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 5התבקשתי לקבוע כי המשמורת בין הצדדים, לפיה  18 –, היא התיק הקשור ה בפני תובענה של אב

 6 .תהא בידיו של התובע(, 9/5/2021)נכון ליום הגשת התביעה ביום  שנים לערך 8.5 –בבנם בין ה 

 7ר של כבוד השופט שוחט עדיין מנסים לייצר מעמדות הוריים שרק אחרי פסק דינו הנהד ועדמ ?מהל

 8 ?מה זה טובל ?על גבו של הילד כסוךגורמים להחרפת הס

 9 

 10 שני דיונים התקיימו בתובענה.

 11 

 12הגישו שירותי הרווחה שעל יד עיריית ראשון לציון תסקיר, בו המליצו במפורש כי  23/12/2021ביום 

 13  .ת הקטין תהא אצל האב וזמני השהות של הקטין עם אימו ימשיכו להיות במרכז הקשרמשמור

 14למה אבל בעיה. אין ראוי שהאם תראה את הילד במרכז הקשר, אז כך יהיה. לעמדת שרותי הרווחה ם א

 15זה מקדם את חידוש/חיזוק יך א ?להמשיך ולפגוע באם על ידי כך שרוצים לקבוע שהמשמורת תהיה לאב

 16  ?האם לעבור עם עצמהאת התהליך אותו צריכה  ?הקשר בין האם לילד

 17 אלו הן עיקרי ההמלצות.

 18 

 19, לאמור גם כי 2013עוד משנת התסקיר סיפר את אשר נתברר גם על פני שנות הטיפול במשפחה 

 20ל האם בינונית מצד האם, ועל רקע היותה ש –הקטין הוא במצב של מסוכנות אשר הוגדרה כנמוכה 

 21כל עוד ניתן, חשוב לנסות לחזק את הקשר  ועדיין, צוב.ע מאותגרת נפש שבעברה מספר אישפוזים.

 22 !כל עוד זאת לא פגיעה בילד כמובןשלה עם הילד. 

 23 

 24. ואולם, ביום מה טעם לא התייצבו הצדדים לדיון היום, שנועד להשלמת הוכחות, אין אני יודע

 25ביקשה האם את סגירת התיק, תוך שהיא מודיעה כי "מוותרת על זכותה לחקירה נגדית  16/3/2022

 26שיש המון אבות שמתייאשים מבתי המשפט, כמו להבין. אפשר תייאשה. ה ואין אמת בבתי המשפט".

 27 אך יש. פחות,כך יש אמהות. 
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 2בעיני האם, קשה להבין. אם התכוונה היא שצריך לדחות את התובענה מה משמעות "סגירת התיק" 

 3 ואת המלצת שירותי הרווחה כי "אין אמת בבתי המשפט", שווא תקוותה.

 4 

 5 זה לא מכבר הורו בתי המשפט המחוזיים על צמצום משמעותי של עשיית השימוש במשמורת

 6 עמדה: ניירגם או ר {(.18/5/2021 –}פמ"מ  א. ק. נ' מ. ע. ק. 21-02-13008)וראה: עמ"ש )ת"א( 

 7 משותפת הורית אחריות הבאה ברוכה - משמורת לך שלום

 8 

 03-356979-מלומדי ונכבדי, כבוד השופט א. זגורי, סקר לא מכבר את הפסיקה בעניין זה אגב תלה"מ 

 10  אף הציע דרכים חלופיות מקום בו נדרש לקבוע את ביתו עיקרי של קטין מהו., 21

 11 

 12לוקת זמני חלא משנה לד להורים גרושים חי בשני בתי ההורים. י ?לילד צריך לקבוע בית עיקרימה ל

 13זה אומר שצריך שהילד רק אצל אחד ההורים, במקרה שלנו האב.  ,כמו כאן ,וכן, יש מקריםהשהות. 

