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 ערעור אזרחי מס׳ 503/60

 יולן וולף נגד אבדור וולף

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
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 בני־זוג נתגרשו בהונגריה זה מזו בגט פיטורץ. בתם הקטינה עלתה עם• האבי לארץ והאם

ה * עם בואדי הגיש ת  היגרה לאוסטרליה. כעבור שנים מספר באד. האם לישראל לדאות בשלום ב

ת הבת  האב לבית־המשפט המחוזי תביעה נגדה למתן פסק־דץ הצהרתי כי זכאי הוא להחזיק א

 ברשותו והאם הגישה אף היא תביעה'דומה. בית־המשפט המחוזי פסק כי האם זכאית להחזיק

ת ישראל והחזקה ג עט עזיבתה א ת הקטינה ברשותה כל זמן הימצאה בארץ ; זבות זו תפו  א

ב של שני ההורים. האש עירערה על ת כ ת הארץ אלא בהסכמה ב  תעבור לאב % הילדה לא תצא א

ת הארץ ושהיא אינה זכאית לקהתה עמה לחוץ־לארץ. •  התניה שהילדה לא תצא א

 ק ס ת הערעור, פ  בית־המשפט העליון, בקבלו א

ת ב ת אצל אמה לעולם, בזכותה של ה ב ל זכות שאמרו, ה  . א. ,״כללא דמילתא כי כ

י  דיברו ולא בזכות האם״. י

 ב. (1) בבעיית החזקת הילד ידון בית־המשפם מבחינת טובתו וצרכיו של הילד

 בלבד, להבדיל מן הזכויות והאינטרסים של האב או של האם.

י מבחינה לאומית רשאית המדינה, אשד השקיעה  (2) אין חשיבות לנימוק, כ

ח צעיר. ו  עמל רב בחינוך הילד, לא לאבד כ

י חשיבותה המיוחדת של הישבה בארץ לענין.  (3) ב־בג״צ 125/49 נקבע, כ

א ר§יד• ולא ראייה. י  קביעת טובתו של ילד יהודי היא מן המפורסמות שאינן צריכות ל

ות! י פו  (4) קביעת טובתו של ילד שהוריו נפרדו• זה מזו אינה אלא שקילת עדי

סת הרע במיעוטו.  ועל־פי־רוב — תפי

 (5) כשהמדובר הוא בילד שגדל בארץ ואביו או אמו רוצים להרחיקו ממקור

בת  מחצבתו ולהורידו לאחת מארצות הגולה, דרושות ר^יות חזקות עד מאד שאמנם טו

 הילד דורשת הורדה כזו.

ת כל ילדה היא שישאירוה בחיק אמה ושתלך הבת באשר ב ו  (6) לעומת זאת ס

ך אמה. ל  ת

 (7) רצון הילדה עשוי להיות גם שיקול מכריע בכגון דא, ואפילו ״הוסתה״

 על־ידי אמה אין בכך בלבד כדי הצדקה להתעלם מדעתה ומרצונה.

ק כשהילדה רוצה בדבר אשר הוא, על פניו ת כזיות מוצדקת ר  (8< התעלמו

 וללא כל ספק, לדעתה ממש, או כשיש לבית־המשפט יסוד להניח שדבריה אינט משקפים

גלת ליצור או להביע ת רצונה האמיתי, או שמפאת מצבה הנפשי או השכלי אינה מסו  א

 רצונה.

 פםקיידץ ישראליים שאוזכרו:

 [1] ע׳׳א 209/54 — פרנץ שטיינר נגד היועץ המשפטי לכוגושלה: פד״י, כרך ט, תנמט״ו/
 תשט״ז־1955, ע׳ 241, 251 ־, פי״ס, כרך יזז, תשיט״ן־1955, ע׳ 116.

 [2] בג״צ 125/49 — זיולייט קולס אמדו נגד מנהל נדחנה העולים, פרדם־מה ו־יוסף
 אמת: פד״י כרך ד, תש״י/תנ1זי״»־1950, ע׳ 5, 22, 13; פיי״ם, כרך ג, תטי״א־•

 1950/51, ע׳ 15.
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 {3] בג״צ 36/50 — רחל גוטליב נגד ד״ר יצזזק גוטליב, ואח׳: פד׳״/ כרך ה, תשי״א/
 השי״ב־1951. מ׳ 57; פי״ס, כרך a תש״׳^־ו1950/5, ע׳ 356.

 [4] בג״צ 109/53 — לוי שייף נגד רדזל שיף, ואתי: 9ד״י, כרך ז, תשי״ג/השי״ד־1953,
 ע׳ 543, 544 ; 3י״ם, כרך יג, תשי*ג/תשי-ד־1953, ע׳ 151.

