

אם היא רוצה להישאר "אולם התובע טען בפניה כי , באופן שהוא יגור עימם בישראל

 ".אך הוא יתגרש, ולחיות בישראל עם הילדים זה אפשרי

ליץ לה לבדוק במשרדי התובע אף המ, הנתבעת מציינת גם כי בעת שהות בני הזוג בישראל. ח

 .הממשלה האם מגיעות לה זכויות תושב חוזר

  

 : לכתב הגנתה  41טוענת הנתבעת בסעיף . 5

 התובע חזר בו לפתע מהסכמותיו המפורשות וסרב , לאחר חתונת אחיו! וראה זה פלא" 



לאחר מכן הצדדים שוחחו . הצדדים הוזמנו לאחיה של הנתבעת 16/8/2010 –ב . ד"ללכת לעו

כי , יודגש. תובע הודה כי בעבר הסכים שהנתבעת והילדים יחיו בארץ אך הוא חזר בווה

 ...".בעת שהות הנתבעת והילדים בישראל, ההסכמה ניתנה עוד בפנמה ובהמשך

  

 המצב המשפטי 

  

 שבו הם , אין לך נכס היקר לאדם יותר מן הקשר הנפשי בין הורים וילדם הטבעי". א. 6

עצמם ובשרם ואת דור ההמשך הנושא בחובו את מטענם רואים את פרי אהבתם 

 ".התורשתי

  

י לב "פד ש"היועמ' פלוני נ 488/77א "השופטת בן פורת בע' כך הפנתה והתייחסה כב

 .441בעמוד  421( 3)

שבה " חטיפות החוקיות"עם תחושה בסיסית וטבעית זו ובמקביל לה התפשטות תופעת ה

החליטה הקהילה , כמת משנהו ומסרב להחזירואחד ההורים מרחיק את ילדיו ללא הס

 . הבינלאומית לשתף פעולה

וועדה בהשתתפות  70 –הוקמה בשנות ה  –בהתאם ובהמשך להעדר הסדר כולל בעניין . ב

 ". אמנת האג"היא , אשר הביאה לגיבוש אמנה כוללת בנושא, אנשי מקצוע לדון בעניין

וחתמו עליו , 1980ל כנס האג באוקטובר ש 44 –הנוסח הסופי של האמנה גובש בוועידה ה 

תוך שאישור האמנה בחוקיה הפנימיים של כל אחת מהמדינות , המדינות המשתתפות

 .נעשה בהדרגה ובמשך השנים  –המתקשרות 

 . מדינות ישראל ופנמה כלולות בין המדינות המתקשרות והמחויבות על פי האמנה

 1991א "תשנ( החזרת ילדים חטופים)האמנה אומצה אל הדין הישראלי בחוק אמנת האג 

 (."האמנה"או " החוק"או " חוק אמנת האג": להלן)

 5532/93א "מפרטת כבוד השופטת  דורנר בע, את יעדיה של האמנה בדבר ילדים חטופים. ג

 . 293  –295, 282( 3)י מט "פדאלנה גייל גרינוולד ' ר דוד גינצבורג נ"ד

זרתם המיידית של ילדים אשר לא כדין יעדיה של אמנה זו הם להבטיח את הח"

וכן להבטיח כי זכויות משמורת , הורחקו אל מדינה מתקשרת או לא הוחזרו ממנה

 . וביקור על פי הדין של מדינה מתקשרת יכובדו ביעילות בשאר המדינות המתקשרות

המדינות המתקשרות ינקטו את כל האמצעים הראויים כדי להבטיח את קיומם של 

לשם כך הן יפעילו את כל ההליכים הדחופים ביותר והעומדים : בתחומןיעדי האמנה 

 ".לרשותן



  

  

  

אם , הוראות האמנה נועדו להבטיח את החזרתם המיידית של קטינים למקום מגוריהם הרגיל. ד

 .הורחקו הם ממנה שלא כדין ובכפוף לתנאים הקבועים באמנה 

   

  251בעמוד , 241( 2)י נא "פד גבאי ' גבאי נ 7206/93א "וכפי שנקבע גם בע 

 "(:א גבאי"ע: "להלן)

אין קובעים בגדריה את שאלת ... התרופה היא זו של החזרת המצב לקדמותו"

מטרת האמנה היא להבטיח (. לחוק אמנת האג 19סעיף )המשמורת הקבועה של הילד 

אמצעים מהירים ויעילים המחזירים על כנם את הסטאטוס קוו אשר שרר עובר 

להשבת ילד שנחטף למדינה ממנה " מסלול מהיר"האמנה קובעת . החטיפה למעשה

תוך שבמסגרתה ניתן לברר את השאלות הקשורות בענין , הוצא שלא כדין

 ..."המשמורת

  

 :ראה גם

 41416-11-10( צ"ראשל)ש "תמ; 38( 3)ו "י מ"פדמשולם ' טורנה נ 1648/92א "בש

 (.לא פורסם)אלמונית ' פלוני נ

  

 17, (1)91מש -תק אלמונית' פלוני נ 5062/97ש "ההליך וטיבם הוסברו בתמשלבי . 7

 :וכדלקמן( אושר בבית משפט לערעורים)

עליו להוכיח כי התקיימו התנאים המקדמיים הקבועים . נטל ההוכחה על התובע" 

הרים התובע את הנטל עובר נטל ההוכחה להורה המתנגד להחזרה ועליו להוכיח . בחוק

נטל ההוכחה על ההורה החוטף הוא כבד ונדרשות . נות שבחוק האמנהאת קיום ההג

על בית המשפט להורות על  חלה חובה, לא מוכחת ההגנה. הוכחות תומכות וברורות

אין חובה לצוות על ההחזרה של , מוכחת ההגנה(. לאמנה 12סעיף )החזרת קטין חטוף 

 (". לאמנה 13סעיף )קטין חטוף והעניין נתון לשיקול דעת בית המשפט 

  

 :לחוק  1על התובע לעמוד בתנאי סף אשר נקבעו בסעיף , כדי להיכנס בשעריה של האמנה.  א.      8

  –יעדיה של אמנה זו הם   –1סעיף "  



להבטיח את החזרתם המיידית של ילדים אשר לא כדין הורחקו אל מדינה ( א)

  –מתקשרת או לא הוחזרו ממנה וכן 

וביקור  על פי הדין של מדינה מתקשרת יכובדו , משמורת ,להבטיח כי זכויות( ב)

 ".ביעילות בשאר המדינות המתקשרות

  

של קטין תיחשב שלא כדין וזאת ( או אי החזרתו)לאמנה קובע אימתי הרחקתו  3סעיף . ב

 :כאשר 

בין , יש בהן הפרת זכויות המשמורת המוענקות לאדם למוסד או לכל גוף אחר( א")

במאוחד ובין בנפרד על פי דין המדינה שבה היה על פי דין המדינה שבה היה מקום 

 וכן  –מגוריו של הקטין סמוך לפני הרחקתו או אי החזרתו 

, במאוחד ובין בנפרדבין , בעת ההרחקה או אי ההחזרה הופעלו אותן זכויות בפועל( ב)

 .או שהיו מופעלות כך אלמלא ההרחקה או אי ההחזרה

החלטה , יכול שנקבעו במיוחד מכוח דין( א)זכויות המשמורת הנזכרות בסעיף קטן 

 ".או הסכם בעל תוקף משפטי על פי דין אותה מדינה, או מנהלית, שיפוטית

  

 :לחוק קובע  4סעיף 

גוריו הרגיל היה במדינה מתקשרת סמוך לפני האמנה תחול על כל ילד אשר מקום מ"

