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 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 כספית -כ. נ' ל.כ.   – 20794-07-14ע"ר 
  

 
 31.5.15כב' השופטת  אלה  מירז                                                                                 תאריך:  בפני 

 
 מערער

 
 .כ.ד

 ע"י ב"כ עו"ד שלמה גדרון
 

 נגד

 
 משיבה

 
 .כ.ל.מ
 "י ב"כ עו"ד ענבל הראלע

 

 רציו:-מיני

, שהחלו בו לפני רגשי של הבן לא נידרש לבקש הסכמה מראש ובכתב להשתתפות בתשלום לטיפול* 
חוסר אמירה מפורשת לעניין התנגדות להשתתף בעלות  .הגירושין עפ"י המלצת עו"ס לס"ד חתימת הסכם

ה ההסכמה נגעה להשתתפות הבן בטיפול, אך כיום, לפיהטיפולים, כמוה כהסכמה, והעלאת טענה נוגדת 
 .הינה חסרת תום לבלא להשתתפות במימון הטיפול 

 הוצאות בריאות חריגות –מזונות ילדים  –* משפחה 

. 

להגדלת חובו של המערער, להחזר כספים למשיבה בגין הוצאות  ,ביהמ"ש ערעור על החלטות רשמת
ילדי הצדדים, במסגרת חובת האב משלימה, עבור  טיפול ברפואהרגשיים ששולמו על ידה, לטיפולים 

חיובו בתשלומים הנדונים, הינו בניגוד  ,. לטענת המערערלהשתתף במחצית ההוצאות הרפואיות החריגות
 להסכם הגירושין. כן מערער על חיובו בתשלומים עבור התקופה שלפני ההסכם, באופן רטרואקטיבי. 

. 

 ופסק: ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את הערעור

ההחלטה ניתנה כדין, הינה צודקת, הוגנת וסבירה, תוך שקילת מכלול הסוגיות ודיון בהן, ואין מקום 
העובדה , כי תשלום בגין טיפולים טרם ההסכםביהמ"ש פסק בין היתר, לגבי חיוב המערער בלהתערב בה. 

ש ועובר להסכם החל עוד טרם החלטת ביהמ"( ע"י עו"ס לס"דבתסקיר הומלץ )שכי הטיפול הרגשי 
הגירושין, מטה את הכף לטובת המשיבה כי לעניין זה בלבד, לא נדרשה הסכמה נוספת של המערער, 
לעצם הטיפול ו/או להשתתפותו בתשלום ההוצאות בכתב. לא נידרש לבקש הסכמה מראש ובכתב 
 להשתתפות בתשלום לטיפול, שהחלו בו לפני חתימת ההסכם. ולכן גם קשה להגדיר את החיוב

כרטרואקטיבי. חובות המערער כאב לא החלו בחתימת ההסכם, בוודאי לגבי הוצאות שנעשו קודם 
כדי לפטור את המערער מתשלום בגין טיפולים שקדמו  24.11.13להסכם. אין בהסכם או בהודעתו מיום 

ניין בנסיבות העניין, חוסר אמירה מפורשת לעביהמ"ש מוסיף, בין היתר, כי  להסכם וטענותיו נדחות.
כיום, לפיה ההסכמה נגעה התנגדות להשתתף בעלות הטיפולים, כמוה כהסכמה, והעלאת טענה נוגדת 

לגבי הוצאות עתידיות ; הינה חסרת תום לבלהשתתפות הבן בטיפול, אך לא להשתתפות במימון הטיפול 
לטיפול, אלא לא די בהסכמה ביהמ"ש קובע כי מיום מתן פס"ד, ועל מנת למנוע מחלוקות והתדיינויות, 

נדרשת הסכמה בכתב ומראש, להשתתפות במימון של ההורה השני, ומאידך הודעה מפורשת ובכתב, מצד 
ההורה שאינו מסכים להשתתף בעלות. המלצת פסיכולוג/גורם רפואי מומחה לטיפול תהווה גורם מכריע 

