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 החלטה
 

בחיסון כנגד  (15, 14)גילאים  יה הקטיניםלחסן את ילדיש להיענות לבקשת האם האם : השאלה

 נגיף הקורונה, חרף התנגדות האב? 

 

 וטענות הצדדים:רקע  א.

 

הצדדים היו בעברם בני זוג וממערכת יחסים זו נולדו להם שלושה ילדים, אחד בגיר כיום  .1

(XXX :הקטינים"( ועוד שני קטינים נוספים שפרטיהם בכותרת )להלן" .) 

 

ים לי מהליכים קודמים שהתנהלו בעניינם וביחס לקטינים בעצימות הצדדים מוכר .2

גבוהה, ובכלל זה הליך לביטול והגבלת האפוטרופסות הטבעית של האב ביחס על 

כי האב אינו נוכח  "(האם"( עת טענה התובעת בשעתו )להלן: 23352-02-17הקטינים )א"פ 

שה לקבל החלטות בעניינם של בחייהם, אינו משתף עמה פעולה בעניינם ועל כן היא מתק

דבר הפוגע בהם. לאחר בחינת טענות הצדדים, ניתנה החלטה מפורטת ביום  –הקטינים 

לתקופה  "(האב", במסגרתה הוחלט על צמצום אפוטרופסותו של הנתבע )להלן: 6.6.17

שנים, כך שהאם לא נזקקה לאישורו של האב בקבלת החלטות הקשורות  4קצובה בת 

ים רפואיים.  הצו פקע זה מכבר.  בשעתו האב עזב את אזור מגורי הקטינים לילדים בעניינ

לאזור מרכז הארץ, סירב להסדרי שהות קבועים ולא נכח בחיי הקטינים באופן מוסדר 

יום של הילדים -ובית המשפט ראה לנכון לקשור בין מידת נוכחותו ומעורבותו בחיי היום

 איים.לבין יכולת קבלת החלטות בענייניהם הרפו
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תחילתו של ההליך הנוכחי הוא בתביעה שהגישה האם במסגרתה עתרה לבטל שוב את  .3

אפוטרופסות האב והארכת תוקף הצו שניתן בהליך הקודם כאמור, כל שיתאפשר לה 

לפעול בכל הנושאים הקשורים לקטינים, לרבות בעניינים רפואיים וחינוכיים, ללא צורך 

 בקבלת אישור האב. 

 

אינו מיוצג גם בהליך הנוכחי, הגיש כתב הגנה מטעמו ודחה את טענות האם ואף האב ש .4

 העלה טענות לניכור הורי מצידה. 

 

( 40392-08-21בד בבד עם ההליך הנוכחי הגישה האם בקשה ליישוב סכסוך )י"ס  .5

במסגרתה עתרה למתן צו שיתיר לה לקבל החלטה בנוגע למתן חיסוני קורונה לקטינים 

ל את אישור האב. האם סבורה כי טובת הילדים היא להתחסן וזאת לאור מבלי לקב

 התפרצות מתמשכת של המגפה וגילם של הקטינים המאפשר חיסון.

  

האב מתנגד למתן החיסון לילדיו, שעה שלטענתו הדעות חלוקות בנוגע לצורך במתן  .6

בור כי נגיף החיסון  ולטענתו הסיכון בחיסון גדול מהתועלת וטובת הילדים. האב ס

הקורונה אינו גורם לתחלואה קשה בילדים ואין מעקב מספק אחר תופעות לוואי 

 כתוצאה מהחיסון ולדעתו לא נכון לחסן ילדים בשלב זה. 

 

נוכח מורכבות הסכסוך ועל רקע המחלוקת בין ההורים בדבר חיסוני הילדים ובשים לב  .7

שר התרשמות מעמדתם, מונתה לגילאי הילדים ועל מנת להנגיש עבורם ההליך ולאפ

 לילדים אפוט' לדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי במחוז צפון.

 

הוגשה עמדתה ובמסגרתה צוין כי האם היא זו אשר נושאת באופן בלעדי  9.9.21ביום  .8

בנטל גידול הילדים,  אם כי צוין עוד  שהילדים אוהבים לבקר את אביהם מעת לעת 

 ולשהות עמו. 

