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 החברתיים חיפה
 1 

 
 החלטה

 2 

 3 בפני תביעה לאבהות.  .1

 4 

 5)להלן: "האם"( לפני כשש שנים ועדיין מנהל עמה קשר זוגי.  1התובע הכיר את הנתבעת  .2

 6)להלן:  'ש 'י 'ד 'נולד הקטין, מ----ם במהלך הקשר הזוגי נכנסה האם להיריון וביו

 7 "הקטין"(. 

 8 

 9התובע מציין כי נוכח מחלת נפש שממנה סובלת האם הוצא ממנה הקטין באופן מיידי  .3

 10למשפחת אומנה, שגידלה אף את האם בהיותה קטינה. התובע מדגיש כי אין לו כל טענה 

 11 כלפי משפחת האומנה ולמיטב ידיעתו האם שבעת רצון ממנה.



 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 

  

 ואח' 'ש נ' 'ש 1389-83-91תמ"ש 

 

 : תיק חיצוני

  

 9מתוך  2

 1כה אביו של הקטין מוגדר כלא ידוע, על אף שקיים סיכוי סביר כי התובע הינו אביו. עד  

 2התובע עומד על זכותו הבסיסית לברר את האבהות כאשר אין כל חשש לממזרות. התובע 

 3 מבקש כי בית המשפט יורה על ביצוע בדיקת רקמות. 

 4 

 5א לדין שמונתה לקטין הורה בית המשפט על צירופה להליך של האפוטרופ 29.11.12ביום  .4

 6 בתיק הנזקקות בענייננו, כן ביקש בית המשפט לקבל את עמדתה לתובענה. 

 7 

 8הוגשה תגובת האם באמצעות הקרן לטיפול בחסויים שמונתה כאפוטרופא  5.11.15ביום  .5

 9עליה. )להלן : "הקרן"(. מתגובת הקרן עולה, כי הקטין הוצא ממשמורת אמו על ידי בית 

 10והועבר למשמורת רשות הסעד שקבעה את מקום חסותו  22.4.12ם המשפט לנוער ביו

 11במשפחת אומנה.  לאם חשוב מאוד שהאומנה תצליח ושמשפחת האומנה תגדל את הקטין 

 12 עוד שנים ארוכות. 

 13נציג הקרן זימן  את האם לפגישה על מנת להסביר לה את עתירת התובע. הקרן התרשמה כי 

 14ל אף כי לעיתים היא נזקקת "להפסקות". הקרן לאם חשוב לשמור על הקשר עם התובע ע

 15אינה מתנגדת לביצוע בדיקת רקמות ואף קיבלה את הסכמת האם לביצוע הבדיקה. יחד עם 

 16זאת, ציינה הקרן, האם נוטה לשנות את דעתה בקיצוניות ולאור מורכבות המקרה 

 17באופן בלתי ומורכבות הקשר בינה לבין התובע, רצוי לזמנה לדיון כדי שבית המשפט יתרשם 

 18אמצעי מעמדתה. עוד ציינה הקרן, כי האם מסרה שלתובע שני ילדים מקשר קודם, כאשר 

 19בית המשפט הגביל מאוד את הקשר שלו עם ילדיו וייתכן ויש מקום להורות לתובע לפרט 

 20 ולהגיש מסמכים בעניין זה. 

 21 

 22קטין והתרשמה הוגשה עמדת האפוטרופא לדין. האפוטרופא לדין ביקרה את ה 3.1.15ביום  .6

 23 מאוד ממשפחת האומנה ומהקשר החם שבין הקטין לבני המשפחה. 

 24כעולה מהדיווח הקטין מקיים קשר עם אמו אחת לשבועיים במרכז קשר. כמו כן יש לו קשר 

 25 משמעותי עם אחות אמו ועם ילדיה. 

 26האפוטרופא פרטה כי היא משמשת גם כאפוטרופא לשני ילדיו הקטינים של התובע 

 27מסגרת אומנה חסויה מזה כתשע שנים, ללא שלתובע יש קשר עימם. במסגרת הנמצאים ב

 28תפקידה שם נחשפה לחומרים רבים אודות התובע ומערכת היחסים שלו עם ילדיו, לרבות 
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 1בדיקות ואבחונים פסיכולוגיים שנעשו לו. החומרים הינם חסויים ובמידה ויידרש יוכלו 

 2 להיות החומרים מוצגים לעיני בית המשפט. 