 מקורות המשפט העברי שאחכרו:
 (לפי סדר אזכודם)

 {&] שדת מהרשד״ם, חלק אבן העזר, סי׳ קכ׳׳ג.
 {ב] יבמות, דף י״ב; ע״ב,

 [נ] נדה, דף מ־״ו, ע״א.

 הערות:
 1. (א) עיין גס בפסקידינו של בית־המשפס המחוזי, שפורסם ב־פי״פ מחוזיים, כרך כה, ע׳ 115,

 ובפסקייהדין שהובאו שפ.

 (ב) להעדפת טובת הילד על שיקולים אחרים השידה עוד : ע״א 1/57*2 — ־!הנה 3לסי«ל

ן לט, ע׳ 44 : בג״צ 86/55 — חנה דרע׳ (נחום) , נ3׳ 599 ; פי״נז, בר ג י ן ד  נגד ישראל פלטיאל : פד׳׳י, כ

ן כא, ע׳ 263 : ר ! 3, ע׳ 935ז -, פי-ם, נ י : פד׳״י, כ ׳ ח א רוטליס, ו  נגד יו״ר מטרד ההזצאה־לפועל, ׳

ן י«, ע׳ 261 ; פי״ם, ר  ע״א 319/54; 159/55 ; 114/56 ־, המי 106/56 — ד. ג. נגד ה. ג. : פד״י, כ

 ברך כז, ע׳ 365 ; דעי־א 127/52, הנזכר שם.

א cu ,209/54, הנ״ל, והמקורות שהובאו שם.  2. (א) להוצאת ילד מישראל עיין גם : ע״

ת חיפת, ח  (ב) השווה גם : v״n 201/57 — איזי־ווד ו־פרנצימקוז הרמקוביץ נגד פרקליט מ

ן לח, ע׳ 329 ; המ׳ 145/56 — שמואל צצקס נגד דינה שיבליץ־ ד  ואח׳ : פד״י, כרך ינ, ע׳ 492 ; פי״ם, כ

ז ן י, ע׳ 1969 ; פי״ם, ברך בד, ע׳ 375 ; תיק «נזוץ 99/57 — א. ב. נגד פרקליט מחו ר  צצקם : פד׳׳י, כ

ן טו, ע׳ 413. ר  תל־אביב ־, פי״נז מחוזיים, ב

 (ג הנ׳׳ל וכן המי 241/57להתחשבות ברצון הילד עיין גם ע״ א )sa/9s22 — נוךים גבאי נגד

ן יןז, ע׳ 231. ר »י פי׳׳ם מחוזיים, כ נ  חיים נ

 ערעור על פםק־דינו של בית־ד׳משפט המחוזי, תל־אביב־יפו (השופט י, ל ם}, מיום
 20.11.60, ב־תי״א 3102/59, לפיו נאסר על המערערת להוציא את הקטינה אגנם (מלכה<
 וולף, בתם של הצדדים אל מחוץ תהומי הארץ. הערעור נתקבל ברוב דעות כנגד דעתו

 החולקת של השופט זילברג.

 ד״ר א. א. רוזנברג — בשם המערערת; מ. שוב — בשם המשיב
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 השופט כהן

ז י ד ־ ק ס  פ

 השופט כה!: המשיב והמערערת, הוריה של הקטינה אגנס (מלכה) וולף, בתגרשו
 זה מזה בגט פטורין; המשיב והבת עלו לישראל, ואילו המערערת היגרה לאוסטרליה,
 ״ בשנת 1959, כשנתיים לאחר הגיע .המשיב והבת לישראל, באה המערערת לישראל לראות
 בשלום בתה! ובשבוע ימים לאחר מכן הגיש המשיב את תביעתו נגד המערערת לבית־
 המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו, למתן פסק־דין המצהיר כי הוא ״זכאי להחזיק ברשותו״
 את בתו הקטינה. המערערת הגישה תביעה נגדית למסירת החזקה בילדה לידיה שלה

 ולמתן הצהרה כי היא ״רשאית להוציא את הילדה גם מחוץ לתחומי הארץ״,

 ב השופט המלומד פסק כי המערערת ״רשאית (צריך להיות: זכאית) להחזיק ברשותה

 את הקטינה אגנס (מלכה) וולף כל זמן הימצאה בארץ, אולם חזקה זו תפוג עם עזיבתה
 את ישראל, והחזקה תעבור לאב. הילדה לא תצא את הארץ אלא בהסכמת שני הצדדים
 בכתב״. על פסק־דין זה בא לפנינו ערעור המערערת בלבד, והיא אינה מערערת אלא על
 ^ התניה שהילדה לא תצא את הארץ ושהיא אינה זכאית לקחתה עמה למקום מגוריה
 שבחוץ־לארץ! ואילו המשיב אינו מערער על הפסיקה שכל עוד האם נמצאת בישראל,

 הילדה תהיה ברשותה.