גשה עם הקטינים אשר ידעו להביע בפניה את רצונם ביחס לקבלת חיסון האפוט' לדין נפ

אשר בשלב זה מסרב להתחסן   14כי מדובר בנער בן  ,צוין XXXלקורונה. ביחס לבן 

ומעדיף להמתין עם קבלת החיסון  ולדעתה של האפוט' לדין  יש ליתן חשיבות רבה לדעתו 

מו ואין לחסנו בניגוד לרצונו. ביחס להחליט בעניין זה בעצ XXXולרצונו ולאפשר לבן 

( צוין כי הוא דווקא מבקש לבצע את החיסון מוקדם ככל הניתן ולכן 13)בן  XXXלקטין 

 יש לאפשר לאם לחסנו.        

 

התקיים דיון במעמד הצדדים והאפוט' לדין, במסגרתו שבה  2.11.21יש לציין כי ביום  .9

חיי הקטינים מחד גיסא ואילו האב תיאר האם והדגישה את חוסר מעורבותו של האב ב

את מעורבותו בחיי הקטינים כראות עיניו, מאידך גיסא. עמדות הצדדים היו קוטביות: 
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האם טענה כי האב פוגש באופן ספורדי ולא מסודר בילדים בסופי שבוע בלבד וגם אז 

ה כלל מקבל בכל פעם ילד אחד מבין הילדים להסדרי שהות. כן טענה כי אינו מתקשר עמ

ולא ניתן להגיע עמו לשום הסכמה בעניין טיפול בילדים. האב טוען כי הוא מעורב מאוד 

בחיי הילדים פוגש בהם כל שבוע והודה כי אינו בקשר עם האם ואינו מוכן להיות עמה 

בקשר. לדבריה היא נעדרת כל כשירות הורית ופוגעת בילדים בכך שחושפת אותם לבני 

יחס למתן חיסוני הקורונה הוסיף האב וטען כי אין זה הזמן זוג רבים במהלך חייה. ב

המתאים לחסן את הקטינים, שעה שהדעות חלוקות לגביו ולטענתו עלול להיגרם יותר 

 נזק מתועלת. 

האפוט' לדין, שבה על האמור בעמדתה אף הדגישה את הלך הרוח בפסיקה בעניין זה, 

 החופש לבחור.  לפיה יש לקבל את רצון הקטינים ולהעניק להם את

לבחור היות  13האב חלק על עמדת האפוט' לדין וטען כי אין כל מקום לאפשר לילד בן 

והוא אינו יודע מה נכון ומה לא נכון.  האב ציין כי הוא עצמו לא התחסן והוא אינו מרגיש 

שיש צורך בכך, אלא הוא עושה בדיקות באופן קבוע וכך יש להתנהל. האב לא מסר הסבר 

 מדוע הוא עצמו לא התחסן. מפורט 

 

בשלב זה, תוכרע המחלוקת בעניין חיסוני הקורונה בלבד, בעוד באשר ליתר העניינים  .10

לגביהם עותרת האם להגבלת אפוטרופסות האב, תינתן ההכרעה לאחר קבלת תסקיר 

 הסעד שהוזמן וטרם הוגש. 

 

 דיון והכרעה ב.

 

בין ההורים, סבורני כי בנסיבות יש לאמץ  לאחר ששקלתי בדבר ובראי מורכבות הסכסוך .11

את עמדת האפוט' לדין בסוגיית מתן חיסוני קורונה לקטינים וזאת על פי המתווה שהוצע 

 על ידה. אבאר כעת הדרך למסקנה זו:

 

 והתמודדות החברה: לאוכלוסייה הכלליתמגפת הקורונה סיכוני על  ב.א.