 ... "כל הפרה של זכויות משמורת או ביקור

  

וקודם " נחטף"תנאי מקדמי לתחולתה של האמנה הוא כי מקום מגוריו הרגיל של הקטין ה, משכך 

יסוד זה מהווה חלק מעילת התביעה על פי האמנה והנטל ". נחטף"היה בארץ ממנה " חטיפתו"

 .על ההורה ממנו נחטף הקטין להוכיחו הוא 

  

 :ל "הנגבאי  א"עב(  כתוארו אז)לעניין זה פסק הנשיא ברק  

הוא מבטא מציאות חיים . residenceמקום המגורים אינו דומיסיל או ( א")

 . נמשכת

 . הוא משקף את המקום בו גר הילד עובר לחטיפה( ב)  

ום יום של העבר ולא הבחינה מתמקדת בחיי הי. נקודת המבט היא של הילד( ג)

 . בתוכניות העתיד

נים אין באלו להשפיע על /אפילו נאמר כי הורה הסכים לאי החזרת הקטין( ד)

 ...".לחוק אמנת האג 3קביעת מקום המגורים הקבוע של הקטין לעניין סעיף 



  

כי מקום מגוריהם של הילדים ואשר ממנו יצאו , לנוכח המבחנים האמורים, אין מחלוקת, בענייננו 

 . הוא מדינת פנמה –לישראל 

  

 ?האם היו לתובע זכויות משמורת והאם הופרו . 9

  

 3כקבוע בסעיף " זכויות משמורת בקטין"לתחולת האמנה הוא כי לעותר היו , כאמור, התנאי השני 

בין במאוחד ובין בנפרד או , בעת ההרחקה או אי ההחזרה הופעלו אותן זכויות בפועל"לחוק ו 

 ... "שהיו מופעלות כך אלמלא ההרחקה

  

 : לחוק מוסיף וקובע כי 5סעיף  

לרבות זכויות המתייחסות לגוף הילד ובפרט הזכות  –זכויות משמורת . א –לענין  אמנה זו "

לרבות הזכות לקחת ילד לתקופה מוגבלת  –זכויות ביקור  .ב. לקבוע את מקום מגוריו של הילד

 "למקום שונה ממקום מגוריו הרגיל 

  

נדרשת גם קביעת עובדה כי , של הילדים " מקום המגורים הרגיל",  כאמור, לאחר שהוכח. א.       10

 . וכי אלו נפגעו –" זכויות משמורת בקטין"להורה העותר  היו 

לאמנה אינה מחייבת השגת  3יעת זכויות משמורת על פי סעיף על פי ההלכה הפסוקה קב. ב

ובהעדרם ניתן לקבוע את הזכויות על פי דין המדינה שבה , פסק דין או הסכם בענין זה

 .התגורר הקטין 

לאמנה וקבעה כי יש  5שבסעיף " זכויות משמורת"הפסיקה עסקה רבות בפרשנות המושג . ג

כלומר אין , ת הזכות לקביעת מקום מגורי הקטיןוהן כוללות גם א, לפרשן בצורה רחבה

דרישה לזכות משמורת פיזית או בלעדית אלא די בכך שנדרשת הסכמה להוצאת הילד 

 .מהארץ כדי לקבוע שהייתה זכות משמורת

י אחד מזוג הורים  "בענייננו אישרה הנתבעת כי לשם הוצאת הקטינים מחוץ למדינת פנמה ע.  ד

לתצהיר עדות הראשית של  33ראה לעניין זה בסעיף . נדרשת חתימת ההורה האחר

 :הנתבעת

המסמך לפיו התובע מתיר לצאת עם , לגבי מועד הטיסה חזרה הנטען על ידי התובע"

הילדים מפנמה הוא מסמך הנדרש על ידי השלטונות בפנמה לצורך הוצאת קטינים 

  ...". מפנמה על ידי הורה אחד

 .התומך בו' התביעה ונספח יגלכתב  33ראה גם לענין זה סעיף   



ובהתייחס למקום מגורי המשפחה עד להגיעם לישראל ובהתייחס לכך , נוכח הוראות הדין. ה

נדרש היה ההורה האחר , שלשם הוצאת הילדים מחוץ לגבולות פנמה על ידי הורה אחד

. לא ניתן ליחס לקטינים מקום מגורים אחר אלא בפנמה, הרי כאמור –לחתום על הסכמה 

הופעלה , כי עובר להגעת בני המשפחה לישראל, ניתן לקבוע בבירור , וכח האמור לעיל נ

כפי שגם , הם גרו יחדיו והגיעו לארץ כמשפחה. זכות משמורת של שני ההורים על ילדיהם

 . יפורט להלן

  

 החריגים לאמנה  

  

הרגיל על אתר נקבעו מספר לעיקרון היסוד של האמנה ולפיו יש להחזיר ילד חטוף למקום מושבו . 11

 .חריגים באמנה 

  

 :לאמנה קובע  12סעיף . א

וביום פתיחת ההליכים בפני , 3הורחק או לא הוחזר כאמור בסעיף , ילד אשר לא כדין"

הרשות השיפוטית או המנהלית של המדינה המתקשרת שבה נמצא הילד חלפה תקופה 

תצווה הרשות הנוגעת , יןשל פחות משנה מתאריך ההרחקה או אי ההחזרה שלא כד

 ... ".בדבר להחזיר את הילד לאלתר

  

מן הסעיף עולה כי אם ביום פתיחת ההליכים בפני הרשות השיפוטית חלפה למעלה , כלומר

 . וזאת כחריג לכלל האמור –" לאלתר"משנה הרי שהחזרת הילד לא תהיה 

זמן קצר לאחר אי  ההליכים בפני הרשות השיפוטית החלו. החריג בענייננו לא התקיים 

הייתה האם אמורה להחזיר את הילדים , כאמור, לטענת התובע. החזרת הילדים לפנמה

 . ומשלא עשתה כן פנה הוא לייעוץ משפטי 1/9/10-לפנמה עד ה

תוך שכבר קודם לכן הוגשה על ידי  14/10/2010 –התובענה לבית המשפט הוגשה כבר ב 

 . לחוק אמנת האג 8האב תלונה למשטרה ודרישה לרשות המרכזית על פי סעיף 

  

 :לאמנה הקובע  13יש לפנות גם לחריג הקבוע בסעיף . ב

דינה אין הרשות השיפוטית או המנהלית של המ, על אף האמור בסעיף הקודם" 

המוסד או גוף אחר , אם הוכיחו האדם, המתבקשת חייבת להורות על החזרת הילד

 :המתנגדים להחזרתו כי 



או הגוף האחר שבידיו מופקדת ההשגחה על גוף הילד לא הפעיל , המוסד, האדם( א) 

בפועל את זכויות המשמורת בעת ההרחקה או אי ההחזרה או הסכים עימן או השלים 

 .עימן לאחר מעשה

קיים חשש חמור שהחזרתו של הילד תחשוף אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או ( ב) 

 ..."תעמיד את הילד בדרך אחרת במצב בלתי נסבל

  