 3האפוטרופא לדין סבורה כי אין מדובר במקרה פשוט לבדיקת אבהות, כאשר בחינת טובת 

 4הקטין בנסיבות הספציפיות, מביאה למסקנה כי אין לקיים את הבדיקה. אמנם אין חולק 

 5כי לכל ילד הזכות לדעת מיהו אביו מולידו, אולם אל מול אותה זכות קיימים אינטרסים 

 6ממזרות. יכול ובית המשפט ישתכנע כי גם אם תערך נוספים וזאת לא רק במקרה של 

 7בדיקה ותקבע זהותו של האב, לא יווצר כל קשר בין האב לבין הילד ולעיתים תוצאותיה לא 

 8 ישפיעו לטובה על מילוי צרכיו של הילד, אלא אף יגרמו לו נזק. 

 9ובאו האפוטרופא לדין מבקשת לדון בשלב ראשון על פי מדרג הראיות כאשר בשלב זה לא י

 10ראיות בדבר הורתו של הקטין והמדרג יתמקד בבחינת טובת הקטין בלבד.  במכלול הראיות 

 11שבמדרג הראשון יכול ויבואו חוות דעת מומחה, תסקיר עו"ס ובמקרים שהקטין בגיל 

 12מתאים אף שמיעתו על ידי ביהמ"ש. לאחר בחינת הראיות במדרג הראשון, יקבע בית 

 13את בירור התובענה וככל וימצא שאין להמשיך המשפט האם טובת הקטין להמשיך 

 14בבירורה, יורה על סיום ההליך. האפוטרופא  לדין סבורה כי גם על פי חוק מידע גנטי כיום 

 15 ב' לחוק.  25עיקרון טובת הילד מחייב בחינת טובתו טרם מתן ההחלטה בהתאם לסעיף 

 16האפוטרופא לדין אומנם בנסיבות בהן הקטין הינו תינוק רך בימים, אמו של הקטין חסויה, 

 17אינה האחראית עליו ואולם יכולה להביא את עמדתו. האפוטרופא  כאמור מתנגדת לביצוע 

 18הבדיקה שאין בה כדי לקדם את טובת הקטין ובהתבסס על הידוע לה, יש בה כדי לפגוע 

 19 בקטין ולחבל ביציבות חייו. בנסיבות אלה היא מבקשת לדחות את התביעה. 

 20 

 21 וגשה עמדת ב"כ היועמ"ש משרד הרווחה. ה 5.2.15ביום  .5

 22לעמדתו, ככלל זכותו של קטין לדעת מי אביו וזכותו של אב לדעת מי בנו. זכותו הבסיסית 

 23של הקטין לבירור זהות אביו תיסוג בפני זכויות אחרות רק במקרים חריגים של פגיעה 

 24ולא בזכויות  קיצונית בטובת הקטין, הכרוכה בעצם בירור האבהות ובעצם קביעת האבהות

 25הנלוות להורות. כך למשל במקרים בהם יתברר חשש לממזרות או במקרים בהם קיים חשש 

 26כי התמודדות הקטין עם עצם הבירור או עם שינוי שם אביו יגרמו לו נזק משמעותי. 

 27במקרים אלה תיסוג הזכות לבירור הזהות בפני האינטרס של טובת הקטין. בנסיבות דנן,  
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 1קה ולא מתעורר חשש לפגיעה במעמדו האישי. כן מדובר בקטין שהינו אמו של הקטין רוו

 2 תינוק רך ובירור האבהות אינו כרוך בהבנה שלו או בקשיים עבורו. 

 3התנגדות האפוטרופא לדין כורכת בין קביעת האבהות לבין הזכויות הנלוות לאבהות. 

 4ן ההשלכות הנלוות לעמדת ב"כ היועמ"ש יש להבחין בין תהליך בירור וקביעת האבהות לבי

 5לקביעה כגון זכויות משמורת, ביקורים וכו'. לא ניתן לומר כי בשל טענה שהאב חסר 

 6מסוגלות הורית או אפילו אלים ופוגע, טובת הקטין מחייבת שלילת הזכות לבירור האבהות 

 7 כדי למנוע מאותו אב נטען נקיטת הליכים הטבעיים למימוש זכויותיו ביחס לקטין.

 8ועמ"ש אין מניעה מביצוע בדיקה גנטית לבירור זהות אביו של הקטין כאשר לעמדת ב"כ הי

 9 בהתאם לתוצאות הבדיקה, ניתן יהיה לשקול המשך דרכי הטיפול. 