 

וזרעה בהלה  2020רצה לחיינו בתחילת רבות דובר וסופר על מגפת הקורונה אשר פ .12

עולמית ויצרה סדר עולמי חדש. מחלת הקורונה הוגדרה כמגפה עולמית אשר גרמה 

לתמותה של מיליוני בני האדם בכל רחבי העולם. ממוצע הנפטרים בעולם מקורונה גם 

איש מדי שבוע  7000-הוא כ 2021לאחר החיסונים, מאז חודש אפריל ועד חודש נובמבר 

במרשתת(. עד היום  covid-19תקופות שבהן התמותה אף כפולה )ראו נתונים באתר עם 

 בני אדם כתוצאה מהמחלה.  5,210,000נפטרו מעל 
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עקב המגפה ומתוך רצון למגרה הופעלו בשלב הראשוני ועוד בטרם אישור החיסון,   .13

רים(, השבתת אמצעים רבים כמו גם הגבלות על התנועה אל ומחוץ לארץ ובתוך הארץ )סג

המשק וריחוק חברתי שלא נראו כמותם במחוזותינו כמו גם הגבלות נוספות אשר פגעו 

קשות בשגרת החיים ויש בהם כדי להדגיש את החשש הגדול מפני ההידבקות בנגיף 

והשפעתו על בריאות הציבור. )ראה גם בהקשר זה  דברי כב' השופט עמית, בבג"ץ 

 (. 1סעיף  3(, עמ' 7.4.20)נבו  יהו ראש הממשלהלוונטהל נ' בנימין נתנ 2435/20

 בקרב ילדים ובני נוער: Long-Covidנזקי   

 

ידוע כי מעבר לתסמיני המחלה המוכרים הכוללים בין היתר, אובדן חוש טעם וריח,  .14

חולשה עייפות ועוד, הרי שלמחלה השלכות משמעותיות ותסמינים שונים גם לאחר 

" ראה "Long Covid 19" או Post acute covid 19"  ההחלמה הידועים בכינויים

 CDC, COVID-19 and Your Health, Centers for Disease Controlלעניין זה: 

and Prevention ,2020-02-11 ב(American English) 1 in 5 People With 

COVID-19 Developed Mental Health Issue, Healthline  2020-11-12 

 . ()באנגלית

 

יש לציין כי הגם שנתוני התמותה בעולם ממחלת הקורונה מעידים כי אוכלוסיית  .15

המבוגרים ואלה הנמצאים בקבוצות סיכון, הן האוכלוסיות הפגיעות ביותר, הרי שעדיין 

גם ילדים וצעירים עשויים לסבול ממחלה קשה עקב הידבקות בנגיף אם כי נראה כי 

חלה עם פחות סימפטומים וסיכון לחייהם מאשר ילדים ובני נוער עוברים את המ

המבוגרים. עם זאת, ילדים ונערים שחולים בקורונה חשופים לנזקים ארוכי הטווח של 

תסמונת דלקתית רב  -pimsהמחלה וכאן חשיבות החיסון כנגדה מתגברת )כגון תסמונת 

ים לא חלק מהילדמערכתית מסכנת חיים(. מחקרים בבריטניה מראים למשל, כי אמנם 

חווים תסמינים כלשהם, או שיש להם תסמינים קלים, אך לאחר כחודש וחצי, הם 

מתחילים לחוות תסמינים ארוכי טווח של קורונה הנעים בין עייפות רגילה וכאבי ראש, 

)ראו:   פסיכיאטריים כמו התקפים ואפילו נגעים בעור-לבין תסמינים נוירו

longcovidkusd.org .) 

 

מכל  37%בבריטניה כי  28/11/2021הנתונים העדכניים נכון ליום עוד מלמדים  .16

מקרי תמותה בקרב ילדים התרחשו בשל הידבקותם  7המאומתים בבריטניה הם ילדים, 

נובעת מקורונה שמהווה גם  5-9פטירות של ילדים בני  22מכל  1בקורונה בשבוע אחד, 

! בנוסף אובחנה עלייה 2021ת בשנ 10-19גורם חמישי בשכיחותו למוות בקרב ילדים בני 

 בחודש אחד.  Long Covidבמספר הילדים הסובלים מהשפעות  30%של 
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בגלי צה"ל דיווחה קרן שכטר אזולאי מנהלת מחוז דרום של  29/11/2021בראיון מיום  .17

 1על הסיכונים ארוכי הטווח של מחלת הקורונה לילדים באומרה כי  קופת חולים "מכבי"