 גם לתשלום. במקרה הצורך יש לפנות לביהמ"ש לצורך הכרעה. 
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 פסק דין
 

 

,להגדלת  10.8.14ומיום  26.6.14כב' הרשמת סיגלית גץ אופיר )להלן: "הרשמת"( מיום החלטות ערעור נסוב על ה .1

חובו של המערער, להחזר כספים למשיבה בגין הוצאות ששולמו על ידה, לטיפולים פסיכותרפיים וטיפול ברפואה 

 משלימה, עבור שני הבנים. 

 ,חלקו בהחזר ההוצאות חויב  לשלם אתלפיה , 02-02589-14-9בתיק  26.6.14המערער הגיש ערעור על החלטה מיום  .2

שנתבע בגין חלקו ₪  550מתוך ₪  225וכן סך של  , המטפלת הפסיכותרפיסטית.ששילמה המשיבה לגב' א

  ₪. 2,500בתשלום הוצאות המשיבה בסך  כן מערער על חיובו  ., מטפלת ברפואה משלימה.בתשלומים לגב' א

בגין חלקו ₪  1,250בסך  17.7.14והגדלת חוב מיום  10.8.14הגיש ערעור נוסף על ההחלטה מיום  2.11.14ביום  

הודיע למשיבה כי לא מסכים  11/13כבר בחודש  ,. לטענת המערער4-6/14לחודשים  ,בהוצאות בגין טיפול רגשי לבן

 לתשלום.

דדים הצעה שלא התקבלה. הצדדים הגישו בית המשפט הציע לצ .מאוחד בערעוריםהתקיים דיון  27.1.15ביום 

 סיכומיהם ומכאן ההחלטה.

 העובדות

במסגרתו בקשה החזר תשלומים ששילמה, בין היתר ₪,  12,090פתחה המשיבה תיק בהוצל"פ ע"ס  4.3.14ביום  .3

עובר  )בצירוף קבלות(. הטיפולים החלו 27.10.11החל מיום  ,2011-2014לשנים  .בן יעבור טיפולי פסיכותרפיה ל

 (."ההסכם")להלן:  5.2.12לחתימת הסכם הגירושין בין הצדדים שנחתם ביום  

, עבור טיפולי .נ.עבור תשלומים ששילמה לגב' א ₪, 550להגדלת חובה בסך  הגישה בקשה נוספת, 24.4.14ביום  

נשוא  26.6.14ניתנה החלטת כב' הרשמת מיום  ,בהתאם לכך. 2014משנת  .לבן נרפואה משלימה, כטיפול רגשי 

 ,בהתאם לכך₪.   1,250בסך  6-4/14הגישה בקשה נוספת בגין טיפול רגשי לבן לחודשים  ,17.7.14ביום הערעור דנן. 

 ₪.  1,125המגדילה את החוב בסך של  10.8.14ניתנה החלטה נוספת של הרשמת ביום 

 

 טענות המערער

מפורש, שנחתם בין הצדדים. כן מערער על חיובו חיובו בתשלומים הנדונים, הינו בניגוד להסכם הגירושין ה .4

 בתשלומים עבור התקופה שלפני ההסכם, באופן רטרואקטיבי. 

לבין חלוקת  ג להסכם(1יש להבחין בין מכלול ההסכמים ובין היכולת להסכמה בע"פ, לעצם הטיפול )סעיף  א. 

חלוקת ההוצאות(.  עצם  -כםב להס5)סעיף  למהות ההוצאה ועלותה מראש ובכתבההוצאות הדורשת הסכמה 

הסכמה לטיפול, אינה מעידה על הסכמה לחלוקת תשלומים. מטרת הסעיף למנוע מצב בו המערער מחויב 

בתשלומים, מעבר לתשלומי מזונות ומאפשר להסכים על טיפול יקר או פרטי,  עליו מתעקש ההורה השני, מבלי 

 ללשון ההסכמים ולפסק הדין המבוצע. תוקף מלאלשאת בהוצאות בגינו. טעתה הרשמת משלא נתנה 

אינה  29.8.11"צודק החייב בכך שהחלטת בית המשפט מיום ציינה בהחלטה הרשמת חרגה מסמכותה עת  ב. 