 .הימצאות סעיף זה במסגרת החריגים וההגנות שבחוק מלמדת על אופיו ופרשנותו  

 3תנאי סעיף משמעות הסעיף הינה כי גם אם בוצעה הרחקה או אי החזרה שלא כדין על פי  

למרות החובה הלכאורית )עדיין יהיה לבית המשפט שיקול דעת בשאלת ההחזרה , לאמנה

 (.לעשות זאת כאשר ההגנה לא חלה

לאמנה על פיו ניתן לסרב להחזיר ילד אם ההחזרה אינה  20חריג נוסף מצוי בסעיף . ג

מדינה  אליה מתיישבת עם עקרונות יסוד באשר להגנה על זכויות אדם וחירויות יסוד ב

 .מבוקש להחזיר את הילד 

מהותם של החריגים הינה התמקדות בטובת הילד נשוא ההליך ובהתקיים מי מהם בית . ד

, המשפט אינו חייב להורות על החזרת הקטין למקום מגוריו הרגיל אפילו הורחק שלא כדין

 .ויש לבית המשפט שיקול דעת לענין זה

. של החריג הנטען רובץ על ההורה המתנגד להחזרת הקטיןנקבע גם כי נטל ההוכחה לקיומו . ה

כשלון בהרמת הנטל מטיל על בית המשפט חובה קטגורית להורות . מדובר בנטל כבד מאוד

 . על החזרת הקטין החטוף למדינת המוצא מוקדם ככל האפשר ואין לו שיקול דעת לענין זה

' פלוני נ( צ"ראשל)ש "תמ ;(בנבופורסם )יוריס 'וינסנט ג' רונית ביטון נ 1855/08מ "ע

 (.לא פורסם) 41416-11-10אלמונית 

  

 : הנתבעת בסיכומיה מגדירה את עיקר המחלוקת בתיק זה וכדלקמן. 12

  

מה קורה כשאדם נתן הסכמה ברורה ומפורשת ולימים חזר בו  –הסוגיה המשפטית בתיק זה "

 ".מההסכמה

, והעדויות שהובאו מטעמה, עדות הנתבעת ,לאור התמלילים": מחדדת הנתבעת עוד ומציינת

שהוכחו באופן חד משמעי ויפורטו , ולאור הסתירות הרבות ושקריו הנלוזים של התובע ואחותו

מתבקש בית המשפט לקבוע שהיתה הסכמה ברורה ומפורשת מצד התובע לכך , בהמשך

לאחר שקיבל  ,זה שהתובע חזר בו לימים. שהנתבעת והילדים יגיעו לארץ על מנת להישאר פה

 ".לא פגע בהסכמה ומשמיט את הקרקע מטענת החטיפה, ייעוץ משפטי



  

 :עוד טוענת הנתבעת בכתב הסכומים

. ל ניתן לקרוא ולהבין בבירור כי כוונה משותפת הייתה כבר בפנמה"בשיחות הנ . 27"

על תושב חוזר והמשכה בפרוש ובבירור  8.8.10-המשכה בישראל בשיחה של ה

הכוונה המשותפת להשארות הקטינים בישראל הופרה . 16.8.10-מה בשיחה ראשונה

אין בשינוי החד צדדי אך . 16.8.10-והפכה ללא משותפת לראשונה בשיחה של ה

 !!!בעמדת התובע כדי לפגוע בהסכמתם

כעולה בפירוש בתמליל שיחה )תחילת ההסכמה הייתה טרם יצאו הצדדים מפנמה ... 28

ה כשהסכים התובע לחתום על תצהיר אצל נוטריון בו המשכ( 16/8/10ראשונה מיום 

 8/8/10תמליל )הוא מאשר לילדיו להישאר בישראל עם הנתבעת לאחר חתונת אחיו 

כי הוא לא , בה נאמר במפורש( 16.8.10בתמליל שיחה ראשונה )המשכה ( תושב חוזר

 . חוזר בו מהסכמותיו הקודמות ויודע כי זה הדבר הטוב ביותר עבור ילדיו

משנה התובע את דעתו וזו הפכה להיות נקודת , החל מאמצע התמלול המוזכר אחרון. 29

אך אין היא סותרת את הכוונה המשותפת שהייתה , הזמן בה כבר אין כוונה משותפת

 !!!".אין בשינוי החד צדדי בעמדת התובע כדי לפגוע בהסכמתו, עד לרגע זה

  

לחוק והיא מבקשת להוכיח כי התובע ( א) 13שבסעיף במקרה זה חל החריג , לטענת הנתבעת, דהיינו

 .הסכים להעברת הילדים למגורים בישראל 

  

לחוק אמנת האג אשר קובע כי על אף הכללים האמורים  13אליה מכוון סעיף " הסכמה"מהי אותה . 13

לעיל אין הרשות השיפוטית או המנהלית של המדינה המתבקשת חייבים להורות על החזרת הילד 

 :הוראות החוק קובעות כדלקמן . הוכחה זו ואם

או הגוף האחר שבידיו מופקדת ההשגחה על גוף הילד לא הפעיל בפועל , המוסד, האדם( א")

עימן או השלים עימן לאחר  הסכים את זכויות המשמורת בעת ההרחקה או אי ההחזרה או 

 (.ד.לא במקור מ, הדגשה בקו תחתון)...". מעשה

  

על ההורה החוטף הטוען להגנה זו להוכיח כי הרחקת    הקטין או אי , על פי ההלכה הפסוקה.  א.        14

 . החזרתו נעשתה בהסכמת ההורה האחר

 :ראה לעניין זה  



היבטים משפטיים , הגירה וחטיפות ילדים "' ד שמואל מורן ואח"ספרם של עו

אברהם ' אברהם נ 3962/94( א"ת)א "תמ;88-106' בעמ,  הוצאת נבו, "ופסיכולוגיים 

  (.לא פורסם)סתר ' סתר נ 5097/92( א"ת)א "תמ;(לא פורסם)

  

 ".החטוף"ספק בקיומו של החריג פועל להחזרת הילד . ב     

 . 338, (5)י נ"פד רו' רו נ 4391/96א "ע:  ראה

  

 .שמעיתכי פסקי הדין אשר עסקו בשאלת ההסכמה קבעו כי זו חייבת להיות ברורה וחד מ, עוד יצוין. 15

הוכחת )בעוד שחלק מפסקי הדין קבעו כי על ההסכמה להיות פוזיטיבית ומוכחת בראיות של ממש 

 (. הסכמה בכתב או באמצעות מסמכים

לא )סתר ' סתר נ 5097/92( א"ת)ש "תמ;(לא פורסם ) לוריא ' לוריא נ 2214/94(  א"ת)ש "תמ 

 43470/97( א"ת)ש "תמ; (לא פורסם) גזונדהייט' גזונדהייט נ 5201/93( א"ת)ש "תמ; (פורסם

 . 8( 4) 97מש -תקאלמונית ' פלוני נ

  

ובעל פה " פסיבית"הרי שהחלק האחר של פסקי הדין בעניין קבעו כי ניתן להראות הסכמה  

 .ובאמצעות בחינת מכלול הנסיבות הרלוונטיות

  –ראה  

 .63( 3)י מז "פד ליבוביץ ' ליבוביץ נ 473/93א "ע 

  

לחוק  חייבת ( א) 13כי ההסכמה הנדרש  בסעיף גבאי  א"בע( כתוארו אז)א ברק ומדגיש הנשי

 בחד משמעיותאלמנט מרכזי ביסוד ההסכמה הוא הצורך . ולא מעוררת ספקות בהירה וברורהלהיות 

 . משמעיות-של מילות ההסכמה להבדיל ממילים דו

  

 :עוד מדגיש הנשיא ברק לעניין אלמנט ההסכמה

 . בעל פה ובהתנהגות, בכתב: הסכמה ניתנת מראש ויכולה להעשות בכל צורה. א

 .  לנתונים העניינים מודעותהסכמה אפקטיבית רק אם היא נעשית מתוך . ב

 . אובייקט ההסכמה הוא זכות המשמורת או הביקור. ג

הדורשת לשם , חד צדדיתלאמנה הינה פעולה משפטית ( א) 13הסכמה לעניין סעיף . ד

 . לה קליטה אצל ההורה האחרשכלו

 . המוצא את ביטויו החיצוני בהתנהגותו, של ההורה הסובייקטיביהסכמה מבוססת על רצונו . ה