 אף־על־פי שאין לכן עוד כל מחלוקת בין בעלי־הדין שהילדה צריבה וזכאית להיות
 ך ברשות אמה, והמחלוקת היחידה היא אם זכאית האס לקחתה עמה לחוץ־לארץ, הרבו באי
 כות שני בעלי־הדין בטענות לפנינו על דבר התנהגותם ותולדות מריבותיהם בעבר, וגם
 השופט המלומד מתאר בפםק־דינו בפרוטרוט את השתלשלות הדברים שבינו לבינה. אין
 אני מייחס כל חשיבות לדברים אלה. השאלה האחת והיחידה העומדת לפנינו, ואשר עמדה
 לפני בית־המשפט המחוזי, היא מה.טובת הילדה דורשת כיום 5 ותמים־דעים אני עם השו־
 ןן פט המלומד כי טובת הילדה, ״בכל מקרה וגם בנדון״, היא כי תהיה ברשות אמה, ומה גם
 שאף ״הבת רוצה בכך בכל לבה״. אפילו נכונה גירםת המשיב בדבר האירועים שאירעו
 ביניהם בהונגריה — ורחוק, אני מלקבוע כך — אין בהתנהגותה של האם בעבר כדי
 לשלול מאת בתה הקטנה את הזכות לחיות במחיצתה, אם רצונה בכך ואם טובתה בכך,
 המדובר הוא בזכות הילדה להיות ברשות אמה, ולאו דוקא בזכות האם להחזיק את הילדה
 ן אצלה: ״כללא דמילתא כי כל זכות שאמרו, הבת אצל אמה לעולם, בזכותה (של הבת)
 דיברו ולא בזכות האם״(שו׳׳ת מהרשד״ם, חלק אבן העזר, סימן קכי׳ג). ורמז לדבר זה גס

 חברי הנכבד, השופט זילברג, באמרו וזו לשונו:

. משהתרומם המחוקק לדרגת התפיסה המודרנית — ובתפיסה . . . .  ״
 ן מודרנית זו נוקטים חכמי ישראל זה עידן ועידנים — כי הילד אינו,אובייקט׳
 של שמירה והחזקה להנאתו או לטובתו של אחד ההורים, אלא הוא עצמו
 ,סובייקט׳, הוא גופו ,בעל־דין׳, בשאלה היונית זו, הרי לא ייתכן להתעלם
 מן האינטרסים שלו בשום צירוף מסיבות שהוא, ולא ייתכן כי נדחה אותם

ך, כדך טו, ונשכ״א/תשכ״ב־1961 763  ־פסקי״די
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 השופט כהן

 מפני ,זבות׳ של מישהו אחר, ויהא זה האב או האם שלו ״ (ע׳יא
 209/54, .״פםקי־דיך/ כרך ט, ע׳ 11,241], ב־ע׳ 251).

 השופט המלומד אסר על הוצאת הילדה מן הארץ, אפילו יביא איסור זה לידי הפרדה
 בינה לבין אמה, לא מפני שזכותו של האב עלולה להיפגע, אלא מפני שלילדה ״נחוצה
 קירבת האב לא פחות, או, אולי לא פחות, מאשר קירבת האם״, ומפני שלמען תקבל
 הילדה ״את החינוך המתאים, אין להרחיק כליל את האב: צריך הוא מרי פעם בפעם לבקר
 את בתו ולתרום את תרומתו הוא בחינוכה ובהתפתחותה של הבת הקטינה. איך יעשה
 זאת האב, ואיך ימלא חובתו כלפי בתו, במקרה והאם תקח את יתה ותהגר לאוסטרליה י
 האס ״אשרה״ של הבת הוא מובטח עד כדי כך שעלי לנתקה כליל מן האב והארץ?
 על זה אני עונה בשלילה. סבורני, איפוא, כי יש להעדיף את חזקת האם על זו של האב
 כל עוד האם נמצאת בישראל; אולם עדיפות זו מתבטלת לחלוטין, וידו של האב תהיה

 על העליונה, כשהאם תעזוב את תהומי ישראל ׳׳, עד כאן לשון השופט המלומד.

 אין צריך לומר כי צדק השופט המלומד בגשתו לבעיה שלפניו אך מבחינת טובתה
 ,וצרכיה של הילדה בלבד, להבדילם מן הזכויות והאינטרסים של אביה או של אמה. לדעתי
 צדק השופט המלומד גם בזאת שלא הושפע, כדבריו, ״מהנימוק כי מבחינה לאומית רשאית
 ישראל, אשר השקיעה עמל רב בחינוך הילד, :לא לאבד כוח אדם צעיר״: זהו נימוק
 אשר אין בינו ובין טובת הילד המסרים העומד לפגי בית־המשפט ולא כלום. מאידך,
 השפיעו על השופט המלומד הרשמים שנתרשם בעברו הוא עצמו בארצות הנכר ז וזו
 לשונו: ״הסתכלתי באורח החיים של יהודי התפוצות. לא בעושר אשרם. לא רק ילדי
 היורדים מרגישים את בדידותם החברתית, כי אם גם אותם הילדים אשר אף פעם לא
 הרגישו טעם של מולדת, גורלם עצוב למדי״. נראה לי, עם כל הכבוד, שאין צורך ברשמים
 אישיים שכאלה: חשיבותה המיוחדת של הישיבה בישראל לענין קביעת טובתו של ילד
 יהודי היא מן המפורסמות שאינן צריכות לא ראיה ולא ראייה (ראה פסק־דינו של השופט