 14עדיין מתקשה עם קבלת משנתו כבודו  ?ליעזה מומה ב ?זה נותןה מ ?לקבוע את בית האב לבית עיקרי

 15וחי  ,מהי הדרך הנכונה לצמצום ויכוחי ההורים על גבו של הילד (וועדת שניט) של כבוד השופט שוחט

 16 מיותר. ה כ !בעולם הישן בו יש חובה להכריע על מנצח, בדרך כזו או אחרת

 17 

 18ילד לגם לכל אדם, כולל ילד להורים גרושים, כתובת אחת בלבד במרשם האוכלוסין.  :לצייןוחשוב 

 19להעצים את ההבדלים בין ההורים על ידי קביעת ייבים ח ?אם זה לא מספיק לנוה .במשמורת משותפת

 20  ?ה יעזור לקשר של האמא עם הילדז ?חשוב יותר, עיקרי יותרבית טוב יותר, 

 21 

 22 לטעמי, הגענו למצב שבו יכול בית המשפט לבחור בין שלוש אפשרויות:

 23ימוש כלל במונח משמורת, בבחינת שניים שהיו הורים טרם פרידתם המצב הנפוץ של אי ש (א

 24אחריות הורית "צורך גם במונח אין המלצות ועדת שניט.  פה.י .ויישארו הורים לאחר מכן

 25 !והרי זאת האפוטרופסות "משותפת

 26קביעת משמורת משותפת, מנגנון אשר כמעט אבד עליו הכלח, כאשר אין צורך בקביעת  (ב

 27משמורת ועיקר השימוש בו כאשר ההורה האחד מבקש להכחיד את דמותו של ההורה 

 28בהורה מלחמה . כזו או אחרת בכל תיק, אך זה הכווןברמה . "להכחיד"אכן פה מאוד. י .האחר

 29  גדרה העודפת, יוכרז כמנצח, והכל על גבו של הילד.ם יזכה בתחרות על הההאחר מי מה

 30ורת, לאמור, באותם מקרים שבהם אין מנוס מלמנוע המשך עשיית שימוש במושג משמ (ג

 31עשיית שימוש לרעה בזכויות הוריות, וכאשר מדובר בצורך מובהק אחר בקביעת משמורן 

 32 ?אילו זכויות הוריות מדוברל ע !גוי מיסודושה ז !אל .כגון הגירת הורה אחד לחו"ל, למשל

 33 לכל ילד כתובת אחת כאמור,ו !הוריות זה תחת האפוטרופסות, לא תחת המשמורתהחלטות 

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/13008-02-21.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-16.02.202-1.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-16.02.202-1.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/35697-03-21-%D7%96%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99-.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/35697-03-21-%D7%96%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99-.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/35697-03-21-%D7%96%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99-.pdf
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 1חייבים א ל , אצל אחד ההורים, וזה מספיק לכל שאר הנושאים.רשמית במרשם האוכלוסין

 2  !לחפש מתחת לפנס סיבות להמשך מאבקי ההורים

 3 

 4אנו יוצאים אל הדרך לאחר שההורים בשעתו, על רקע ניכור הורי מוקדם בו חטאה האם, הסכימו 

 5הורית שווה שלא קשורה לחלוקת זמני  רהוזאת רק הגדזה הנכון. לזמנו חלה. א על משמורת משותפת.

 6 ולא קשורה כיום למזונות. ,השהות

 7 

 8, 18073-02-22עוד ההליך מתברר וניתנה המלצת שירותי הרווחה, מצאתי את עצמי גם נדרש לה"ט 

 9שם התברר כי אגב ביקור במרכז הקשר, התפרצה האם וניסתה היא ליטול את הקטין ולהוציאו 

 10לא קשור להגדרתה כאמא. ועדיין  חבל. צוב.ע .ממרכז הקשר, תוך שהיא עושה שימוש באלימות פיזית

 11העצים את ה את הגדרתה ההורית ולה שעשתה, הפתרון הוא לא לקחת למ האם עשתם ג כהורה.