כוללת את נושא הטיפולים הרגשיים, אך אינני יכולה לקבוע בוודאות שמא אין המדובר אלא בטעות סופר." 

 ט או לקרא את ההסכם כלשונו. הרשמת היתה אמורה לפנות בהבהרה לבית המשפ

שהחלו לפני ההסכם. המשיבה לא עמדה על  לה טענתו לשיהוי, לענין הטיפוליםטעתה הרשמת משלא קיב ג. 

ת ומנועה ומושתקת תשלום החזר ההוצאות הנדרשות, לפני החתימה על ההסכם ויש בכך  ויתור על ההוצאו

המשיבה נשאה בהם לבדה ולא סוכם  ,ההסכםחתימת לו עובר להטיפולים הח רטרואקטיבית.לתבוע ההוצאות 
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במסגרת ההסכם כי יישא בהוצאות, למרות שהוצאות רפואיות מיוחדות אחרות, צוינו במפורש. המשיבה לא 

ן, גם בקשר קיבלה הסכמתו לשאת בתשלומים, למהות ההוצאות ועלותן מראש ובכתב ע"פ הסכם הגירושי

, קודם לחתימת ההסכם. לטענתו, לא .ר הטיפולים הרגשיים ע"י גב' אבו. סרב לשלם ע.וא .לטיפולים ע"י גב' א

לגביה המשיבה קיבלה מראש את הסכמתו בכתב(.  .ם )להבדיל מתשלומים עבור הבת רנדרש ולא הסכים לשל

במסגרת המזונות, כלולה ההוצאה ביחס לטיפול הרגשי, שהיתה ידועה בעת החתימה על ההסכמים ולא נדרש 

 הודיע על התנגדותו לתשלום הטיפול הרגשי.  24.11.13. ביום רדת לענייןלהתייחסות נפ

הגדרת "טיפול רגשי" כהוצאה בריאותית חריגה  בטעות. ,תוכרפואיות או רפואיות מיוחדקוטלגו הוצאות ה  ד. 

רוט מדויק של ההוצאות הרפואיות המיוחדות, שאינן כוללות את ההוצאות יהינה טעות. בהסכם קיים פ

ויכולים לקבל את הטיפול בקופת חולים ולקבל החזרים.  ,מבוטחים בקופת חולים מכביות. הקטינים, הנתבע

המשיבה לא  כאשר ,ולכן לא מדובר בהוצאה רפואית חריגה לקבל טיפולים רגשיים במסגרת הקופה זכאים

 קופ"ח.מיצתה את ההליכים ב

לב וקיימת הסכמה בשתיקה לתשלום הסכומים.  יוצא נגד הקביעה, כי עמידתו על קיום ההסכם אינה בתום  .5

השתיקה פירושה הסכמת המשיבה לשאת לבדה בהוצאות. הבין כי המשיבה בחרה בטיפול  ומשלמת עבורו, כך היה 

לפני ההסכם. הטיפול לא בא לידי ביטוי בהסכם ולא היתה דרישה להשתתפותו בהוצאות. המשיבה נהגה בחוסר 

שה, לאחר שידעה כי המערער יסרב ולכן לא פנתה על מנת לקבל הסכמתו מראש תום לב, עת השתהתה בהגשת הבק

 ובכתב, כנדרש. 