יחלה ויגיע למצב  900-מ 1יאושפז בבית חולים בעקבות נזקי המחלה, ילדים  200 -מ

 . Pimsיפתח את התסמונת הדלקתית  3000-מ 1בינוני קריטי 

 11.2%מעלה כי  ynetבאתר  13/9/2021סקר אחר של משרד הבריאות שפורסם ביום  

-ה ו( שחלו בקורונה חוו תסמינים כלשהם של קורונה לאחר ההחלמ18מהילדים )עד גיל 

חודשים לאחר שחלו. עוד  6נותרו עם סימפטומים של המחלה לתקופה של  4.6%עד  1.8%

נמצא כי יש קשר בין גיל הילד לסיכון לחוות תסמינים ארוכי טווח. ככל שגיל הילד עולה, 

שנים נמצאו תסמינים ארוכי  3-6כך גם גובר הסיכון לתסמונת. בקרב ילדים בגילאים 

כן נמצא מתאם בין -. כמו12-18בקרב בני נוער בני  4.6%ת מהם, לעומ 1.8%-טווח ב

מחלה תסמינית לבין הסיכוי לחוות תסמינים ארוכי טווח לאחר מכן. בקרב בני נוער 

בקרב  3.5%לעומת  long covidהיה  5.6%-שנים שחלו עם תסמינים ל 12-18בגילאים 

 אלו שלא חוו תסמינים כשאומתו כחיוביים לנגיף.

של אגף המחקר של הכנסת "מגפת הקורונה ומצבם של ילדים ובני נוער בנייר עמדה  

אחד ( נרשם כי 16/11/2021בישראל" אשר הוגש לציום היום הבינלאומי לזכויות הילד )

אחד מכל שישה ילדים  –מתוך המאושפזים , ילדים מאומתים נזקק לאשפוז 193מכל 

 .היה במצב בינוני עד קריטי

 

למחלת הקורונה  םאם ילדים ובני נוער פחות סימפטומטיי מדברים אלה ברור כי גם

ביחס למבוגרים, נזקיה ארוכי הטווח של המחלה לא פוסחים עליהם והם מהווים אחד 

השיקולים כבדי המשקל המצדיקים חיסון ילדים ובני נוער )בדיוק כפי שמחסנים 

מחלות שנזקיהן ארוכות הטווח הן  –תינוקות וילדים ממחלות פוליו, חצבת ושעלת 

 מהווה הסיכון המשמעותי לבריאות הילדים(.

 

 :בכלל ובקרב בני נוער בפרט חיסוני קורונהעל  ב.ב.

 

מנהל התרופות האמריקאי( חיסון לנגיף  FDA-אושר לשימוש )ע"י ה 2020בשלהי שנת  .18

לחזרה מבוקרת הקורונה אשר הביא עמו בשורה חדשה אשר יצרה בהכרח מסלול אפשרי 

לשגרת החיים המוכרת  )תחת מגבלות מסוימות(. תהליך מתן החיסון פעל באופן הדרגתי 

כך שתחילה הוא ניתן למבוגרים ואוכלוסיות בסיכון ולאחר מכן לכלל האוכלוסייה לפי 

 חלוקה לגילאים,  כמו גם לבני נוער וילדים, כפי שיפורט.

 

חשיבותו של החיסון נגד קורונה ואכן ניכר כי   נדמה כי אין צורך להכביר במילים על .19

החיסון הביא להקלה ברמת התחלואה הקשה ולהסרת המגבלות שהוטלו עקב התפרצות 

הנגיף. מעת לעת אנו עדיין חווים התפרצות מחודשת של זנים חדשים של הנגיף ואף 
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בימים אלו נתגלה וריאנט חדש המכונה "אומיקרון" שטרם ידועות כל השלכותיו 

והשפעותיו על האוכלוסייה, עם זאת נשמעו כבר קולות כי מי שחוסן כנגד קורונה, הרי 

שהחיסון יעיל גם כנגד וריאנט זה ומאפשר התמודדות יעילה עם המחלה אף אם נדבקים 

בה הגם שהדברים נאמרו בזהירות ונבדקים בימים אלה. מכאן הרי שחשיבות החיסון 

 מקבלת משנה תוקף.  