 לא יוכלהוא , קוו-כי ההורה הנחטף אינו מוותר על שינוי הסטטוס, אם ההורה החוטף סובר. ו

. אדם הסבירגם אם הסכמה כזו עשויה להתפרש בעיניו של ה, לטעון להסכמת אותו הורה

 . הלב-טענה זו תעמוד בניגוד לעקרון תום

 14-17ראה סעיפים )כפיה או עושק ניתנת לביטול , הטעיה, הסכמה שניתנה מתוך טעות. ז

 (. לחוק( ב) 61יחד עם סעיף  1973-ג"התשל( חלק כללי)לחוק החוזים 

  

 שראל כנטען נבחן להלן האם אכן  ניתנה הסכמת האב לחזרת הילדים להתגורר בי. א. 16

 .י הנתבעת"ע

יידרש בית המשפט לבחון האם חזרת האב מההסכמה   –אם ייקבע שאכן היתה הסכמה כזו 

 . ככל שהיתה כזו, יש בה לאיין הסכמה קודמת -כנטען 

 .התובע הסכים לחזרתה וחזרת הילדים לארץ ועל מנת להישאר  –לטענת הנתבעת כאמור . ב

לך מריבה שהיתה בין בני הזוג כשבוע לפני מועד ההגעה כי במה, כאמור, הנתבעת טוענת. ג

ענה לה הנתבע כי הוא מסכים  –ולאחר שזו ביקשה לפנות לרב הקהילה לשיחה , לארץ

שבני המשפחה יטוסו לישראל כדי להתגרש ומסכים כי הנתבעת והילדים יישארו לחיות 

אלא שזה , ה אלוטענה הנתבעת כי התובע שלח לה מסרון המאמת דברי,  כמו כן. בארץ

 . נמחק ועל כן אין היא יכולה להציגו

בכתב התביעה שבפני הכחיש התובע סיכום שכזה בין בני הזוג ואשר הנתבעת טענה לו גם 

 . בתביעת הגירושין שהוגשה מטעמה

  

 :לכתב התביעה 7לענין המסרון טען התובע בסעיף   

 ".לעיל לאו הסכמה הואמובן מאליו שלא רק שהמסרון לא צורף אלא שהאמור "  

  

 :הופנה הוא למסרון זה ונשאל  1/12/2010בחקירתו של התובע בדיון מיום   

המסרון לא  –לכתב התביעה שלך  7מפנה לסעיף , .בפנמה שלחת מסרון לג. ש"

 ?מה היה שם במסרון . מהווה הסכמה

היא טענה שהיה מסרון שאני . אם תראי לי את המסרון אני אשמח לענות. ת

בעמוד   5  –2שורות )" לא ראיתי את זה. סכמתי שהיא תחזור לישראלה

 (.37לפרוטוקול 

  

 :עונה התובע  15  –12לפרוטוקול שורות  39בעמוד , ובהמשך  



דעות שלה ושלי , רעיונות, היו ויכוחים. מעולם לא הסכמתי שהיא תחזור לישראל"

יאלץ לוותר על הילדים ואני א, אמרתי שאם בעתיד נגיע להסכם.  אבל לא הסכמתי

 ... ".יהיה לי קשה

  

, כי ניתנה הסכמת התובע להיפרד וכי היא והילדים יישארו בארץ, לאימות טענת הנתבעת. ד

.  מציינת הנתבעת כי כאשר הצדדים הגיעו לארץ כל אחד מהם פנה לגור  בבית הוריו הוא

 ( :13תצהיר עדות ראשית של הנתבעת בסעיף )

אני והילדים אצל הורי . שנגור בבתים נפרדים, ה ברור לשנינוהי, כשהגענו לארץ"

 ".והוא אצל אימו

  

בעדותו לענין זה משיב התובע שבתחילה כוונת הצדדים היתה לשהות בבית מלון בעת 

רשימת אי (  ז לכתב התביעה"נספח ל)לתמיכה בטענתו זו מציג התובע  . הביקור בארץ

 2 –מיילים אשר נשלחו על ידי הנתבעת לבית מלון בארץ לבירור מחירים לחדר ל 

ראוי גם לציין כי הבירורים נערכו בחודש . 2010תינוקות לחודש אוגוסט  2 –מבוגרים ו 

 . דהיינו טרם הריב הנטען עובר להגעת הצדדים לארץ, 2010מאי 

  

לטענה כי כל אחד מבני הזוג התגורר בבית הוריו בנפרד ממשנהו ועם הגעת המשפחה . ה

( 1/12/2010לפרוטוקול מיום  29  –18שורות  37עמוד )משיב התובע בחקירתו , לארץ

 :ןכדלקמ

 ?בפעם האחרונה שהגעתם לארץ הייתם מסוכסכים . ש"  

 לא היינו ביחסים הכי טובים . ת   

 ?והיה ברור שאתה הולך להורים שלך והיא לשלה . ש  

 יש אימיילים שהיא שלחה לבית מלון שהיא . היה ברור שנלך לבית מלון. ת  

להורים שהגענו לישראל היא החליטה ללכת , ביררה לשהות שם בחופשה

היא אפילו רצתה שישלחו לה הצעת מחיר לחודש . היא שינתה את זה, שלה

 .זה היה בערך בשבוע של המריבה. לה ולי ולילדים

 ?הולכת להורים שלה ואתה לשלך. כשנחתתם בארץ פתאום היית בשוק שג. ש

היא תמיד רצתה ללכת . זה לא היה לי הפתעה. לא יודע אם הייתי בשוק . ת

גם שהייתי בא לחופש חודש שהיה לי מהעבודה תמיד היא  ,להורים שלה

מעולם היא לא הסכימה לנסוע לחופש למדינה , דרשה שזה יהיה להורים שלה

כמעט כל , אני הייתי אצל אמא שלה איתה ועם הילדים. רק פעם אחת, אחרת



אני . נפשות 7אני רוצה להגיד שמדובר בדירה של חדר וחצי שגרים בה . יום

 ".פהישנתי ברצ

  

מהתיאור העובדתי האמור איני למדה כי העובדה שכל אחד מבני הזוג פנה לבית , דהיינו. ו

 .  יש בה ללמד על פירוד בין בני הזוג, הוריו עם הגעתו לארץ

המלמד שבעת שהות בני  16/8/2010ראוי גם להפנות לתמליל השיחה הראשונה מיום . ז

 (:25' עמ)המשפחה בארץ בילו הם זמן רב יחדיו 

עוד אלף שקל על הכרטיס אשראי שהשתמשנו בארבעה ימים , עוד אלף דולר: .ג" 

 . שאתה היית לפני שנסעת לסין

 . אני לא מבין על מה יש לך לבזבז, אלפיים שקל לשבועיים זה לא כסף כאילו:  .'ג 

ע שב, אני לא זוכרת איפה זה היה, אנחנו היינו ביחד יום אחד, אתה היית איתי אתה: .ג 

 ?אז אתה מדבר איתי על שבועיים, מאות שקלים הלך לך בירושלים

 ?מה הקשר, היינו בזה, היינו במלון, מה הקשר: 'ג

 .... ולא קנינו כלום... אחר צהריים אחד. יום אחד, בקניון, לא במזומן, לא: .ג

 ..."קנינו מיליון דברים: .'ג

  