ובמיוחד נוכח השיהוי בהגשת הבקשה. חלק מהבקשה ₪  2,500טוען כנגד חיובו ע"י כב' הרשמת בהוצאות בסך  .6

ראש ובכתב,  גם על נדחתה, כיוון שתבעה בחוסר תו"ל כספים שהוציאה עבורה. בהסכם נקבעה, קבלת הסכמתו מ

 מהות ההוצאה וגם על עלותה והמשיבה לא עשתה כן. 

 

 טענות המשיבה

יוצאת נגד הטענה להפרדה בין מתן אישור לעצם   .נ.וא .ב.ריאות חריגות, ע"י המטפלות אהמדובר בהוצאות ב .7

סכמים נחתמו הטיפול, להסכמה לשלם. ברור כי עם מתן הסכמה לטיפול, עלותו אמורה להתחלק ביניהם. הה

(. כיום המערער מנסה להיבנות 5.2.12והסכם גירושין מיום  12.1.12בהפרש של חודש )הסכם בעניין הילדים ביום 

 מפרשנות לשונית ומילולית ודווקנית של ההסכמים בניגוד למקובל. 

"ד מיום הטיפול אצל המטפלת הפסיכותרפיסטית, ניתן בהתבסס על המלצות תסקיר עו"ס לס -טיפול רגשי .8

.  היה ברור למשיבה, ללא קשר למועד חתימת הסכם הגירושין, כי 29.8.11, שקיבל תוקף של החלטה ביום 28.8.11

 על המערער להשתתף בטיפול הפסיכולוגי ולא היה צורך להתייחס לעניין פעם נוספת, באופן מפורש בהסכם.

כפי   יש לראות בהחלטהת המשפט. חתימת הצדדים על הסכם לא ביטלה את המלצות התסקיר והחלטת בי

לא יכלל בסעיף הוצאות חריגות ₪  1,000שנכתבה ע"י בית המשפט טעות סופר. לא ייתכן שטיפול רגשי שעלותו 

וברור שזו לא הייתה כוונת הצדדים. דווקא המערער הכריח את הקטין ללכת לטיפולים ולפיכך טענתו כיום, נטענה 

 חתימה על ההסכם כללה גם חיובים רטרואקטיביים.  בחוסר תום לב. כוונת הצדדים בעת

לטיפול. המטפלת שוחחה עם ₪  250טיפולים, בגין רגישות למזון שעלותו  4הקטין עבר  -.נ.אצל א .טיפול הקטין נ .9

 .ך של מאכלים עליהם המליצה המטפלתהמערער בטלפון ואמר לה כי שמח לטיפול. המערער היה שותף לתהלי

 הקטין סובל מכאבי בטן  והמשיבה נקראה לקחת אותו מבית הספר. מ

המערער ידע על הטיפולים, נתן הסכמתו לכך ולכן מחויב בהשתתפות במחצית עלותם. המערער עצמו הגיע להדרכה 

מראש אצל המטפלת  ועתה מנסה להבנות מההסכם, בטענה כי הסכמתו ניתנה בעל פה ורק לעצם הטיפול. הסכים 

ושילם חלקו בטיפול. הסכמה מחייבת גם תשלום. המדובר במחיר סביר. המערער  .אצל הפסיכולוגית גלטיפול 
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היה  .הקטין י. .טפול הרגשי לישילם על ההדרכה ההורית כחלק מהטיפול  ובאותו מחיר שנדרש לשלם על ה

לטיפול שכבר החל. של הטיפול ואין זה סביר להפסיק הטיפול ולפנות למטפל אחר, או לבקש מימון בעיצומו 

 . המערער מבקש לשלם רק מזונות בסיסיים ולא שילם הוצאות חינוך חריגות, כפי שהתחייב בהסכם

, ה לשלם את הטיפול הרגשי לבן י, פנתה למערער במסרונים  וביקשה שיעזור ללענין טענת השיהוי ותום הלב . 10

טוענת כי שנתיים ימים, הינו זמן סביר, שאינו  -יבחודש, אולם המערער לא הגיב. לענין השיהו₪  1,000שעלותו 