 

לאחר דיון  2021אושר ע"י משרד הבריאות בחודש יוני  12-15ון לבני נוער בני מתן החיס .20

של צוות מומחים ופרסום מחקרים בדבר יעילות החיסון במניעת המחלה. לפי פרסומי 

משרד הבריאות החיסון הוא בטוח ותופעות הלוואי אינן משמעותיות. לפי משרד 

ים מסייע בהכרח בהפחתת הסיכון הבריאות הרחבת מבצע החיסון גם לבני נוער וילד

להידבק ולהדביק ובכך למנוע ולמגר את התפשטות המגיפה. יש לציין, כי משרד הבריאות 

הוא זה אשר אמון על בריאות הציבור והוא המתווה את המדיניות למען שמירה על 

בריאות הציבור מתוך דאגה לילד הפרטני המקבל את החיסון )ראה עוד על מעמדו של 

המרכז המשפטי  –עדאלה  7245/10בריאות כמתווה מדיניות חיסונים בבג"ץ משרד ה

(.  נכון 474-476( בעמ' 4.6.13)נבו לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד הרווחה 

 מבני הנוער. 50%-להיום חוסנו בישראל כ

 

ים מעבר לרצון למנוע תמותה, מחלות ונזקים ארוכי טווח של מחלת הקורונה בקרב ילד .21

קיימת הצדקה חברתית לחיסון ילדים ובני נוער כנגד המחלה כחלק מהמאמץ המשותף 

של חברה למנוע הפצתה באוכלוסייה הכללית. גם ילדים הם חלק מהאמנה החברתית 

הכללית המניחה הנחה ברורה לכל שחברי האמנה מחויבים האחד לבריאות ושלום 

 40-51%שכן  2021שמעותית במהלך האחר. שיעור המידבקות מבני נוער וילדים נסק מ

שההדבקה מילדים כמעט הכפילה את ונמצא  מהמבוגרים נדבקו מילדים 29%-מהילדים ו

 .עצמה

לפיכך ואם החיסון הוא בטוח לילדים והוא אכן בטוח כפי שקובעים גורמי רפואה  

מוסמכים ומחקרים, הרי שיש לקחת בחשבון גם שיקול זה עת עולה הפרק סוגיית חיסון 

הילדים ובני הנוער. זאת בייחוד כאשר לא מדובר בחיסון בכפייה או כנגד רצון הפרט, 

 אלא חיסון שילד מעוניין בו.

 

בהקשר זה, יש להפנות לנייר עמדה מטעם האיגוד לרפואת ילדים והחוג הישראלי  .22

 12-15שבוחן יעילות החיסון ביחס לבני  2021למחלות זיהומיות בילדים מחודש אפריל 

קובע, כי נתוני מחקר קליני מראים כי החיסון בבני נוער יעיל במניעת תחלואה. עוד ו

 נכתב כי: 

 

 100%החיסון של חברת פייזר הניתן בישראל נמצא בעל יעילות של "

שנים. כמו כן,  נמצא כי  15עד  12במניעת מחלה בילדים בגילאים 
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והן במתן רחב החיסון בעל פרופיל בטיחות מצוין, הן במחקרים קליניים 

שנים עם מחלות רקע.  15- 12היקף בישראל, כמו גם בבני נוער בני 

לילדים ועוד יותר מכך לבני נוער יש תפקיד בהפצת המחלה... תחלואת 

 7מכל  1ילדים מביאה לאשפוז עם שעור תחלואה בינונית וקשה, כלומר 

 "ילדים שאושפזו עקב קורונה היה במצב בינוני עד קשה...

 

מטעם האיגוד לרפואת ילדים, הובעה עמדה  3.11.21ייר עמדה מאוחר יותר מיום בנ .23

וצוין כי התועלת מהחיסון עולה בסדרי גודל  5-11כללית לגבי יעילות החיסון בילדים בני 

על הסיכון האפשרי ממנו. לשיטתם ילדים בשלב כלשהו יחשפו לנגיף אם כמחוסנים ואם 

 ללא חיסון והחיסון עדיף.  

