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דילמה חדשה: זוגות גרושים אינם מסכימים האם
לחסן את ילדם לקורונה

מחלת הקורונה היא מחלה חדשה, אשר גם אנשים שככלל אינם מתנגדי חיסונים, שוקלים האם
לחסן כנגדה או לא. על אף הקושי, רצוי להגיע להסכמה משותפת מבלי להידרש לערכאה

שיפוטית - ואף במקרים מסוימים לערב את הילד בהחלטה

לאחרונה, עלתה לכותרות בארץ סוגיית חיסונם של ילדים בחיסון נגד קורונה, לאחר שקנדה ומינהל
המזון התרופות האמריקאי (FDA) אישרו את השימוש בו לגילי 12-15. הצורך בחיסונם של ילדים

מעורר מחלוקת בין מומחים, והורים רבים מתלבטים כיצד לנהוג כאשר החיסון ייכנס לשימוש
בישראל. חיסונם של קטינים הוא סוגיה מורכבת בכלל, ובפרט כאשר מדובר בקטינים אשר הוריהם

גרושים או פרודים. 
  

בעולם דיני המשפחה והטיפול בסכסוכים בין הורים, ישנו שיח ער מאוד בכל הקשור לטיפול בקטינים
(חינוך, חלוקת אחריות הורית פיזית, בריאות וכיוצא בזה). כחלק מהגדרת ההורות והאחריות ההורית

המשותפת המקובלת כיום, שני ההורים זכאים וחייבים בטיפול בבריאות הקטינים. כלומר, לפי חוק
הכשרות כיום שני ההורים הם אפוטרופוסים שווים על הקטינים, בלי קשר להגדרת המשמורת, ולכן,

רישום למסגרת חינוכית או ביצוע פעולה רפואית צריך להיות על דעת שניהם, יחד. ואולם, בפרקטיקה,
בעת שהורים נשואים, הגופים השונים יסתפקו בהסכמה של אחד מהם (לרוב ההורה המטפל הקבוע)

בשביל רישום למסגרת חינוכית, ביצוע חיסון לקטין או טיפול רפואי אחר.

בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, מלאים במקרים בהם ישנה מחלוקת בין ההורים
בקשר לטיפול - בעניינים שונים, בילדים קטינים בכלל, וגם לגבי חיסונים. המחלוקת בכל הקשור

לחיסונים, היא בדרך כלל בכל הקשור לחיסוני שגרה (חצבת, טטנוס ועוד). אך כיום, בעידן הקורונה,
הוויכוח עתיד להיות בעל פנים אחרות: האם לחסן או לא לחסן נגד נגיף הקורונה?

לגבי מחלות מוכרות למערכת, אשר בעניינן יש המלצות מסודרות של משרד הבריאות, למערכת
המשפט יותר קל להתמודד ולהורות על חיסון. לעומתן, מחלת הקורונה היא מחלה חדשה, אשר גם

אנשים שככלל אינם מתנגדי חיסונים, שוקלים האם לחסן כנגדה או לא, נוכח התקופה הקצרה של
פיתוח החיסון. בנוסף, החיסון אושר לשימוש מסחרי בינלאומי תוך פחות משנה ובאמצעות אישורי

חירום, מה שגורם לרבים לתהות האם שיקולים מסחריים גברו או האפילו חלילה, על השיקולים
הרפואיים והבטיחותיים. מכאן, שאצל הורים המנהלים ויכוח האם לחסן או לא לחסן, יהיו לשני הצדדים

טיעונים חזקים בעד ונגד החיסון.

על כך מתווספת העובדה כי ילדים אינם בקבוצת הסיכון המיידית לחלות באופן קשה בקורונה, ומרבית
הילדים שחלו בקורונה לא פיתחו סיפטומים כלל. ומנגד - ילד יכול להיות מפיץ על של הקורונה, ויכול

להדביק אדם שכן מצוי בסיכון (אנשים עם מחלות ריאה, יתר לחץ דם, עודף משקל, סכרת ויוצא בזה,
או סבא וסבתא מבוגרים וכאלה הסובלים ממחלות רקע).
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הפתרון? כמו תמיד - לנסות להגיע להסכמה בין ההורים. הדרך לפתרון לחילוקי הדעות מבלי להגיע
לבית המשפט עשויה לעבור דרך שיתופו של מגשר, אדם המקובל על שני ההורים או מי שזהו מקצועו.
ניתן להחליט מראש שהחלטתו של אותו מגשר תהיה מקובלת על שני הצדדים, או לסמוך על המגשר

שיצליח להביא את ההורים להבנות. כמו כן, ניתן לפנות למומחה בתחום המחלוקת, שיכריע בין
ההורים, בתנאי שייבחר מראש בהגרלה או שההורים יתחייבו להקשיב להמלצתו.

אפשרות נוספת היא להותיר את הבחירה בידי הילד, כאשר הוא בוגר מספיק לכך, לאחר הליך שבו כל
אחד מההורים ישטח בפניו את טענותיו. זוהי אפשרות סבירה ואף רצויה, בהנחה שכל אחד מהצדדים

מסוגל נפשית לוותר על עמדתו במקרה שהילד יחליט הפוך ממנה. כאשר משתפים קטין בהחלטות
הקשורות בו, מדובר בצעד חינוכי, מעצים וראוי, ואין ספק שברוב שנות הקטינות (6-18) ניתן לעשות

זאת בקלות ונוחות.

לגבי קטינים בני פחות מ-6 כדאי לפעול בהתאם להנחיות הרופאים ולנסות להגיע להסכמות מבלי
להידרש להכרעה שיפוטית, שכן מריבה על דבר נקודתי כמו חיסון קורונה, יכולה להתגלגל למריבה
רחבה יותר (כמו מזונות, מעבר מקום מגורים, מקום חינוך ועוד) ואז המשפחה כולה עלולה להיכנס

לסחרור שיעלה עשרות אלפי שקלים, כעס ועצבים, ואנרגיה רבה שתתבזבז. מומלץ לפנות לערכאה
שיפוטית רק כאשר כלו כל הקיצין ואין ברירה אחרת.

הכותב הוא עו"ד, שותף במשרד א. זיסמן שני המתמחה בדיני משפחה וירושה

 