 12  !וק מהילדתכאבה ואת הני

 13 

 14נה המבוקש על רקע של סרטונים שצולמו, עוד אני מכתיב את פסק דיני שם ונותן את צו ההג

 15התפרצה האם, תקפה את רעייתו של האב, השתוללה, תלשה כמות שערות נכבדה מראשה של 

 16 .הרעייה, שברה את ציפורנייה, ורק התערבות משמר בתי המשפט הפסיקה את התקיפה

 17 

 18לא תקינה. תנהגות ה תיארתי את האם כפצצה מתקתקת.בתומו של פרוטוקול הדיון אותו רשמתי, 

 19 (אפוטרופסות תליכל עוד אנחנו לא במצב של של)שליך על הגדרה כהורה מזה להאך ויכוח. אין 

 20  !עונש של לקיחת הגדרה הורית מיותר הואוה ,המרחק רב הוא

 21 

 22תאמר שהאם נתונה לא רק להתקפים המאפיינים את מחלות הנפש מהן סובלת, אלא  אם תרצה

 23 שגם לעת רימסייה, אין עליה מוראו של איש, גם לא מוראו של הדין.

 24 

 25 שעה שמדובר באם, אין מדובר באדם מאוזן שניתן לצפות את מעשיו. 

 26 יעידו.ניסיונה להוציא בכוח את הקטין ממרכז הקשר, גם פרץ האלימות באולמי, 

 27 

 28מאליו ברור שעם אדם כזה לא ניתן לנהל משמורת משותפת. התנהגותה כאמור חסרת היגיון 

 29   ורוויית אלימות.

 30זה לחלוקת זמני השהות.  קשורהמשמורת משותפת  . מבחינתו,דת כבודומעמוקד הבעיה עם הנה 

 31וכיום כבר )הגדרה הורית חייבת להיות שווה תמיד מובן שאלו שני נושאים שונים. כיום . בסיס הטעות

 32במטרה לשמור את  - ובעתיד גם זה מיותר "אחריות הורית משותפת"אלא  "משמורת משותפת"לא 

 33יין כל תא פאת חלוקת זמני השהות יש לקבוע בנפרד, לפי המאכאשר טובתו של הילד ממריבות הוריו, 
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 1משפחתי כעולם ומלואו, וכאן ברור שלאם, לפחות בשלב זה, לא יהיו זמני שהות על הילד ללא השגחה 

 2 מתאימה.

 3 

 4אנו רואים בזכות להיות הורה חלק חשוב ומהותי בזכויות היסוד שיש לאדם, מה שכינה בשעתו בית 

 5 המשפט העליון "קול הדם".

 6 

 7 חלק מאיכות חייו של קטין. הקשר בין ילד להורה )והאם בכלל זאת(, הוא גם

 8 

 9לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, לא תיפגע ולא תוגבל אלא במידה  8זכות היסוד, כעולה גם מסעיף 

 10 ראוייה ולצורך ראוי.

 11 

 12  במקרה שלפני, אקצר ואומר שאיכות חיים נסוגה מפני עצם הזכות לחיים ולבטיחות.

 13ורק מעצים את תסכול האם ההגדרה ההורית כבודו טועה לגבי זמני השהות כבודו צודק. גבי ל וב,ש

 14 ובכך את הפגיעה בילד.

 15 

 16ק את שלומו הנפשי של הקטין, אלא גם המצב הנוכחי הוא שכל מפגש בין האם לקטין מסכן לא ר

 17את שלומו הפיזי, ולעת הזו גם ביקורים בפיקוח במרכז הקשר, או אפילו דיונים בבתי המשפט, לא 

 18 יגנו על איש מפני אלימותה של האם.

 19 

 20במילים אחרות, לא רק שזכות התובע שתביעתו תיענה, אלא שלטעמי קיים סיכון קרוב לוודאי 

 21 ר, לפחות עד אשר יאשר אי מי שהמסוכנות פחתה.לשלומם של הנוגעים בדב

 22אומר שלא ה ז מה שראיתי במו עיניי אינו מסוכנות בינונית, אלא מסוכנות לשמה ובדרגה הגבוהה.

 23אך מכאן ועד להעביר ראה את מעללי האם. כבודו מקובל. יהיו בשלב הזה שום מפגשים בין הילד לאם. 