ומעלה צוין כי מחקר חדש וראשון מסוגו מצא שחיסון חברת פייזר  12לילדים בני  ביחס

שנים. מעבר לכך  12-18בבני  covid 19את הסיכון לאשפוזים על רקע  93%-מפחית ב

מחקרים הראו כי החיסון יעיל אף בהורדת הידבקות בנוסף על יעילותו בהורדת תחלואה. 

וההפניות שם(. כידוע, כיום התקבלה החלטה  )ראה נייר העמדה באתר משרד הבריאות

( ולא רק בני נוער כאמור לעיל. זאת לאחר 5-11במשרד הבריאות על חיסון ילדים )בגילאי 

 2,000,000ילדים וכאשר כיום כבר מחוסנים שם מעל  2200ניסוי שנערך בארה"ב בקרב 

 ילדים ובני נוער.

 

   בחזרה לענייננו: ב.ג.

 

דעות חולקות בקרב הציבור בסוגיית החיסון מפני מחלת הקורונה, הרי אף קיומן של על  .24

עולה  חשיבות החיסוןשעמדת משרד הבריאות מהווה קו מנחה למדיניות חיסונים.  

באופן ברור מעמדות מומחים וחוקרים בארץ ובעולם ויש בו כדי להגן ולשמור על 

ות הלוואי אינן משמעותיות בריאותם של ילדים כמו גם של מבוגרים, כל זאת כאשר תופע

 ובוודאי שאינן מהוות סיכון שווה ערך להידבקות במחלה עצמה. 

 

יש לזכור כי העיקרון המנחה את בית המשפט בכל הנוגע לקטינים הוא עקרון טובת  .25

, וכן 453( 1, פ"ד נה )דויד נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים 5227/97הקטין )ראו: בג"ץ 

( ונראה כי גם כאן  1962וק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב )א( לח68סעיף 

טובתם של הקטינים, בשים לב לעמדת משרד הבריאות,  היא במתן החיסון שיש בו כדי 

 כל עוד הם מסכימים ומעוניינים בכך.  –לשמור על בריאותם 

משפטית )א( לחוק הכשרות ה68על פי הפסיקה מהעת האחרונה בהקשר זה, הוראת סעיף 

פורשה כנוגעת למקרים שבהם עולה צורך בניתוח או כשיש צורך ב"נקיטת אמצעים 

רפואיים אחרים". ואולם, כאשר מדובר בביצוע חיסונים שגרתיים, אין צורך בקבלת 

חוות דעת רפואית ויש לפעול על פי הנחיית הרשויות ולערוך את החיסונים. בפסיקה נקבע 

באשר למתן חיסוני שגרה נבחנו ונקבעו על ידי גורמים עוד כי המלצות משרד הבריאות 
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מקצועיים, ומדובר בהמלצה גורפת וחד משמעית לכלל הילדים בישראל, למעט מקרים 

בהם יש טעם בגינו יומלץ שלא לבצע חיסון כלשהו )ראו: דברי כב' הנשיאה ש' אייזנברג 

 .((7ה )פורסם בנבו, פסק פלוני נ' אלמונית 8386-03-20בתלה"מ )חי'( 
 

עיון בפסיקה מלמד כי במקרים של מחלוקת בין הורים גרושים לגבי מתן החיסון  .26

לילדיהם ניתן משקל משמעותי לעמדת קטין, אשר יכול להביע את רצונו באופן עצמאי 

((, 1.7.21נבו פלוני א' נ' אלמוני ) 8386-03-20תלה"מ )ח"י( ראו למשל :  וברור בעניין זה )

לשכת  45757-03-19( וגם בהקשר דומה : תנ"ז 2.8.21)נבו  ב נ' האםהאתלה"מ )י"ם( 

 ((.    7.11.2021)נבו  הרווחה נ' פלונים

 