 חשין ז״ל ב־בג״צ 125/49, ״פםקי־דין׳/ כרד ד, ע׳ 5, נ2], ב־ ע׳ 22).

 השופט המלומד הבחין אל נבון כי קביעת טובתו של ילד, שהוריו נפרדו זה מזה. אינה
 אלא שקילת עדיפויות; ועל־פי רוב — תפיסת הרע במיעוטו. אין כאן טובה שלמד, ומוח
 לטת, כמו הטובה הצפונה לילד יהודי היושב בבית הוריו הנאהבים על אדמת ישראל.
 מששללו ההורים טובה שלמה זו מילדם, הרי הטובה אשר בית־משפט מסוגל להעניק לו
 אינה אלא טובה יחסית! וכדי לזכות בטובה אחת, הרי לעתים קרובות אין מנום מן הווי
 תור על טובה אחרת. יש וטובת הילד מחייבת שיקבל גם חינוך האב וגם חינוך האם אלא
 משנפרדו והלכו להם זה למזרח וזה למערב, אין מנוס מן הברירה ביניהם. למעשה עשת
 השופט המלומד בענין שלפנינו את הברירה לטובת חינוכו של האב, שהוא תושב ישראל,
 ועל חשבון חינוכה של האם, שהיא תושבת חוץ: והשאלה העומדת לפנינו, בהנחה שהילדה
 אמנם זקוקה לחינוכו של האי לא פחות, או לא הרבה פחות, מאשר לחינוכה של האם, היא

 אך זאת בלבד: האפ ישיבת הילדה בישראל שקולה כנגד הפרדתה מאמה י
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 ע״א 503/60 יולן וולף נגד אנז־וו־ וולף-

 השופט כהן

 נוסה הייתי אולי לענות על שאלה זו בחיוב, אילו המדובר היה בילד שגדל בישראל;..
 ואביו או אמו רוצים להרחיקו ממקור מחצבתו ולהורידו לאחת מארצת הגולה: על־כל־

 פגים הייתי דורש ראיות חזקות עד מאד לשכנעני שאמ^ם טובת הילד דורשת הורדה שכזו.,
 מד. שאין כן במקרה שלפנינו: האב והבת עולים חדשים הם שמקרוב באו, ויהא אשר יהא
 האשם בכך — אך מקרה הוא שהבת עלתה עם האב ארצה ולא נסעה עם האם לאוסטרליה.

 כל זמן הפירוד ביניהם קיימה האם קשר עם הבת, ולאחר שמצאה לד. בארץ מגוריה,
 החדשים בית לגור בו ומשלח-יד להתפרנס ממנו, קמה ובאה לישראל להביא בתה אצלה...
 אמת נכון הדבר כי טוב היה אילו יכלה היליד. להישאר ולגדול בישראל! אך לדעתי אינה־
 עומדת הרעד. שבהורדתה מישראל לאוסטרליה בשום יחם סביר לרעה שבהפרדתה מאמה.

 מיום בואה לישראל ועד היום הזה נמצאת הילדה, בהסכמתו המפורשת של המשיב, ברשות...
 המערערת, וגרה אתה בחדר אחד ששכרה לה כאן, וגם השופט המלומד הסכים, כאמור, כי-
 טובת הילדה — בל ילדה — היא שתהיה אצל אמה. כיצד זה יכולה טובת הילדה לחייב.
 עתה, עם שוב המערערת לביתה בחיץ־לארץ, שיפרידו בינה לבין אמה ויחזירוה אל בין•
 כתלי המוסד שחיתה בו לפני בוא אמה? טובתה מחייבת, לדעתי, שישאירוה בחיק אמד״.