נאלצת הגם שפנתה למערער במשך השנתיים שחלפו פעמים רבות.   ,יק פסילת ההוצאה, בשל טענת שיהוימצד

הוציאה מכתב דרישה למערער  10.11.13ביום משך שנתיים בהעדר קבלות. לשלם שיעורים פרטיים לבדה 

 ובה. המערער הכחיש תחילה כי פנו אליו ולאחר מיכן הכחיש את המסרונים. לתשלום, אך המערער לא שלח שום תג

 דיון

ארוכה ומנומקת  לאחר שעיינתי בערעור ובכתב התשובה ובדיון שהתקיים בפני וכן בהחלטת הרשמת, החלטה .11

נה כדין, ,  שוכנעתי כי  ההחלטה נית.נ.שמיעת עדויות הצדדים והמטפלת אהיטב, אשר ניתנה לאחר קיום דיון, 

הינה צודקת, הוגנת וסבירה, תוך שקילת מכלול הסוגיות ודיון בהן, ואין מקום להתערב בה. לפיכך, יש לדחות את 

 הערעור. 

 

 תשלום בגין טיפולים טרם ההסכם

. המערער מבקש להחיל את שקדמה להסכםעיקר המחלוקת בערעור נוגעת להוצאה  -הטיפול הרגשיין ילענ .12

)א( להסכם, בעוד לטענתו דווקא החלטת  15רואקטיבית, או לאיין את חיובו בהתאם לסעיף הוראות ההסכם רט

, .על מתן הטיפולים הרגשיים לבן יהרשמת מחייבת אותו בתשלומים באופן רטרואקטיבי. הוכח כי המערער ידע 

גם לעניין לס"ד.  , מלכתחילה. המדובר בהמשך טיפול אותו עבר הבן, טרם הגירושין ובהמלצת עו"ס.אצל הגב' א

  .ה מעורב בוהיידע והמערער  .הטיפול אצל הגב' א

את נושא הטיפולים  כוללת 29.8.11בניגוד למצוין בהחלטת הרשמת ומהאמור לעיל, החלטת בית המשפט מיום 

 הרגשיים ובה נקבע:

 פת,לענין המשמורת המשות 28.8.11בתסקירּה מיום . פ.ן תוקף של החלטה להמלצות פק"ס אתנ. י1"

 הסדרי הראיה ומקום לימודי הקטינים.

 .  הצדדים יפעלו בהתאם להמלצות וישתפו פעולה ביניהם."2 

להחלטה מתייחס לסוגיות הדורשות הכרעה שיפוטית ובהן המשמורת )המשותפת(, הסדרי הראיה ומקום  1סעיף 

 לימודי הקטינים שהיה שנוי במחלוקת בין הצדדים.

 -צויין בתסקיר עם זאת לעניין הטיפול הרגשי

. במסגרת הטיפול ההורים יקבלו .עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית א אצל. "המשך טיפול רגשי שבועי לי

 .והאב אצל מטפל אותו הוא יבחר" .ריות. האם אצל אהדרכות הו

ו "הצדדים יפעללהחלטה כי   2הטיפול הרגשי החל כאמור לפני התסקיר ולפני החלטת בית המשפט.  צוין  בסעיף 

, לא היה וטיפול שהיה בעיצומודהיינו בעניין שהחל לפני התסקיר  בהתאם להמלצות וישתפו פעולה ביניהם". 

צורך ליתן תוקף של החלטה ודי במתן הוראה לצדדים לפעול בהתאם להמלצות להמשך קבלת הטיפול. לפיכך לא 

 היה מקום להתבסס על "טעות סופר" ומתייתרת שאלת החריגה מסמכות.