 24סיכויים של זה מיותר ולא תורם דבר לכמנצח הגדול, האב  את הילד למשמורת האב, להכריז על

 25 ב כה יפה כבוד השופט ויצמן (מאוד ישן אך רלוונטי גם כיום)כך כתב בזמנו על . חידוש הקשר בעתיד

 26 :11657/03 תמ"ש 

 27 

 28ה"כותרת"  ,חלוקה ההורית בין הצדדיםבנדון, כאמור, מעת שקבענו את הסדרי הראיה וה"

 29ל"תוית" גם . ואולם, בצד דברים אלו, לחלוקה זו הינה בעלת חשיבות מישניתשנעניק 

 30וכפי , קטיןלו וריםבתחושה שהיא מעניקה להשעיקרה שלהן  ול"כותרת" יש את חשיבותן

 31  – 17120/07שציין חברי כב' הש' סלמן ניצן בתמ"ש 

 32 

 33על ותרת' כזו או אחרת, יש להעדיף את ברירת המשמורת המשותפת, לטעמי, בברירה בין 'כ"...

 34מקום בו קיימים התנאים לעיל, יש  מנת למנוע את תחושת ה"הפקעה" או תחושת ה"הפסד".

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2014/08/vayzman.pdf
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 1 17120/07)תמ"ש )משפחה קר'( " להעביר נטל שלילת ההסדר המשותף, לשכמו של הטוען כנגד

 2 ((2010) 188,  179(, 3)2010מש -פלונית נ' אלמוני, תק

 3 

 4יש בה ת ההחזקה והסדרי הראיה עם הקטינים כ"משמורת משותפת" נ  ו  ּכת  ואכן הכתרת מ  

 5להעביר מסר מחנך לקטין באשר לנוכחותם של שני ההורים בחייו נוסף למתן תחושה 

 6 נוחה יותר לכל אחד מההורים כי הורתו לא נפגמה או "הופקעה" על אף הפרידה מבן זוגו 

 7 

 8, בנדון דנן, אני סבור כי ראוי לקבל את המלצת רשויות הרווחה למתן משמורת מתוך שכך

 9הן את הקטינות  -ים י  נ  ש  בנדון כיבדנו נמצא כי במעשה זה  משותפת להורים על הקטינות.

 10 ובמלואם שרצונן בכל הקשור למתכונת הסדרי הראיה וההחזקה והשהיה אצל הוריהם קוי

 11 –ובמה נפגע מכך האב ? . ר כעת תהא שלמה יותרוהן את תחושת ההורות של הֵאם אש

 12 (הדגשות שלי ג.ר) "במאומה !

 13 

 14הואיל וכך, אני מורה כי המשמורת בקטין תהא בידי אביו, עד הגיע הקטין לגיל הבגרות או עד למתן 

 15  שלא פועלת לטובת הילד. החלטה שגויהטעמי ל החלטה אחרת.

 16 

 17האם בהתאם, ואו אז ניתן יהיה לבחון את מסוכנותה הקשר בין הקטין לאימו יחודש אם תעתור 

 18  חלטה הגיונית.ה .הותמדובר על זמני השכאן  באותה עת.

 19 

 20לאור הסיכון הנשקף מן האם, ניתן בזאת היתר לאב, לבקש ולקבל בחתימתו בלבד, כל שירות רפואי 

 21 גמור.סדר ב או חינוכי הדרוש לקטין, ובכלל זאת הזמנת דרכון לקטין והארכת תוקפו של דרכון כזה.

 22 

 23י על מנת שזה יבחן את שאלת מינוי או מתן סיוע משפטי פסק דיני זה יובא לעיון הסיוע המשפט

 24 לאם, אם חפצה היא ואם זכאית היא לכך.

 25שימת לב הסיוע המשפטי, כי זה האחרון כבר עסק בשאלת עניינה של האם אשר היא מצידה לא 

 26 גמורסדר ב ממש איפשרה את הסיוע.

 27 

 28 מצבו הנפשי של אדם אינו כתב היתר פתוח לפגיעה בזולת.

 29 

 30 גמורסדר ב ₪. 7,000האב בסך  האם תישא בהוצאות

 31 

 32 ניתן היתר פרסום לפסק דיני זה, ללא כל פרט מזהה אודות הצדדים.

 33 

 34 המזכירות תסגור את התיק.

 35 

 36 
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 6 , בהעדר הצדדים.2022מרץ  17, י"ד אדר ב' תשפ"בניתן היום,  

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 