אמנם סירבו להשמיע את קולם בפני בית המשפט, אך   14-ו 13הקטינים שהינם בני  .27

הביעו דעתם בפני האפוט' לדין וכפי שעולה מדיווחה התקבל הרושם כי הקטינים הביעו 

יה רצון עצמאי ובוגר לגבי אפשרות קבלת החיסון. התרשמתי הן מדבריה הכתובים בפנ

של האפוט' לדין והם מדבריה בדיון בפניי כי הקטינים כל אחד בפני עצמו הביעו עמדה 

ברורה לגבי רצונו  לקבל את החיסון ולמעשה כל אחד מהם מחזיק בגישה שונה, כאשר 

לא מעוניין בשלב זה. לא התקבל  XXXילו מעוניין בקבלת החיסיון וא XXXהקטין 

הרושם כי הקטינים  מושפעים מהוריהם בדרך כזו או אחרת אלא נראה כי מדובר בעמדה 

עצמאית המבוססת על ההבנה של כל אחד מהקטינים )על אף גילם( לגבי טיבו של החיסון 

 בעת הזו. 

 

יש להקשיב לקולם של משכך סבורני כי על אף התנגדות האב למתן החיסון לילדיו,  .28

הקטינים ולייחס לכך משקל משמעותי. לדידי יש ליתן משקל ראוי לדעותיו של ילד 

המסוגל להביע את דעתו בהתאם לגילו ומידת בגרותו והדברים מתיישבים עם האמור 

באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד המעגנת את זכות הילד להשתתף בקבלת החלטות 

 לעיל(.   8386-03-20לאמנה ועוד ראו תלה"מ  12עיף הנוגעות לו וגופו  )ראו ס

 

מעבר לכך, יש לציין כי עמדתו של האב בנוגע לאי מתן החיסון ולאי נחיצותו כדבריו, לא  .29

נתמכה בשום אסמכתא או גובתה במאמר מתאים ולא הוכח בפניי כי הסיכון מקבלת 

ך הוא הנכון ובדגש על הקו החיסון גדול יותר מהתועלת וטובת הילדים כטענתו, אלא ההפ

המנחה של משרד הבריאות בעניין זה. יותר מכך אציין כי למעשה האב לא הביע התנגדות 

נחרצת למתן החיסון, אלא ביקש כי ההחלטה תתקבל בהתייעצות עמו, כאשר התנגדותו 

 סתמית ולא מבוססת ולא מאפשרת את מתן החיסון אלא באישור בית המשפט.  
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ם שהידבקות בנגיף הקורונה אינו מתבטא באופן תדיר במחלה קשה אצל כמו כן, הג .30

ילדים עדיין וכפי שהומחש לעיל,  ישנם ילדים  החווים את המחלה וסיבוכיה באופן קשה 

 ונתון זה לכשעצמו ובראי טובת הקטינים מצדיק מתן חיסון לילדים. 

 

מייחס משקל רב כאמור, לפיכך, בנסיבות אלו כאשר בפני עמדות הקטינים להם אני  .31

המעוניין בכך וזאת חרף התנגדות  XXXהריני סבור כי נכון לאפשר לאם לחסן את הקטין 

את אפשרות החיסון כאשר יחפוץ  XXXהאב ואילו יש להותיר לשיקול דעתו של הבן 

 XXXבכך, כל עוד העדר מתן חיסון אינו מהווה סיכון עבורו בשלב זה. מתן  חיסון לקטין 

נה אחד עם עמדת משרד הבריאות, עמדת האם והאפוט' לדין, בעוד הימנעות עולה בק

, תוך ביצוע בדיקות ככל הנדרש, מכבדת את האוטונומיה שלו ואת XXXמחיוב הבן 

עצמאותו לקבל החלטות בנוגע לגופו מבלי לגרום לו לסיכון שכן החיסון אינו בגדר חובה 

 בעת הזו.  

 

 סוף דבר ג.

  

אישור האב ואילו הקטין אף מבלי לקבל את  XXXלחסן את הקטין  יש להתיר לאם .32

XXX לא יחוסן. ככל וXXX  .יביע את רצונו להתחסן בעתיד, יש לחסנו 

 

 במידת הצורך ניתן להגיש צו פורמלי לחתימתי. 

 בנסיבות אין צו להוצאות. 

 

 

 ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים של הצדדים

 ' לדין. המזכירות תמציא לצדדים ולאפוט

 , בהעדר הצדדים.2021נובמבר  30היום, כ"ו כסלו תשפ"ב,  נהנית

      

 
 

 