ועובר להסכם הגירושין, מטה את הכף לטובת שי החל עוד טרם החלטת בית המשפט העובדה כי הטיפול הרג .13

לא נדרשה הסכמה נוספת של המערער, לעצם הטיפול ו/או להשתתפותו בתשלום  ,לעניין זה בלבדהמשיבה כי 

בו לפני חתימת  ההוצאות בכתב. לא נידרש לבקש הסכמה מראש ובכתב להשתתפות בתשלום לטיפול, שהחלו

, כזכור, חובות המערער כאב לא החלו בחתימת ההסכםההסכם. ולכן גם קשה להגדיר את החיוב כרטרואקטיבי. 
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כדי לאיין את החלטת בית  24.11.13יתרה מזאת, אין במכתבו מיום  בוודאי לגבי הוצאות שנעשו קודם להסכם.

 המשפט בדבר המשך הטיפול ונשיאתו בתשלומים.

 כב' הרשמת בהתאם לממצאי מהימנות: כפי שקבעה 

"עדות המטפלת היתה סדורה בעוד שנראה היה שעדות החייב היתה מגמתית ששמה לה למטרה לחמוק 

 מתשלום ההוצאות בהן חוייב והתחייב."

)א( להסכם כפוטר את המערער מתשלום, באשר הוראות ההסכם אינן מתייחסות לטיפול 15לא מצאתי את סעיף  

לעניין עצם ההסכמה לטיפול, או לצורך להשתתף במימון ,במיוחד שהטיפול הומלץ ע"י עו"ס לס"ד  שהחלו בו, הן

בתסקירה וניתנה החלטה להמשך הטיפול. בסוגיית השתתפות בהוצאות בריאות חריגות ההסכם צופה פני עתיד 

 וממילא אינו מתייחס להוצאות וטיפולים שהחלו טרם ההסכם. 

כדי לפטור את המערער מתשלום בגין טיפולים  24.11.13או בהודעתו מיום ן בהסכם כי אימכל המקובץ, עולה  

 .וטענותיו נדחות שקדמו להסכם

 

 הוצאות בריאות חריגות

 אינה מקובלת.  -פרשנות המערער, כי רשימת הוצאות הבריאות החריגות הינה רשימה סגורה .14

 ב להסכם הגירושין ,קובע:5סעיף  

לשאת ולשלם בחלקים שווים ביניהם הוצאות רפואיות חריגות של הילדים  "האב והאם מתחייבים 

רפואית צאה ועלותה. למען הסר ספק הוצאה ובלבד שיסכימו שני הצדדים בכתב ומראש למהות ההו

תהא, הוצאה בגין טיפולי שיניים, אורתודנטיה, משקפיים, וכל הוצאה שאינה מכוסה עפ"י חוק ביטוח 

תהיה המלצת רופא  המשפחה ,  -חים רפואיים משלימים. ובמקרה של מחלוקתבריאות ו/או ע"י ביטו

 למחייבת." -ומומחה רפואי בתחום הרלוונטי

 רשימת הוצאות הבריאות החריגות איננה רשימה סגורה ובמסגרתה עשויים להיכלל גם: 

 ""כל הוצאה שאינה מכוסה עפ"י חוק ביטוח בריאות ו/או ע"י ביטוחים רפואיים משלימים.

גם אם הבן יכול היה לקבל את הטיפול בקופת חולים, או בסבסוד חלקי, נוכח העובדה כי הטיפול החל לפני חתימת  

ההסכם, לא היה מקום  להפסיקו, או לעבור למטפל אחר, כאשר שמה של המטפלת מצוין מפורשות בתסקיר. 

י אין מדובר "בהוצאות בריאות". האפשרות לקבל את הטיפול במימון הקופות סותר מיניה וביה את הטענה כ

אדגיש כי המשיבה נדרשת מאידך גם היום, לפנות לקופת חולים לבחון אפשרות השתתפות ולו חלקית 

 בהוצאות)כולל הוצאות עבר(.