 10 

 11על עריכת תסקיר עו"ס לסדרי דין  21.2.15נוכח עמדות הצדדים הורה בית המשפט ביום  .9

 12בע דיון במעמד הצדדים אשר יבחן האם בירור התביעה מתיישב עם טובת הקטין. כן נק

 13 . 16.5.15ליום 

 14הוגש התסקיר שהמליץ להיעתר לתביעה בהעדר חשש לממזרות. בירור  31.4.15ביום 

 15האבהות משרת את טובת הקטין שזכותו הבסיסית לדעת מיהו אביו מולידו. לדמות אב 

 16ע בחיי ילד, חשיבות רבה שמשפיעה על אישיותו וזהותו וכן ידיעת האמת תאפשר גישה לרק

 17 הגנטי שלו, ההיסטוריה הרפואית והמשפחתית. 

 18העו"ס לסדרי דין שוחחה עם האם שהביעה בפניה רצון לבצע את הבדיקה, היא בטוחה ללא 

 19ספק כי התובע הינו אביו הביולוגי של הקטין, היא סומכת עליו שיהיה אבא טוב לילד, היא 

 20 שך הקשר עמו. מכירה אותו כשש שנים, הוא ליווה אותה בהיריון וחשוב לה המ

 21העו"ס נפגשה אף עם האב, שמסר לה כי אם יתברר כי איננו אביו של הקטין, ייפרד מן האם 

 22ואם יתברר כי הוא אביו, ירשום אותו תחת שמו ויישא באחריות ההורית. התובע ציין כי 

 23 הוא רוצה לתת אהבה לקטין ובטוח שהילד ירוויח בגדול. 

 24עד למועד הדיון הונחה בפני בית המשפט תגובת התסקיר הועבר לתגובת הצדדים. כאשר 

 25 התובע בלבד שביקש לאמץ את המלצות התסקיר. 

 26 
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 1התקיים דיון בפני. בראשית הדיון הונח תסקיר משלים מטעם העו"ס לסדרי  16.5.15ביום  .11

 2דין שנערך לאחר שיחה עם האפוטרופא לדין, עם עו"ס לחוק הנוער ועו"ס משפחה, אחותה 

 3 התייעצות עם גורמים מקצועיים במשרד הרווחה. של האם, האב ו

 4מהשיחות והמידע התרשמה העו"ס לסדרי דין כי האב וגרושתו היו מוכרים לשירותי 

 5על רקע תפקוד הורי לקוי ואלימות קשה במשפחה כלפי האישה  ---וב ---הרווחה ב

 6. ילדיהם הוצאו בצו למשפחת ---והקטינים, בגינה ריצה התובע שנתיים וחצי מאסר בכלא 

 7. ההורים עברו בדיקות למסוגלות ---אומנה חסויה לפני כתשע שנים לאחר ששהו במעון 

 8הורית כאשר התובע לא נמצא כשיר לגדל את ילדיו ומאז מנהל מאבק משפטי כדי לפגוש 

 9אותם. מכאן הדאגה לגבי הקטין נשוא ההליך דנן, שבירור האבהות יאפשר לתובע להכנס 

 10יו ולחבל בהם כפי שחיבל והזיק לילדיו הגדולים. אם הקטין חפצה בבירור האבהות לחי

 11כאשר לא ידוע על אלימות של התובע כלפיה. העו"ס סבורה כי חקר האמת וזכותו של 

 12הקטין לדעת מי אביו גוברים על המורכבות והבעייתיות בהיסטוריית החיים של התובע. 

 13קוד ההורי של התובע בהתייחס לילדיו הגדולים להבנתה, בירור האבהות אינו קשור לתפ

 14ויש להסיר את הספק וחוסר הוודאות שעלול להמשיך ולרחף בהעדר בירור. לאור זאת 

 15 העו"ס ממליצה על בירור התביעה. 

 16 

 17בדיון שבו הצדדים על טענותיהם, נמקו והסבירו את עמדתם. האפוטרופא לדין הוסיפה  .11

 18לים יש מקום למנות מומחה, שיבחן האם בירור וטענה כי על אף שהתקבל תסקיר מש

 19 התביעה מתיישב עם טובת הקטין.  אציין כי שני ההורים לא התייצבו לדיון. 

 20 

 21 לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי יש להיעתר לתובענה.  .12

 22סוגיית קביעת אבהות העסיקה רבות את בתי המשפט, שפיתחו במהלך השנים מדרג ראיות  

 23שלט על ידי עיקרון העל של טובת הילד הספציפי בו עסקינן. אותו מדרג ראיות בו אשר נ

 24מבקשת האפוטרופא כי בית המשפט יעשה שימוש, התפתח באותם תיקים בהם היה קיים 

 25 חשש לממזרות ולאו דווקא בנסיבות שלפנינו. 