, בימים שטרם  נסיעתו לסין, ם לארץכי עם הגיע בני הזוג והילדי, מתמליל זה אנו למדים

ההתנסחות של הצדדים היא בלשון רבים . בילו בני המשפחה יחדיו בטיולים ובקניות

 . ומלמדת על עשייה משותפת

  

 הפנתה הנתבעת גם לתמלילי שיחות שהתקיימו בינה  –להוכחת ההסכמה הנטענת . א. 17

התובע הסכים לחזרתה וחזרת  ובין התובע ואשר לטעמה מלמדות ומאשרות את טענתה כי

 . הילדים ארצה

 ממנו מבקשת הנתבעת ללמוד על אותה  8/8/2010ראה למשל תמליל שיחה מיום   

 :הסכמה נטענת

 ושאני יוצאת עם הילדים תושב , קראתי באינטרנט על התושב חוזר', ג":   .ג  

 ?אז צריך הצהרה שלך מנוטריון שמסכים שהילדים יישארו בארץ הא , חוזר

 .טוב :'ג  

 עוד לפני שהולכים , עוד לפני שאני נוסעת. אז צריך ללכת לעשות את זה :.ג  

 . בשביל זה אני צריכה ללכת. צריך לעשות את זה, לעשות תושב חוזר

 . יומיים, נלך ביחד לעורכי דין ונטפל בזה הכל ביום אחד, נחכה אחרי החתונה :'ג



 .קיי.או: .ג  

 .על מה לא לחתום, על מה לחתום, יודעים מה שצריךהם , אני אומר :'ג  

 אבל זה לא קשור לעורך דין התושב חוזר: .ג  

בלי שאנחנו , זה, אה, אני לא חותם על שום? מה הקשר, בסדר.... הכל 'ג

ואני אחתום לך , בצורה מסודרת וזהו, נסגור הכול, מטפלים בכל העניינים

 "ויתור על הילדים

  

כי יחתום על המסמכים לצורך הכרת האשה והילדים כתושבים  התובע מציין במפורש

דהיינו מדובר בהסכמה  -חוזרים בארץ אולם זאת אך לאחר שכל העניינים ביניהם יוסדרו

 . מותנית 

  

 לאחר חתונת האח מתקיימות שיחות בין התובע לנתבעת שגם , לטענת הנתבעת. ב 

 ".הסכמה"מהם לטעמה ניתן ללמוד על 

 .16/8/2010לתמליל השיחה הראשון  מיום  הנתבעת מפנה

  

 :בשיחה זו מבהירה הנתבעת לתובע כי היא לא מתכוונת לחזור לפנמה 

 (9שורה  1עמוד )" לא חוזרת, אני אמרתי לך מבחינתי אני לא חוזרת לפנמה"  

  

 :הנתבעת מפצירה בתובע להישאר בארץ גם במחיר תנאים כלכליים פחות טובים   

 אנחנו נילחם שנה שנתיים ראשונות אבל אני מאמינה , לנו קשה אז יהיה"...  

עם שינויים נרחבים של כל מה שלא . אני לא מסוגלת. שאנחנו נוכל להסתדר פה

אני לא מסוגלת לתלות הזו . ואף פעם זה לא קרה, וכל מה שהבטחת שתעשה, עשינו

כל דבר , חרירודף א, אני לא מסוגלת לזה שאתה עוקב אחרי, התלות הכלכלית, בך

  –12שורות  1עמוד  –אני לא מסוגלת לזה , איך ולמה, שאני עושה על מה אני עושה

18 .) 

   

 : ולאחר שהנתבעת אומרת לתובע , לתמליל 10שורה  17ובעמוד   

 ... "אני לא מסוגלת לחיות בפנמה"  

 :עונה לה התובע   

 ..."תעשי מה שאת רוצה... אל תחיי"  

  



 :אומר התובע 22שורה  27ובעמוד   

 כי אני ידעתי שאת הולכת להישאר פה עם הילדים ובסוף חשבתי על זה "  

... נכון אני מוותר על הילדים עכשיו, במקום שתראי בזה גדולה... והחלטתי לוותר לך

" 

  

 :אומר התובע  12  –8שורות  53בעמוד , ובהמשך

ז הצדק זה שהם יהיו עם א, אני יודע שזה נכון שאם נתגרש אין ואין אופציה"

כי אני רוצה ... זה שהסכמתי שתבואי לפה ואני ידעתי בוודאות שתישארו פה... האמא

 ... "את הטובה של הילדים שלי שהם עם האמא שלהם

  

 מבקשת הנתבעת להראות כי התובע הסכים בצורה , מאמירות אלו המצוינות  לעיל. ג 

 ברורה  ובאופן חד משמעי לכך  שהיא והילדים יחזרו לחיות בארץ אולם שינה 

 .דעתו

דומה שאכן ישנן אמירות בתמלילים האמורים לעיל ובתמלילים שיפורטו להלן שמהן ניתן 

אולם , להבין כי התובע בשלב מסוים אישר לאם לקחת את הילדים ולעלות איתם לארץ

ודברים שניהלו הצדדים ובמסגרתו עלו אפשרויות נראה כי הדברים נאמרו כחלק מדין 

 .שונות להתנהלות ולא כהסכמה סופית וברורה

  

 :לתמליל של אותה שיחה 53 –ו  52ראה לענין זה האמור בעמוד . ד

כמו שאת , כל אני חושב שאת צריכה עכשיו לקחת' א, אני אגיד לך משהו" :'ג

מי שאין לו . אז אין פתרון אחר ,אין אהבה ואין זה, אומרת שאת סובלת ממני ואין

אני מסכים , אין לו מה לחפש עם הבנאדם הזה, אהבה ויש לו סלידה מבנאדם אחר

אני , אם אני אחיה פה או לא אחיה פה... אז תיקחי באמת עורך דין ותבררי. איתך

דבר שאני לא מתנער ממנו ובתקופה שאני כל עוד לא , אצטרך לממן את הילדים שלי

ואני לא ...עד שנתגרש כל אחד תלוי בעורך דין שלו, י אתן לך מזונותאנ, גרוש לך

לנסות להוציא ממך את הילדים ואת תנסי להוציא ממני את , יודע לאיפה זה יביא אותי

אני ... ובסופו של דבר אני בטוח שאני אוותר לך, ואני אעשה גם הכל, הילדים ולהרחיק

אני אקבל את השיגעון ואטרף , שליבטוח שאחרי חודש שאני לא אראה את הילדים 

, אני לא יודע מה אני אהיה מסוגל לעשות, ואני לא יודע מה אני יעשה לעצמי או לך

אני יודע שאם ... אני לא אומר לך כי אני לא יודע איך זה לחיות רחוק מהילדים שלי

אני לא . אני מודה, אני יודע, נתגרש ואין אופציה אז הצדק זה שהם יהיו עם האמא



זה שהסכמתי שתבואי לפה ואני ידעתי ... יודע איך אני אוכל לחיות בלי הילדים שלי

שהם עם אמא , כי אני רוצה את הטובה של הילדים שלי, בוודאות שתישארי פה

אני לא , אבל אני לא יודע איך אני אתמודד עם זה... עם כל הכאב שכואב לי, שלהם

עוד עשר , עוד שנה, עוד חודש, שבוע אני לא יודע עוד, יודע איך אני אקבל את זה

. אין במלחמה מנצחים, וגירושין זה מלחמה... אני לא יודע איך אני אקבל את זה, שנים

ואני אעשה את הכי טוב , את תצטרכי לעשות הכי טוב בשביל להשיג הכי טוב בשבילך

ה הכל כי אני אעש... אין כוחות שווים, ולהגיד לך שיש בינינו כוחות שווים, בשבילי

ואני אעשה הכל בשביל לעשות הכי טוב לצד שלי ואת בשביל להשיג את הילדים שלי 

 .(ד.מ–הדגשה לא במקור )...". תעשי את הכי טוב לצד שלך וזה טבעי

  

