מדריך להתנהלות הורים גרושים בחודשי הקיץ
החלטות על קייטנה ומוסד חינוכי לשנה הבאה ,רכישת ציוד לבית הספר ,ונסיעות פוטנציאליות
לחו"ל :כל אלה ועוד עלולים להוביל למחלוקות בין הורים גרושים .כך תפתרו אותן
דלית יניב מסר פורסם לראשונה 22:32 14.06.2020 :עודכן ב07:00 15.06.2020 :

החופש הגדול הינו תקופה מאתגרת להורים גרושים .שאלות רבות  -כמו מי יקנה עם הילדים את ספרי
הלימוד ,כיצד בוחרים לאיזה בית ספר או גן ילכו הילדים ,או מה קורה כאשר אחד ההורים רוצה לנסוע
עם הילדים לחופש  -מתעוררות מדי שנה ומאיימות גם על מיטב הסדרי המשמורת .לפניכם מדריך
ראשוני לחלק מהסוגיות העולות בתקופה זו.
איך מחליטים לאיזו קייטנה יילכו הילדים ,אם בכלל?
מצופה מההורים להגיע להסכמה לאיזו קייטנה לשלוח את ילדיהם :קייטנה פרטית ,שעלותה יקרה
יותר ,או לציבורית הזולה יות .אם אחד ההורים מתנגד לשלוח את הילד לקייטנה פרטית ,לא ניתן
לחייבו לשאת במחצית מעלותה ,והוא ישתתף בחלקו על פי מחירה של הקייטנה הזולה יותר.
מי רוכש ציוד לבית הספר?
לא משנה מי מההורים יילך בפועל לקנות את הציוד ,אלא כיצד ההוצאה מתחלקת בין ההורים .נהוג
לקזז מעלות רכישת הציוד לבית הספר את המענק שניתן בתחילת שנת הלימודים מהמוסד לביטוח
לאומי ,ולהתחלק בחלקים שווים ביתרה ,ככל שנותרה.
איך מתקיימים זמני השהות בחופש הגדול?
לרוב ,כל זמן שהקייטנות/צהרונים מתקיימים ,זמני השהות עם שני ההורים מתקיימים כרגיל גם
במהלך חופשת הקיץ .עם סיום הקייטנות והצהרונים נהוג לחלק את הימים עד לתום החופשה כך
שהילדים ישהו ברציפות עם כל אחד מההורים באופן שווה.
האם רישום לבית הספר מחייב חתימה של שני ההורים?
כל החלטה הנוגעת לחינוכם של ילדים ,לרבות רישומם לגן או לבית הספר ,חייבת להיעשות בהסכמת
שני ההורים ,האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם ,ולכן על כל החלטה בנוגע לחינוכם להיות משותפת.
הורים אינם רשאים לשנות את המסגרת החינוכית ללא הסכמה .במקרה שההורים אינם מגיעים
להסכמות בנוגע לזהות המוסד החינוכי ,עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי שזה יכריע
בסוגיה .ואפשר גם לפנות לפני כן לגישור ולמנוע בכך את עלויות עורכי הדין והמשפט.

כיצד מוציאים דרכון לילדים להורים גרושים?
כשהורים גרושים מבקשים להוציא דרכון לילדיהם ,שניהם נדרשים לחתום על הטפסים של רשות
ההגירה והאוכלוסין ,שעה שלא נדרשת חתימת שני ההורים אם הם אינם גרושים .אם אחד ההורים
מערים קשיים ומסרב לחתום ,ניתן לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט שיורה להורה האחר
לחתום על הטופס או לחלופין יחליט שדי בחתימת אחד ההורים כדי להנפיק את הדרכון ,החלטה
שאותה ניתן יהיה להציג בפני רשות ההגירה והאוכלוסין.
מה קורה כשאחד ההורים רוצה לקחת את הילדים לחופשה בארץ או בחו"ל? מה קורה אם ההורה
השני מסרב בגלל שהוא מפחד מקורונה?
הורה המתכנן חופשה עם הילדים ,בארץ או בחו"ל ,חייב לתאם אותה מראש עם ההורה האחר ,לקבל
את הסכמתו לכך מראש ולרוב רצוי גם בכתב .במסגרת הסכמי גירושין יש הוראות המתייחסות לעניין
זה ,הקובעות כי לכל הורה יש זכות לקחת את הילדים לחופשה בחו"ל ולספק להורה השני את כל
המידע הקשור לנסיעה :יעדה ,משכה ,מסלול הנסיעה ,מקומות שהייה צפויים וכדומה.
במציאות חסרת הוודאות של היום ,ייתכן שזה לא יהיה כל כך פשוט .במקרים בהם ההורה האחר אינו
מסכים ליציאת הילדים לחופשה בחו"ל ,פונים לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיכריע האם
עומדת סיבה מוצדקת מאחורי ההתנגדות .חשוב לדעת כי ההורה שמעוניין בחופשה עם הקטינים
יממן את הנסיעה בעצמו ולא יכול לבוא בדרישה להשתתף בעלויות החופשה כלפי ההורה השני.
איך מבטיחים שההורה שהדרכון של הילד בידו לא יטוס לחו"ל בלי לקבל את הסכמתו של ההורה
האחר? איך מבטיחים שהילד אכן יחזור לארץ?
קיימות שורה של פעולות שאפשר לעשות כאשר קיים חשש ממשי שההורה שדרכונם של הילדים
מצויים בידו ייקח אותם לחו"ל מבלי לקבל את הסכמת ההורה האחר מראש ,וכמובן לצורך הבטחת
שובם של הילדים חזרה לארץ .ניתן לדרוש מההורה הנוסע לחו"ל להפקיד בקופת בית המשפט ערבות
בנקאית בשיעור של מאות אלפי שקלים; להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד אחד מקרובי משפחתו של
ההורה הטס עם הילדים ,צו שיבוטל רק עם שובם של הילדים הביתה; ניתן להחתים את ההורה
הנוסע על ייפוי כוח בלתי חוזר לגבי נכס שבבעלותו על מנת שההורה שנשאר בארץ יוכל לעביר אליו
את הנכס במקרה בו חלילה הילדים לא ישובו מחו"ל .עוד נהוג לציין בהסכמי גירושין כי כל איחור
בהשבת הילדים לארץ שלא בהסכמה משותפת תיחשב כחטיפה על פי חוק אמנת האג.
הכותבת היא עורכת דין ,העוסקת בדיני משפחה בדגש על תיקי גירושין מורכבים
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