 26מור תבחן בין אם על פי מדרג הראיות ובין אם על פי חוק מידע גנטי, סוגיית האבהות כא

 27לאור עיקרון טובת הילד. עיקרון טובת הילד כולל בחובו את זכותו של הילד לדעת זהות 

 28 מולידו. זכות זו הינה זכות חוקתית לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 
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 1 : 525( 2, פדי מ"ט )פלונית נ' פלוני 3122791ראה לעניין זה דברי כבוד השופט חשין בע"א 

 2מזכה אדם בהליך המיועד ליידעו  –בליבתו  –הוא  "אכן, כבוד האדם באשר

 3, אמנה בדבר 1191מיהו אביו מולידו. נזכור עוד את האמנה הבינלאומית משנת 

 4 ...1111זכויות הילד, שישראל עשתה עצמה צד לה בשנת 

 5זכות יסוד כבוד האדם כוללת את... 'רצונו של הקטין כילוד אנוש לדעת מוצאו, 

 6הקנייניות, המשפחתיות והאנושיות... מצווה הוא אדם כדי לשמור על זכויותיו 

 7 שידע מנין בא...

 8כללם של דברים: למצער מאז חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו... זכאי הוא אדם 

 9לדעת מיהו אביו מולידו. זכות זו של אדם נגזרת היא מכבודו, וממשפט הטבע 

 10 שקומם כבודו של אדם."

 11 

 12רופא לדין לפיה. כאמור לעיל, זכות הקטין לדעת מניין אינני מקבלת את גישתה של האפוט .13

 13בא הינה זכות בסיסית. בירור זהות הקטין וחקר האמת אינם יכולים לסגת נוכח טענות 

 14בדבר תפקודו או חוסר מסוגלותו של התובע להיות אב לקטין או לחבל באפשרות של הקטין 

 15אלו אין מקומם בשלב בו מצוי לגדול ולהתפתח במשפחת האומנה בה הוא חי כיום. טיעונים 

 16בית המשפט כיום. )במאמר מוסגר אציין אף, ספק אם כלל היה מקום להעלות את 

 17הטיעונים אשר נוגעים להתדיינות אחרת, שבה היה לאפוטרופא תפקיד(. אינני סבורה שיש 

 18בעובדה שהקשר בין התובע לילדיו האחרים הוגבל, או העובדה שהתובע היה אלים כלפיהם, 

 19להשליך על זכותו של הקטין דנן לברר מיהו אביו. לטעמי המידע אינו רלוונטי ולא צריך כדי 

 20להשליך על הדיון שבפני כעת. התוצאה אליה מכוונת האפוטרופא לדין, תותיר את הקטין 

 21חסר זהות בהעדר אב רשום, בה בעת שהאב הנטען מבקש לברר את האבהות. אין מדובר 

 22לקטין או אב רשום אחר. אין מדובר במקרה שבירור  במקרה שבו קיים אב פסיכולוגי

 23התביעה יכול לגרום לקטין לבלבול, לקושי, עקב כניסה של אב אחר לחייו. מדובר בקטין 

 24שהינו "שתוקי" מכיר את אימו ואינו יודע מי אביו, והאפוטרופא לדין מבקשת להנציח את 

 25 היותו "שתוקי".

 26 שאוזכר לעיל: 3122791בע"א היטיב לתאר את הדברים כבוד השופט חשין  

 27בין שיכנה  –פי דין לאביהם -"ילד וילדה שנולדו לאם אשר לא הייתה נשואה על

 28אותם המכנה ילדים 'בלתי חוקיים', בין שיכונו 'ממזרים', ובין שיכונו בכל כינוי 
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 1ילד וילדה אלה נבראו בצלמו, בצלם אלוהים נבראו, והם כילד  –גנאי אחר 

 2שר הייתה נשואה כדין לאביהם. זכותם הטבעית היא, וכילדה שנולדו לאם א

 3מולידם אם אך יבקשו לדעת -כזכותם של כל ילד וילדה, שיידעו מי הוא אביהם

 4זאת )שלא מטעמים בלתי ראויים(. לא עשב למרמס הוא האדם. לכל אדם אם 

 5והיא כבודו.  –ואב, וזכות של ראשית קנויה לו, זכות מן הטבע, שיידע מנין בא 

 6כלל הוא האימוץ, אך לא בו נדון. שתוקי זכאי לגאול עצמו משתיקה יוצא ל

 7ומהשתקה, ואנו לא נעמוד בדרכו; נהפוך הוא. זכותו של שתוקי היא שיידע את 

 8מי יאהב ואת מי ישטום, את מי יחבק ואל מי יפנה גב. וזכותו היא אף שיידע 

 9 .ממי יוכל לתבוע זכויות הקנויות לילד"