 הגעתי לידי מסקנה זו אף מבלי להיזקק לרצון הילדה עצמה, כפי שהיא הביעתו לפני
 השופט המלומד. אך לדעתי לא זו בלבד שאין אנו דשאיים להתעלם מרצון הילדה, אלא
 הוא עשוי להיות גם שיקול מכריע בכגון דא. בשעת מתן עדותה לפני השופט המלומד׳
 היתה הילדה בת אחת־עשרה שנה, והשופט המלומד שוכנע כי היא מבינה את ערך•

 השבועה ותוצאותיה, ועל־בן החליט לגבות עדותה בשבועה. והנה מה שהעידה:

 ״ היחסים בין אבא לביני היו טובים. הייתי קשורה אתו. אהבתי
 אותו. גם עכשיו אני אוהבת אותו. אני רוצה לנסוע אם אמא תסע. אני רוצה
 להישאר בארץ אם אמא תישאר כאן אמא לא אמרה לי כי אני צריכה
. אני לא רוצה לחיות בגולה. זה לא . .  להגיד כי אני אוהבת את אבא .
 משנה לי, העיקר להישאר עם אמא. אני אוהבת גם את אבא אני
 רוצה להיות אצל אמא. זה היה הרגע המאושר בחיי כאשר אמא באה, למה
 אני צריכה לעזוב אותה. אבא פעם הסכים שאני אסע. לפני שאמא באה הוא
 הבטיח לי בי יתן לי לנסוע. לפני יום כיפור הוא הבטיח לפני ספר תורה כי
. לא משנה לי אם להישאר בארץ או לנסוע לחוץ־לארץ, . . .  יתן לי לנסוע .
 העיקר שאהיה עם אמא. לא חשוב לי אם לנסוע רק עם אמא או להישאר
 בארץ עם אבא ואמא. אני יכולה להאמין בזאת שאם בית־המשפט יתן צו
 שאני אשאר בארץ, שהיא תסע בלי לקחת אותי. זה ענינה שלה. אני יודעת
 מה היא חושבת אמא לא סיפרה לי איך החיים באוסטרליה, לא חשוב

 ושתלך הבת באשר תלך אמה. ו*

 לי אם יהיה לנו כסף, העיקר להיות עם אמא
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 ;ע״א 503/60 יולז וולף נגד אנדור וולף

 השופט ויתקון

 השופט המלומד התייחס לעדות זו בחשדנות מרובה. אם כי לא הוכח לו כי המערערת
 •הסיתה את הילדה נגד המשיב, ברור היה לו כי משבאה האם ארצה התקדרו היחסים בין
 הבת לאביה, ומטבע הדברים הוא שאהבת הילדה את אמה הלכה וגדלה. השופט המלומד
 •כותב בפםק־דינו גם זאת, כי ״הבת סבורה כי הייה באוסטרליה יהיו היי עושר ומותרות׳/
 ואם כי לא מצאתי לקביעה זו סמוכין בתומר הראיות, מוכן אני להניח שאמנם כן הוא,

 שהסיכוי לנסוע עם אמה אל מעבר לימים קוסם לילדה הזאת קסם רב־משיכה.

 על־אף כל אלה וכיוצאים באלה, עובדה מוכחת היא שהילדה רוצה להיות אצל אמא,
 בין בארץ ובין בחוץ־לארץ. אין זאת ילדה שאינה מסוגלת לחשוב ולהבחין ולהחליט! היא
 •הבינה לא רק את ערך השבועה, אלא גם את הנדון במשפט הזה שבין אביה ואמה, והיא הבי
 עה משאלותיה, הן בחקירה ראשית והן בחקירה שכנגד, בצורה ובלשון שאינן משתמעות
 לשתי פנים. אפילו ״הוסתה״ על־ידי אמה — דבר אשר, כאמור, לא הוכח כלל — אין
 בכך בלבד בדי הצדקה להתעלם מדעתה ורצונה. התעלמות כזאת מוצדקת רק כשהילדה
 רוצה בדבר אשר הוא, על פניו וללא כל ספק, לרעתה ממש, או כשיש לבית־המשפט יסוד
 להניח שדבריה אינם משקפים את רצונה האמיתי, או שמפאת מצבה הנפשי או השכלי
 אינה מסוגלת ליצור או להביע רצונה, כל השיקולים האלה אינם אמורים כאן, וכל ההם־

 :תייגויות של השופט המלומד אין דיין כדי לגרוע מערך הבעת רצונה של הילדה.

 אשד על־כן נראה לי שיש לקבל את הערעור, לבטל את פםק־הדין של בית־המשפט
 :המתוזי ולהצהיר כי הילדה אגנם (מלכה) וולף נמצאת ברשות אמה, המערערת, עד שתגדל,

 .והמערערת רשאית להוציאה מן הארץ.

: מסכים אני לדעת חברי הנכבד, השופט כהן, וברצוני להדגיש ן יתקו  השופט ו
 שלושה שיקולים, שהניעוני לחלוק על מסקנתו של השופט המלומד,

 השופט קבע, שאילו נשארו שני ההורים בארץ, היה מקומה של הילדה אצל אמה,
 •ולזה אני מסכים ללא היסוס. אך אין בדעת האם להישאר ולהשתקע בארץ, והשאלה היא,
 :אם טובת הילדה דורשת את הפרדתה מהאם והשאדתה כאן אצל אביה, שללא ספק אף
 הוא מסור לה וקשור אליה בכל נימי לבו והיה דואג לד; כמיטב יכולתו. נראה לי שבמצב
 יבזה — כשלכל הדעות מקום הילדה אצל אמה — היה על האב לשכנע את בית־המשפט,
 שהרעה שביציאת הילדה מהארץ שקולה כנגד הטובה שבהימצאה אצל האם. לדעתי לא

 •הרים האב את נטל השכנוע הזה.