 :אומר התובע  19  –4שורה  58בעמוד , ובהמשך  

שאני אז מה נראה לך . אני אנסה. אם הולכים לגירושין זה סתם מלחמה, אני אומר לך"

נראה לך שאני יכול לחיות רחוק .. על מה את מדברת ג, .ומ. יכול לחיות רחוק מל

כמו שאת מכירה אותי יש , יש מצב שאני אחיה רחוק מהילדים שלי? מהילדים שלי

אני ... ?לא לראות אותם, מצב כזה בעולם שאני אסכים לחיות רחוק מהילדים שלי

ני מבין את ההיגיון ואני מנסה לשכנע את א... אמות ואני לא אחיה בלי הילדים שלי

אני מודה , הילדים צריכים ללכת עם האישה, ההיגיון. 'עצמי יום ולילה ואני אומר ג

אבל אני יודע ... ואני יודע שזה הדבר הנכון ואני יודע שהאמא תמיד תיתן להם חום 

 .(. ד.מ –הדגשה לא במקור )..." שאני לא אצליח להתמודד עם זה גם

  

 : 15  –9שורות  62לשאלת הנתבעת בעמוד ו  

 אני לא אומר , אני אומר לך, אנחנו הולכים לגירושין ואני אעשה את זה, ואם אני"  

... בשביל לאיים חס וחלילה אבל אני אומר לך אני אנסה לקחת חזקה על הילדים שלי

לפחות כי  יש לי גם שישים אחוז... אני אנסה אני לא יודע אם אני אזכה אבל אני אנסה

הדגשה לא )". אבל יש לי סיכוי כי הילדים נולדו שם ויש להם פספורט, הילדים קטנים

 .(. ד.מ –במקור 

  

וממנו מבקשת היא להראות  16/8/2010הנתבעת מפנה גם לתמליל השיחה השני מיום . ה

, 1' לאמירה בעמ, למשל, וללמד כי התובע עצמו הסכים גם הוא לעלות לארץ ובהתייחס

חלום שלי לחזור לקנות פה בית קרקע "ה 16.8.01מהתמליל השני מיום , 19ה שור

, אבל, כן החלום שלי"...: בהמשך השיחה מבהיר התובע, אולם. "ולגדל את הילדים פה



אין דרך שאני מוצא פה ... כי אני רוצה לעשות קצת כסף, נתתי לעצמי קצת זמן, לא

מי היה חי , ל"מי היה חי בכלל בחו, אם היה לי זה, אם היה לי תואר. עבודה בארץ ג

 ...". ל אם היה לי תואר או היה לי איזה משהו ביד"בחו

  

אך נראה כי מדובר בשאיפה , נראה שאכן התובע מביע רצונו לגדל את הילדים בארץ

 .  נוכח מצבו הכלכלי, שהתובע לא מאמין שיוכל להגשים

  

 (:9  –7שורות  16עמוד )וכשהנתבעת אומרת לתובע 

כי בלב שלם אני , כשאמרתי לך שאני רוצה להישאר עם הילדים בישראל אתה אמרת"

 ".אני מוותר על הילדים, תיקחי את הילדים, מהאומר שהגעתי להסכ

  

 : גם בהמשך אותה שיחה מתומללת, עונה לה  התובע אומר

, יהיה לי קשה. אני פשוט לא יכול לוותר על הילדים, זה לא קשור אלייך...   :'ג

לא , איך אני יכול לקום בבוקר, אני יושב ימים כבר חושב, אני אומר לך

 ....לראות את ל

 הרי אתה חשבת על זה ',ג .:ג

 ?את מבינה , את מבינה מה את מבקשת ממני :'ג

 סליחה, אתה חשבת על זה כבר קודם :ג

... 

, גם אני עכשיו יושב בסין, כמו שעכשיו את היית בישראל וחשבת וליבנת...  :'ג

שאני אעשה את , אני עד עכשיו אומר לך... לא כל לילה אני יושב עם עצמי

, אני באמת אלחם עם עצמי לעשות הכל, יע למצב כזהשאם נג, כל המאמצים

, מצד שני, אבל אני אומר לך, שהילדים  יהיו איתך בצורה הכי טובה שאפשר

אני לא רואה את עצמי , כי אני פשוט לא יכול, אני יודע ומכיר את האופי שלי

הדגשה בקו )..." אני אומר לך בשיא הכנות... יכול לחיות בלי הילדים שלי

 .(. ד.מ –לא במקור תחתון 

  

 :לתמלול  19  –18ובעמוד 

האופציה איך שאני רואה את זה גם אם . ... אני אומר לך בכנות מה אני חושב"... 

אני תמיד אתמוך . זה שתי אופציות מבחינתי, אנחנו נגיע לגירושין ותיקחי את הילדים

ולשכוח  האופציה שבטוח אני אקח זה פשוט לא לראות אותם ואותך  יותר, בהם



אני מקווה שאני לא אגיע ... אני אנסה קודם כל לעשות את זה, ולפתוח בחיים חדשים

אני יודע שאני לא אצליח לעמוד בזה כי ... אני מקווה שאני אצליח לעמוד בזה... לזה

התחתנתי בשביל ... אני קשור לילדים... אני אוהב את הילדים, אני מאוד קשור לילדים

. מו שאני אגיד לך עכשיו תחשבי את קמה בבוקר ואין לך את לזה כ... להביא ילדים

את תוכלי להמשיך את החיים , איך את יכולה להמשיך את החיים שלך תגידי לי. לידך

 .(. ד.מ –ההדגשה לא במקור )..." ?שלך

  

בקטע שיחה קצר אחד מציין התובע כי במקרה של גירושין יבחר באופציה של התנתקות 

 . מהילדים ומיד בהמשך מציין שלא יוכל לעמוד בזהכוללת מהנתבעת ו

  

" חטיפה"בדיעבד למעשה       ה" השלמה"או " הסכמה"כי , ההלכה הפסוקה קובעת כאמור. א.         18

לאמנת האג הינה פעולה משפטית חד צדדית הדורשת לשם שכלולה ( א) 13לעניין סעיף 

 .שהקליטה של הנתונים אצל  ההורה האחר והסכמה למע

דווקא מתמלילי השיחות שהובאו על ידי הנתבעת בפני בית המשפט ואשר חלקם צוטט . ב 

או חלקי שיחה בניסיון ללמוד מהם ההסכמה /עולה כי הנתבעת נתפסת למשפטים ו, לעיל

ניתן בנקל להבחין כי בקטעים מסוימים נחזית  –אולם מעיון ובחינת התמליל כולו . הנדרשת

 .יד לאחריה חוזר בו התובע ומציין כי לא יוכל לחיות ללא ילדיואולם מ, הסכמה לכאורה

 .אליה מכוון הדין " הסכמה"אין זו   

  

-4076בתיק , 17/8/2010כ הנתבעת ביום "ראוי להפנות בעניין זה להודעה אשר הוגשה מטעם ב.  19

 :זו  אשר בה מציינת, היא תביעת המשמורת אשר הוגשה מטעם הנתבעת לבית משפט זה, 08-10

במהלך הימים האחרונים שוחחו הצדדים ארוכות והגיעו להבנות והסכמות לפיהן יתגרשו "

ואילו המבקשת והקטינים , המשיב יחזור לנהל את חייו ועסקיו במרכז אמריקה, הצדדים

 ... "יתגוררו בישראל

  