 10א קיים אב רשום, הקטין שוהה באומנה ושאלת זהותו של האב, בחייו של הקטין כיום ל

 11ככל ותיוותר פתוחה, הרי היא כפצצה מתקתקת. מוטב לברר את השאלה היום ולאו דווקא 

 12 כהצעת האפוטרופא בהמשך הדרך, ככל וייפתח תיק אימוץ בעניין הקטין.

 13 

 14ין שלב בירור מקבלת אני את עמדת ב"כ היועמ"ש ומזדהה עמה, כאשר יש להפריד ב .14

 15האבהות לבין ההשלכות הנלוות לקביעה, כגון זכויות המשמורת. הדעת לא סובלת לטעמי 

 16שלילת הזכות לבירור האבהות בטענה כי הפעלת הזכויות הצמודות להורות עלולה לפגוע 

 17יבקש  בטובתו של הקטין. בטוחני כי ככל שיתברר כי התובע הינו אביו של הקטין והתובע

 18במסגרת הליך מתאים תשקל טובת הקטין על ידי הערכאה  ותיו ההוריותלמצות את זכוי

 19המוסמכת. טובתו של הקטין הינו עמוד האש לאורו יהלכו כל הערכאות, לרבות ערכאה 

 20שתדון בנזקקות הקטין או בזכויות המשמורת של האב הנטען. הותרת הקטין חסר אב על 

 21מיצוי זכויותיו, לטעמי מנוגדת לטובת מנת למנוע מצב עתידי שבו האב הנטען עשוי לפעול ל

 22הקטין ופוגעת בזכויותיו. הנבואה לא ניתנה לאפוטרופא ולא לבית המשפט אשר לא יתן 

 23החלטות על יסוד הנחות שעלולות להתרחש או לא להתרחש, ככל שיינקט כזה הליך או 

 24אלה הליך אחר. על אף הנסיבות המורכבות של המשפחה, בפני בית המשפט עדיין עומדת ש

 25פשוטה והיא שאלת בירור האבהות.  כשם שהקטין נשוא ההליך יודע מי היא אמו על אף 

 26 שהיא סובלת מלקות נפשית, כך זכאי הוא לדעת מי הוא אביו, באשר הוא. 

 27 
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 1החלטתי נשענת על החומר שהונח בפני במסגרת תיק בית המשפט ולא מצאתי מקום להעתר  .15

 2כח גילו של הקטין שהינו כבן שנה, ברור כי לא ניתן לבקשת האפוטרופא למינוי מומחה. נו

 3להפנותו לאבחון פסיכולוגי או דיאגנוסטי. חוות דעת מומחה בנסיבות אלו לא תעלה ולא 

 4תוריד, שכן המומחה אינו יכול לשוחח עם הקטין ולבחון את ההשלכות הפסיכולוגיות של 

 5בהות לא נעשה כדי לבצע בירור התביעה עליו. מינוי מומחה בנסיבות תביעה לבירור א

 6חקירה ובדיקה אודות המסוגלות ההורית של האב הנטען. האב לא צריך להוכיח מסוגלות 

 7הורית  כדי להיות אב רשום, הטבע הוא שהפך אותו לאב רשום, ככל ובדיקת רקמות תוכיח 

 8כי הוא אכן האב הביולוגי של הקטין. בדיקה פסיכולוגית או אבחון כזה או אחר, ייערכו 

 9מסגרת המתאימה, ככל ויימצא שהנתבע הוא אביו של הקטין ובית המשפט ידרש להכריע ב

 10 בזכויות ההוריות. 

 11 

 12 אשר על כן, אני קובעת כי בירור התובענה מתיישב עם טובת הקטין. .16

 13צו להפניית ההורים לבדיקת רקמות ייחתם בנפרד לאחר שב"כ התובע תגיש הודעה עם 

 14של ההורים והקטין. בכתב התביעה לא צוינו המספרים  מספרי תעודות זהות מדוייקים

 15 ובכתבי הטענות אחרים צויינו מספרים שונים. 

 16 

 17 המזכירות תמציא החלטתי לצדדים. 

 18 

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.2115מאי  12ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ח, 

 21 

 22 

 23 
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