 אילו היה המדובר במשפחה, שהקימה בית בישראל, והיצב נמצאה בה תקופה ניכרת
 :והכתה בה שרשים והילדה גדלה והתחנכה באווירת הארץ וברוח חברתה. ייתכן מאד

 ־שהייתי מגיע למסקנה אחרת. הייתי רואה גורם שלילי בעקירת אדם צעיר מסביבתו ומכל
 היקר לו — עמו, ארצו, חברתו וכל ההווי שהוא מעורה בו — ולמותר להדגיש כי אין זה
 ׳אלא שיקול שיש להביא בחשבון מבחינת טובת הילד ולא מכל בחינה אחרת. אך כפי
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 ע״א 503/60 יולן דולף נגד אנדור. מלף־

 השופמ זילברג.

 שהסביר חברי השופט כהן, אץ לשיקול זה מקום בנסיבות המקרה שלנו, או, לפחות, אין
 לייחס לו משקל רב לגבי ילדה שהוריה נפרדו עוד בחוץ־לארץ ורק אחד מהם הביא אותה

 ארצה ורוב זמן שהותה כאן נטושה המערכה על עתידה.

 אומרים שאותו שיקול, שאין לעקור ילד מארץ מכורתו, חל ביתר תוקף על ילד יהודי
 בישראל, וברוח זו מבין אני את דברי השופט המלומד, בהם השווה אח מצב הילדים׳
 בארץ למצבם בתפוצות שם ביקר לא מזמן. נאמן עלי השופט, שגם בדברים אלה לא
 התכוון אלא לטובת הילדה ולא הכניס שיקולים זרים לענין. אך נראה לי כי יש בדברי-
 השופט המלומד משום הכללה שאינה מתחשבת די צרכה בילד האינדיבידואלי, שענינו
 עומד לדיון. הרבה ילדים היו מובלים, ללא ספק, סבל נפשי קשה, אילו נגזרה עליהם,
 בניגוד לרצונם וללא הסכמתם, ירידה מהארץ והעברתם לנכר. לא פעם שומעים אנו, שילד־
 מוכן אפילו להיפרד משני הוריו היורדים מן הארץ, ובלבד שניתן לו להישאר בה. אך
 מניין לו לשופט שאותה ילדה, שעמדה לפניו — והיא בלבד מעניינת אותנו באן — היתד,
 מגיבה בצורה זו על פסק המתיר לאם לקחת אותה עמל; לאוסטרליה ? לפי כל הידוע לנו
 ולשופט על אופי הילדה, שאיפותיה ומשאלותיה בחייה הצעירים, אין היא מתנגדת כלל"
 ובלל לעזוב את הארץ ולהילוות אל אמה בדרכה לוזוץ־לארץ. וחלילה לנו לדון, לשבטי
 או לחסד, נטיה זו או אחרת של ילד המעדיף את התקשרותו לאם על שייכותו לארץ או,
 להיפך, את שייכותו לארץ על התקשרותו לאם, לנו אין אלא לקבוע את העובדה, שילדה
 זו מעדיפה, כפי הנראה, את התקשרותה לאם ולהסיק מכאן את המסקנה, שלגבי הילדה
 הזאת אץ לחשוש, שמא תגרום לה הפרידה מהארץ נזק נפשי קשה. אפילו נניח שאין היא
 אדישה כלפי הארץ הזאת ונכונותה לעזבה אינה פרי מחשבה שקולה וסופית, ברוד
 שברגע זה יש הרבה יותר סכנה בהפרדתה מהאם.האהובה עליה והנחוצה לה בהתפתחותה

 בשנים הקרובות מאשר בניתוקה מהארץ ומאורח החיים שלה בשנים האחרונות.