 16/8/2010 –ו  8/8/2010הודעה זו מוגשת לאחר שהתקיימו אותן שיחות מתומללות מיום , להזכיר

כי האב מסכים להישארותם של , יכול היה להבין או להסיק מאותן שיחות" אדם סביר"האם  –

 ??  האישה והילדים בארץ וכפי שציינה הנתבעת בהודעתה האמורה

 .דומה שהנתבעת בוחרת ללמוד מחלקי שיחות את שהיא רוצה ומתעלמת מהשאר

  



,             שהשיחות שבין התובע לנתבעת אשר הוקלטו על ידהיש גם ליתן את הדעת לכך . א.        20

 .תומללו וצורפו לחומר הראיות לא באו באקראי או בחלל ריק

לאחר שהתברר לו דבר השיחות המוקלטות שהציגה הנתבעת שלח חוקר פרטי , התובע. ב

ציין באותן שיחות מ; א  והקליט את השיחות עימו.מר ר, אשר שוחח עם אחיה של הנתבעת

 .לכך שתהיינה ראיות שיתמכו בגירסת הנתבעת" דאג"האח כי 

 :24/11/2010לתמליל השיחה הראשונה  מיום  30-31' ראה למשל עמ 

 .עכשיו זה פלונטר רציני: חוקר"

 .בית משפט יכול לחייב אותה לחזור לפנמה, כן פלונטר רציני.:  א

 ?מה:   חוקר

 .כן.:  א

 ?איך אפשר לחייב אותה:   חוקר

 .מדינת ישראל חתומה על אמנת האג, אנחנו חתומים על אמנת האג, אפשר.:  א

 .רגע, רגע, רגע, רגע:   חוקר

 ,אם יוכח בבית משפט.:  א

 .נו:   חוקר

 .שהייתה פה חטיפה ולא הייתה פה הסכמה של שני הצדדים שהם יחיו פה בארץ.:  א

 ?איך אפשר להוכיח כזה דבר, אבל איך:   חוקר

 .אפשר.:  א

 ?איך:   חוקר

 ...כל מיני דברים...אני דאגתי לזה שהיא תביא.:  א

 .אוקי:   חוקר

 ,שהוא מספר לה על הילדים.:  א

 .אוקי:   חוקר

 .בקיצור. שהם פותחים בתהליך של תושבים חוזרים.:  א

 ?והוא מסכים לוותר על הילדים:   חוקר

 .בהקלטות שכן, הוא אמר.:  א

 ...מה זה אמר:   חוקר

 .הקלטנו אותו, הקלטות  .:א

 .אבל איך בן אדם אומר אני מוכן לוותר, נכון:   חוקר

 זה לא , טעיתי, לא...,שחור...,מה שהוא אוהב, הוא, ככה זה בן אדם של פוזה.:  א

 ...".שחור              



  

 :37-38ובעמודים 

 ?איך הוא הסכים לה להוציא את הילדים אבל:  חוקר"

, אם לא היה החתונה של אח שלו. רק בגלל זה, בגלל החתונה של אח שלו, אני אומר לך.:   א

 .הילדים לא היו יוצאים בכלל

 ?הוא לא היה מוציא אותם אם לא הייתה את החתונה, אה:   חוקר

 . בטח שלא.:  א

 ?הוא חשש ממנה שהיא תיקח אותם, למה:   חוקר

 .הכבוד שלו לא, אבל אתה יודע, הוא חשש.:  א

 .נתן לו לא:   חוקר

 ."לא נתן לו.:  א

  

   : 12-11בעמודים , ובתמליל השני של שיחה נוספת מאותו יום 

 ?לחטוף זה דבר בלי רשות, איך:    חוקר"            

 אבל הוא, הם הגיעו לפה בהסכמה. לחטוף זה אומר דבר בלי הסכמה. לא, לא.:   א

 טוענת שלא הייתה הסכמה   , והיא טוענת. לשם. טוען שהייתה הסכמה גם לחזור               

 אתה  , אם הייתה הסכמה שהם נשארים פה, זה העניין, עכשיו. לחזור לשם               

 .אנחנו הקלטנו אותו? מבין               

 .אוקי:   חוקר

 ...ישיהיה משחק מוח, ודאגנו לזה שיהיה.:  א

 .אוקי:   חוקר

 ?אתה מבין. שהוא כן רצה להישאר פה.:  א

 ?והוא באמת רצה להישאר:   חוקר

 ,לא:  אליהו

 .הוא לא רצה להישאר, אה:   חוקר

בסוף .. , כמו כל הזמן שהיה משקר, רצה להפוך אותה, אתה יודע, סתם הוא אמר לה את זה.: א

 ...,אני, אלי, תשמע, היא אומרת לי, בקיצור, היו חוזרים

 .כן:    חוקר

של , -שגם אם אני אקרא את הספר של ה, שיש פה דקויות, אבל יש פה חוקים בין לאומיים.:  א

אני רוצה שהסיפור הזה יעלה בפני בית משפט ... באמנת האג...הספר חוקים



אני רוצה שהיא תטפל בעניין , אני אבוא איתך ביחד, היא עורכת דין...עליון

 ."כמה וכמה דברים...עליתי, ה לשםבאתי אלי...,הזה

  

י הנתבעת לא היו אקראיות אלא נועדו לקלוט ולתעד "אותן שיחות אשר הוקלטו ע, דהיינו. ג

לא ניתן ללמוד , אולם למרות כל אלו, הסכמה של התובע להשארתם של הילדים בארץ

 . מהשיחות הסכמות כאמור

  

כפי שאף ציין התובע באמצעות , י לא הועילה לגרסת הנתבעת.ה ס"גם עדותה של ה, לטעמי.  א.         21

 . כ"ב

כ התובע האם היא יודעת כל דבר "אמנם טענה להיות חברת נפש של הנתבעת ולשאלת ב. ס.  ב

פרוטוקול מיום " )גם כל מה שעובר לה בחיים". ענתה ס, שעובר לנתבעת בראש

כ התובע בחקירה נגדית "אך לשאלות רבות של ב(. 25-31שורות , 7' עמ 10/11/10

ראה פרוטוקול )כי אין היא יכולה לענות כיוון שהנתבעת לא חלקה מידע זה איתה , ציינה

 13' עמ; 26-29שורה  11' עמ; 13שורה  11' עמ; 13שורה , 10' עמ 10/11/10מיום 

 (. 20-31שורות 

שהנתבעת החליטה שהיא יוצאת מפנמה עם כ התובע מתי ידעה בפעם הראשונה "לשאלת ב.  ג

היא אמרה שהיא לא , החלטה הייתה שלה בלבד" : הילדים בלא כוונה לחזור עונה היא

 ...."כל הזמן היו לה קשיים איתו, זה היה כל הזמן. יכולה להמשיך לחיות איתו

 (. 14-17שורות  10' עמ 11/10/11פרוטוקול מיום )

ככל שהטונים ": על שיחתה עם התובע בפנמה ציינה כאשר נשאלה, .בהמשך עדותה של ס

הוא כנגד הטיח בפניי שאם הוא היה יודע הוא בחיים לא היה נותן לה , רעמו להם

שורות  11' וכן בעמ 11/10/10לפרוטוקול מיום  8-10שורות , 9' עמ -..."לעזוב את פנמה

14-17: 

 ?הסכמה לא עלתהשאלת ה, אמרה לך שהיא לא מתכוונת להישאר בפנמה. כשג. ש"