 

 והויתור השיהויטענת 

קבעה לא מצאתי להתערב בהחלטת הרשמת, כי פניית המשיבה להוצל"פ, נעשתה במסגרת זמן סבירה. כב' הרשמת  .15

"הנני מקבלת גרסתה של הזוכה ודוחה טענתו של החייב לעניין זה שהזוכה פנתה על בסיס ממצאי מהימנות כי 

 אליו קודם לכן, בדרישה לתשלום חלקו, אך הוא לא הגיב."

העיד בדיון שהתקיים בפניי, כי שמע מהמטפלת כי המשיבה מתלוננת על אי השתתפותו בתשלום, כאשר  המערער  

 ת עצמה מציינת פנייה בדרישה לתשלום. לפיכך הנני דוחה הטענה בדבר ויתור המשיבה.  כב' הרשמ

 גם בסוגיית חיוב ההוצאות שהינן סבירות בנסיבות העניין, לא מצאתי להתערב. .16

לפרו'( ,המלצת פסיכולוג/גורם רפואי מומחה  לטיפול, תהווה גורם מכריע גם  5בהתאם להצעת ב"כ המערער )עמ'  .17

 עצם נשיאה בעלות התשלום. במקרה הצורך יש לפנות לבית המשפט כגורם מכריע. ל



 ד.כ נ' מ.ל.כ  20794-07-14ער )חי'( 

6 

 

כי די באישור המורה לעצם קיום , ראוי שהצדדים יסכימו , הגם שסוגיית שיעורי העזר אינה במסגרת הערעור .18

 יעורים, או בשיחה בין המערער למורה וללא מתן קבלות,  כדי לחייב את המערער בתשלום.הש

 

 יוםטרם ס

שהוכח כי ידע ,טיפולים  שהמערער מצא לנכון להתעקש, דווקא בעניינים הקשורים לטיפול בבריאות ילדיו,תמוה  .19

, ואף נתן ברכתו והסכמתו לטיפול ולמטפלות, בנימוקים פורמליים ודווקנות לשונית, מקום שאין ספק על קיומם 

ן, חוסר אמירה מפורשת  לעניין התנגדות להשתתף שבריאות ילדיו חשובה לו כהורה. נראה כי בנסיבות העניי

בעלות הטיפולים, כמוה כהסכמה, והעלאת טענה נוגדת הינה חסרת תום לב. מן הראוי היה להגיב בכתב מפורשות 

ולהביע התנגדות, מאשר להימנע מתגובה ולגרום לחוסר הבהירות והמחלוקות בין הצדדים על גב הילדים 

 ובריאותם.  

 

 לסיכום

 ים על החלטות כב' הרשמת נדחים.הערעור, כל המקובץמ .20

יום מהיום,  45תוך מערער ן את הדכת השתתפות עבור הטיפולים ותעבניסיון לקבל ,המשיבה תפנה לקופת החולים .21

 . החלטת קופת החולים לעניין

הסכמה לטיפול, אלא לא די במיום מתן פס"ד, ועל מנת למנוע מחלוקות והתדיינויות,  לגבי הוצאות עתידיות .22

, ומאידך הודעה מפורשת ובכתב, מצד ההורה נדרשת הסכמה בכתב ומראש, להשתתפות במימון של ההורה השני

המלצת פסיכולוג/גורם רפואי מומחה לטיפול תהווה גורם מכריע גם לתשלום .  .שאינו מסכים להשתתף בעלות

 במקרה הצורך יש לפנות לבית המשפט לצורך הכרעה. 

 

 ₪. 2,000מערער יישא בהוצאות המשיבה ובשכ"ט עו"ד בסך ה .23

 .כ המשיבה לכיסוי  ההוצאותקדון שהופקד בקופת בית המשפט יועבר לב"יהפ 

 

 . אופיר-ים ותעביר ההחלטה לכב' הרשמת סיגלית גץ המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק .24

 ניתן לפרסום בהשמטת פרטים מזהים.5129371
54678313 
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