 נדמה לי שהשופט המלומד לא העריך כראוי את מידת הנזק שצפוי לילדה עקב הפדדתה׳
 מהאם. עלינו לזכור שבמשך השנתיים האחרונות נמצאה הילדה במחיצת האם ובחברתה
 יום יום. ייתכן שהאב עצמו — כשהסכים בהגינותו להימצאות בתו אצל האם — תרם•
 •לכך. מקווה אני שבשל כך לא תכרסם מרה בלבו. הוא הסכים לכך מתוך רגש של אחריות
 •ומתוך מסירות לבתו. אך כעת זוהי עובדה קיימת ומוגמרת. הילדה רגילה היום להימצא־
 אצל האם, ואין ספק שבינתיים נתחדשו ונתקשרו ביניהן קשרים ויחסים, שאין לנתקם
 •ושאין לערערם, אם אין הכרח בדבר. אין המצב דומה עוד למצב שהיה קיים אילו נשארה
 הילדה אצל האב או במוסד, ולא היתה לאם גישה אליה יותר משהיתה לאב. ודאי קשורה•
 הבת גם לאביה, אך קשר זה פחות חזק היום מזה המקשר אותה לאמה. במצב זה סבור
 אני, שטובת הילדה דורשת שתלך אל אשר תלך האם! יהיה זה הרע במיעוטו במצב טרגי,

 שאין לו פתרון המניח את כל הדעות.

ילברג ־. הספיקות במקרה דנן מוטלים על חודה של מחט ממש, והתרתם־  השופט ן
 משום כך מפוקפקת ביותר. אין אנו יודעים מה מקור הםרת־הלב שחלה אצל הילדה כלפי־
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 א

 השופט זילברג

 ׳אביה, מאז בוא אמה ארצה: סתם מקסם־כזב ומדוחים של טיסה נעימה לאוסטרליה, או
 ••הרגשה כנה שהכתה שרשים בלבה תוך מגע קרוב ואינטימי עם האם ? העצה היעוצה ״נקרא
 •לנערה ונשאלה את פיה״, אינה יעילה להתרת הספק ההוא. כי בכגון זה השאלה היא תמיד,

 •מה מדובב את הפה, ולכן אין לסמוך בבטחה על מה שאמרה בבית־המשפט.

 ומה ערכו הרלבנטי של הספק הג׳׳ל ד ערכו רב מאד. כי אפ היא אמנם, בקרב לבה
 •פנימה, עדיין קשורה אל האב ״לא פחות ואולי לא פחות״ מאשר לאם, כפי שסובר השופט
 •המלומד, הרי טובת הילדה דורשת — טובתה התמידית, להבדיל מטובתה הרגעית — בי
 לא נשלח אותה אל מעבר לאוקיינוס ההודי, מקום בו לא תוכל לחדש את הקשר לאביה

 ׳שנותק, גם אם היא מאד מאד תרצה בכך.

 ואחרון אחרון — אחרון בסדר ולא אחרון במעלה. הילדה אגנם לא הובאה ארצה
 ׳בדרך חטיפה, כפי שאירע במשפטי אמדו, (12, ו־גוטליב (15 (בג״צ 125/49, 21]; בג״צ
 ־36/50, נ3», ואף לא באה הנה כאורה נטה ללון. היא אינה ״עולה חדשה״, אשר טרם
 הספיקה להתאקלם בחיי הארץ הזאת. אגנס עלתה עם אביה בשנת 1957, וזה ארבע שנים
 ׳שהיא יושבת ישיבת קבע בישראל — ארבע שנים מתוך שנות הילדות הפורמטיביות
 ביותר בחיי האדם — וספק גדול בעיני, אם הללו יימחו בנקל מעל לוח לבה. שווה בנפשך:
 בית־ספו, לשון, חינוך, סביבה וחברה, מנהגים והליכות, נימוסים והרגלים — האט כל זה
 •מילתא זומרתא היא, וכלום חייבים אנו, או כלום רשאים אנו, להתעלם מכל אלה, בבואנו
-לקבוע אחת ולתמיד את דרך התפתחותה העתידה של הילדה 1 הלא את נפשה אנו קובעים.
 •אין איי חוזר בי מן הדברים שנאמרו על־ידי במשפט שמיעד, מ״א 209/54, נ1], ועדיין
 סבור אני, כי טובת הילדה היא השיקול הבלעדי והריבוני, הדוחה מפניו כל שיקול אחר
 יוכל טובה אחרת — טובת האב, טובת האם, ואפילו טובת שניהם גם יחד. אבל היא הנו
תנת ! דוקא משום זה חייבים אנו, בבואנו לשנות שינוי בר־קי־מלא את מקום הימצא הילדה,
 •להזהיר עצמנו אזהרת פן־שמא־ואולי הטובה שאנו מזכים אותה בה, תהיה טובה שחובה
 גדולה בצדה. לא אנו ראינו את העדים, ולא אנו שמענו אותם! השופט המלומד הוא שעשה
 ־אח הדבר,• ואם השופט המלומד, בדאגו לשלום הילדה ולרווחתה, החליט להחמיר ב״ספק
 נפשות״ זה, ונרתע מחמתו מלהרשות לאם לקחתה עמה לאוסטרליה, חלילה לנו — כך

 ;נראה לי — להתיר במקומו את הספל הפטלי ההוא.