אמרה שהחיים שלהם בלתי אפשריים . אמרתי שג. אל תכניס לי מילים לפה. ת

 . ..."היא לא סיפרה לי על הסכמה. שם ושלא היה לה חיים. 'להמשיך לחיות עם ג

כך שלגרסתה גם , אומר. 'לכל אלו יש להוסיף טענת העדה כי לא ניתן לסמוך על מילה שג

 . ן היה לסמוך על מילתולא נכו, משהו. 'אם הבטיח ג

  

הסכים שתישאר בארץ עם . 'נסמכת על דברי הנתבעת כי ג, א.א' הגב, עדות אחותה של הנתבעת. 22

תעזבי אותה עוד מעט ".: עת חיבקה את הבת ל, .'הילדים ועל כך שבתחילת אוגוסט אמר לה ג



תובע וכן אישרה כי העדה אישרה כי לא הייתה ביחסים טובים עם ה. "יהיה לך אותה לכל החיים

כי עדותה בעניין זה מלמדת על מידע חלקי ולא , על כן נראה. לא התערבה ושאלה יותר מידי שאלות

 . רציף

  

, כלל לא ברור שהנתבעת אכן הבינה באופן מוחלט כי הנתבע מסכים לחזרתה לארץ, לטעמי. א.        23

 .סכמה כזואינה מעידה על ה,שכן התנהלותה בהמשך להסכמה נטענת זו 

היינו מצפים כי בהתייחס לנסיעה זו היו נרכשים כרטיסי טיסה לאשה וילדים לצד אחד . ב

כאשר מועד , כרטיסי הטיסה שנרכשו היו הלוך ושוב לישראל וחזור ממנה. בלבד ולא היא

הנתבעת מציינת כי כרטיסים הלוך חזור עולים פחות מכרטיס . 1.9.2010החזרה היה ליום 

 .אולם לא הוצגה כל ראיה לכך  –לצד אחד בלבד

או /או חברים ו/לא הובאו כל ראיות המלמדות כי הנתבעת והילדים נפרדו מקרובי משפחה ו. ג

דומה שמי שמתכוון לעזוב ארץ בהסכמת בן זוגו ינקוט בהליכי פרידה . מהגננות של הילדה

 . נדרשים אלו

ים בשש מתוך שבע מזוודות טוענת האם שעובר להגעת הצדדים לארץ נארזו חפצי הילד. ד

כי שלוש מתוך המזוודות הכילו ציוד אשר , הנתבע הכחיש וטען. אשר הובאו מטעמה לארץ

 . שייך היה לעבודתו

המגיעים לארץ לחופשה ( ילדים 2+ מבוגרים  2)נהיר כי משפחה שלמה , בין כך ובין כך

א הובאה כל ראיה ל. שבע  מזוודות אינה דבר חריג-של כחודש וחצי ומביאים עימם שש

לאימות טענה זו של הנתבעת ומכל מקום לא הוצגו ראיות המלמדות כי נעשו פעולות 

להעברת ריהוט וציוד של  הילדים אשר היה ממוקם בדירת המגורים בפנמה באמצעות 

 . או בדומה לזה/מכולה ו

. התובע היינו מצפים כי הנתבעת תביא ליישומה באמצעות, כנטען, לו אכן הייתה הסכמה. ה

ניתן לראות הסכמת התובע להשארות הילדים  8/8/2010בשיחה מיום , לשיטת הנתבעת

הייתה הסכמה רציפה של  16/8/2010-בארץ ולטעמה עד לחלקה השני של השיחה מה

מדוע נדרשה הנתבעת להגיש  -אם אכן כך היה הדבר . התובע להשארות הילדים בארץ

מדוע לא ניתן היה להגיש הודעה ? ש זה"התובענה למשמורת לבימ 2/8/2010ביום 

 ??מדוע הוגשה תובענה לגירושין? בהסכמה

ש זה למחיקת התובענה "בו ביום שבו מוגשת הודעה לבימ, 16/8/2010-ב, יתר על זאת.  ו

מוגשת תביעת גירושין לבית הדין , למשמורת בנימוקים לפיהם הצדדים הגיעו להסכמות

סר תום לב ותוך ניסיון להשיג יתרונות בכל החזיתות בחו, הרבני ובמקביל נראה שהנתבעת

 . לא מספרת לתובע על ההליכים המתקיימים –האפשריות 



הנתבעת , שכן –אינה יכולה לעמוד , טענת הנתבעת כי סמכה על ייעוץ עורך הדין שלה

שהינה אדם נבון וערני יכלה בנקל לומר לעורך הדין כי פעילות זו המתנהלת בשני מישורים 

 . אינה מקובלת עליה, מקבילים

אשר מאד רצתה להישאר בארץ עם הילדים פעלה במישורים מקבילים , דומה שהנתבעת

כי לא יכלה לפעול במישור הפשוט ולקבל הסכמת התובע להותרת , לטעמי, מלמדיםה

 . הילדים בארץ

  
למנוע העברת קטינים , בין היתר,משיעדיה של האמנה ומטרתן של המדינות המתקשרות הינה . 24

ממדינה למדינה ושינוי מקום מגוריהם כחלק מאמצעי הלחץ בסכסוך בין הורים באמצעות מעשה חד 

 3י ומשנקבע כי הנתבעת הפרה את זכויות  המשמורת של האב התובע  על פי הוראות סעיף צדד

מצאתי כי יש להורות שהילדים יוחזרו ,  לאמנה 13לאמנה ולא הוכיחה טענת הגנה כמפורט בסעיף 

 . למקום מגוריהם הרגיל בפנמה

  
  

 :בנסיבות העניין ובהמשך לנתונים שבאו בפני מורה, לפיכך. 25

  

האב התובע , בכפוף להודעה מטעם הנתבעת כי היא מצטרפת ונוסעת עם הילדים לפנמה. א

 .ימים מהיום 20ירכוש לנתבעת ולילדים כרטיסי טיסה לפנמה למועד שלא יקדם מעוד 

הדין יירכשו כרטיסים עבור -ימים מקבלת פסק 5בהעדר הודעה מטעם הנתבעת בתוך  

 .הילדים בלבד

  

כ "ה ראשונית תקינה של הנתבעת והילדים בפנמה יפקיד התובע בידי בלצורך קליט, כמו כן. ב

ב שער יציג וידאג לשכירת דירה מתאימה "ארה$  10,000-הנתבעת סך בשקלים השווה ל

 .לצרכיהם תוך שהתובע משלם מראש עבור חודש השכירות הראשון

רטיו יינתנו כ הנתבעת ויועבר לחשבון אשר פ"הסך האמור יופקד בנאמנות כאמור בידי ב 

 .י הנתבעת מיד לאחר הטיסה לפנמה"ע

  

 . היה והנתבעת אינה נוסעת לפנמה יהיו הילדים במשמורתו ובטיפולו של התובע. ג

  

כולל גם השאלה האם יש ליקח בחשבון )יתר ענייני המשפחה ייבחנו בערכאות המוסמכות בפנמה . 26

 (.ויב בהם התובעי התובע כחלק מחיובי מזונות ואם יח"הסכום שהופקד ע

  



היה ומי מבני המשפחה לא יכול לצאת את הארץ בגין העדר אשרה וככל שמתעוררות בעיות בעניין . 27

 .זה ניתן לפנות לרשות המרכזית האמונה על כך במשרד המשפטים

  

 . ₪ 25,000ד  בסך כולל של "ט עו"מחייבת הנתבעת בהוצאות ושכ. 28

  

 

 

 

 

 

 

. לצדדים בדואר רשוםהמזכירות תשלח פסק הדין 

 

 

 

  

  

 .בהעדר הצדדים, 2011מרץ  02, א"ו  אדר א תשע"כ,  ניתן היום

  

 חתימה

  

  

  

 