 המצב המשפטי, לדעתי, לא נשתנה על־ידי כך שהשופט המלומד פסק, כי הילדה
 י-תישאר בידי האם כל עוד זו האחרונה נמצאת בארץ. לא ניתנה כאן הילדה לאם ״מתנה
 •על מנת להחזיר״, אלא עצם זכות ההחזקה של האם הותנתה מעיקרא בישיבתה של זו
 ;האחרונה במדינת ישראל! נמצא כי בבוא האם לנסוע לאוסטרליה, עומדים אנו, כמו
 ׳לכתחילה, בפני השאלה בידי מי תהיה מכאן ולהבא חזקת הילדה, ודעתי היא כי היא צרי־

 •כה, במקרה זה, להימסר לאב מן הטעמים שביארתי לעיל.
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 ע״א 503/60 יולן ודלף נגד אנדור וולף

 השופט דלבדג

 ולבסוף הערה אחת, משפטית, שאני רואה חובה שלא לטמנה בחובי. נתעורר ספק
 בלבי, אם צו איסור הוצאת הילדה לחוץ־לארץ עודנו בעל תוקף חוקי נוכח העובדה, כי
 ביני לביני, היינו בין יום מתן הצו לבין שמיעת הערעור, מלאו לילדה שתים־עשרה שנה
 ויום אחד, והיא אינה קטנה עוד לפי דיני ישראל, וממילא.— אולי — גם אינה ״ילדה״
 עוד במובן סעיף 3 של חוק שיווי זכויות האשה, תשי״א־1951. ההוראה השוררת על עניני
 החזקת ילד מצויה בסעיף 3 של החוק הנ״ל — כי החזקה כמוה באפוטרופסות על הגוף,
 כפי שיוצא מתוך פםק־הדין שניתן בענין שטיינר, נ1); השווה גם בג״צ 125/49, נ2), הנ״ל,
 שם, ב-ע׳ 13, ו־בג׳׳צ 109/53, ״פסקי־דיך/ כרך ז, ע׳ 543, נ4), ב־ע׳ 544 — והספק הוא,
—  עד איזה גיל נחשב הבן ל״ילד״ והבת. ל״ילדה״ במובן הסעיף הנ״ל. בחוקים אחרים י
 עגון: הוק לימוד חובה, תש״ט־1949! חוק עבודת הנועד, תשי״ג־1953 5.חוק לתיקון דיני
 הראיות (הגנת ילדים), תשט״ו־1955 — הגדיר המחוק?! במפורש את המונח ״ילד״, באן
א עשה כן. אין אני בטוח בדבר, אך יש מקום לומר, מתוך איריות (ארגומנטים)  הוא ל
 ׳שונות שאין באן המקום לפרטן, כי גיל הילדות לצורך האפוטרופסות והחזקה שבסעיף 3
י של הצעיר (השווה  ד,נ״ל, הוא גיל הקטנות על־ פי החוק האישי — הדתי או הלאומי —
 דברי ההסבר להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״א־1961, הצעות חוק
 456, ע׳ 170), ואם הצעירה הנדונה. היא כמו במקדה דנן יהודיה ישראלית, נגמרת הילדות
 שלה עם הגיעה לגדלות על־פי דיני ישראל, היינו עם הגיעה לגיל י״ב שנה ויום אחד

 (יבמות, דף י״ב, ע״ב, ומקומות אחרים ן השווה ״חזקה דרבא״, נדה, דף מ״ו, ע״א),

 אך טענה זו לא נטענה על־ידי בא־כוח המערערת לתמיכת ערעורה, וממילא לא
ן רצוני להכריע בערעור יזה על־פי י  שמענו תשובה על כך מפי בא־כוח המשיב, ולכן א

 ההנחה המשפטית הנ״ל.

 דעתי היא, איפוא, כי יש לדחות את הערעור.

 הוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור, לבטל את פסק־הדין של בית־המשפט המחוזי
 ולהצהיר כי הילדה אגנם (מלכה) וולף נמצאת ברשות אמה, המערערת, עד שתגדל,

 והמערערת רשאית להוציאה מן הארץ.

 ד״ר רוזנברג, שטען לפנינו למערערת,,. הצהיר בשמה שהיא תאפשר למשיב לבקר
 ולראות את הילדה באוסטרליה ותשא בהוצאות נסיעתו לשם וחזרה לארץ. פסק־דין זה
 יימסר למערער רק אחרי שתפקיד, להנחת דעתו של רשם בית־משפט זה, כרטיס טיסה
 הלוך וחזור לאוסטרליה על שם המשיב שתקפו לפחות לשנה אחת מהיום, .או ערובה

 בנקאית בסכום מחירו של כרטיס כאמור.

 המשיב ישלם למערערת הוצאות ערעור זה לרבות סך —.250 ל״י שכר־מרחת עורך־
 דין(כולל). אין צו להוצאות בבית־המשפט המחוזי,

 ניתן היום, 1׳ בניסן תשב״א (24.3.1961).
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