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 יפעת שקדי שץ  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תובע

 
 פלוני

 על ידי ב"כ עו"ד מ. ליברנט
 

 נגד
 

 נתבעת
 

 אלמונית

 על ידי ב"כ עו"ד ל. שטיינברג
 ?לא אכפת הדין זהעורכי ל ?יותר, לרשום את השם המלא של עורכי הדין דבולא ראוי יותר, מכהאם 

 וזר.מ

 פסק דין
 1 

 2( בנוגע 7)כבן   -.-.----, יליד נ'אביו של הקטין  -בתביעה שלפניי נדרשת הכרעה בטענות התובע 

 3 מדברים על המונח משמורת.התחיל מזמן ולכן ההליך  למשמורתו של הקטין.

 4 רקע עובדתי ופירוט הכרעות קודמות רלבנטיות

 5, ֵאם 1986(, ילידת "הֵאם", אב לארבע בנות בגירות והנתבעת )5419( יליד "האב"התובע ) .1

 6 ניהלו מערכת יחסים זוגית.  --------קטינות המתגוררות בלשתי בנות 

 7אושר הסכם חיים משותפים עליו חתמו הצדדים ואשר הסדיר, בין היתר,  3.12.2014ביום  .2

 8. ההסכם נחתם (34283-11-14)תה"ס  את המשמעויות הרכושיות של החיים המשותפים

 9 כאשר הֵאם היתה בחודש השישי להריון הקטין. 

 35289-08-10)תמ"ש  20.7.2016אביו של הקטין ניתן ביום ר, כי התובע הוא פסק דין המצהי .3

15.) 11 

 12הגיש האב תביעת משמורת במסגרתה ביקש כי תקבע משמורת הקטין  19.3.2017ביום  .4

 13הגישה הֵאם  18.9.2017( וביום 17-03-37796)תלה"מ   , אז עוד רבו על המשמורת.2017 בידיו

 14 (. 17-09-42871תביעת מזונות )תלה"מ 

 15ניתן  4.6.2018ונשמעו חקירות הצדדים ביום לאחר שהתקיימו מספר דיונים, הוגש תסקיר 

 16 (. "פסק הדין"פסק דין אשר הכריע בתביעות ההדדיות למזונות ומשמורת )

 17טובת הקטין היא לקביעת משמורת משותפת אצל שני בית המשפט, כי בפסק הדין קבע 

 18, וככל שלא םוכי חלוקת הזמן ההורי תתקיים בהסכמת הצדדילפסק הדין(  7)סעיף  ההורים

 19  גיעו הצדדים להסכמה, בהתאם להמלצות עו"ס לסדרי דין.י
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 1עוד קבע בית המשפט, כי האב ישלם לידי הֵאם עבור מזונות הקטין )כולל דמי המדור( סך 

 2 ש"ח. 1,300כולל של 

 3עתר לביטול החיוב הצדדים הגישו ערעורים על הקביעה בפסק הדין בענין המזונות. האב  .5

 4ש"ח  2,300כי יש להעמיד את סכום המזונות על סך של  הֵאם טענה,( ו35763-08-18)עמ"ש 

 5 לכל הפחות. 

 6הצדדים הגיעו להסכמה, אשר קיבלה תוקף של פסק במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי, 

 7וכי יתר הקביעות בפסק הדין יישארו  ש"ח 1,450דין, כי סכום המזונות יהיה סך כולל של 

 8 .₪ 150של תוספת  (."פסק הדין בערעור", 18.2.2019על כנן ללא שינוי )פסק הדין ניתן ביום 

 9 .כמעט ללא שינוי המחוזי הצליח להביא את ההורים להסכמות

 10ר שניתן פסק וכעשרה חודשים לאח כשנה וחצי לאחר שניתן פסק הדין) 25.12.2019ביום  .6

 11 הוגשה התביעה שלפניי. ( הדין בערעור

 12 טענות הצדדים

 13 טענות האב 

 14לטענת האב, הֵאם אינה מקיימת את חלקה בכל הנוגע לחלוקת הזמן ההורי ולרב נוצר מצב  .7

 15 בו הקטין שוהה עם האב גם בזמני השהות של הֵאם בשל אילוציה. 

 16כות ועל כן היא אינה פנויה הֵאם עובדת במשקי בית שישה ימים בשבוע משך שעות ארו

 17. בנוסף, היא מרבה לארח בביתה אורחים בסופי השבוע, לצרוך אלכוהול לטפל בקטין

 18 בכמויות ולעשן בבית ללא התחשבות בשהות הקטין עמה. 

 19עוד נטען, כי האב הוא זה שמסיע את הקטין למסגרת החינוכית מידי יום באופן שייצר 

 20קטין אשר אינו יודע מתי יצטרך לעזוב את בית האב מציאות של חוסר ודאות תמידי אצל ה

 21 והיכן ילון. על כן, לשיטת האב, מודל המשמורת המשותפת כשל במקרה זה. 

 22 .18ביקש האב כי תקבע משמורתו של הקטין עמו עד הגיעו לגיל משכך, 

 23 טענות הֵאם

 24הֵאם עמדה על כך שהתביעה הוגשה בשל פרידתם וכי האב מנהל הליכים משפטיים על מנת  .8

 25שנים  60-, מבוגר מהקטין בכ100%הֵאם הדגישה כי האב נכה בשיעור של .  שתגורש מהארץ

 26שנים והוא מטפל בבתו הנכה שגרה עמו וכי בנסיבות אלה האב נעדר יכולת של  32-ומהֵאם ב

 27 . ממש לגדל לבדו את הקטין

 28 מטפל בילדכבר האב שן. מותר לעלאם  כרגיל.נטיים. ואחד מההורים הגיש טיעונים לא ממש רלול כ

 29  ..אז.

 30 תסקירי עו"ס לסדרי דין
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 1 , אפרט את עיקרי הדברים להלן.שלושה תסקיריםבמסגרת הליך זה הוגשו  .9

 2 21.9.2020תסקיר מיום 

 3עו"ס לסדרי דין נפגשה עם ההורים בנפרד ויחד; ביקרה בבית כל אחד מההורים; שוחחה  .10

 4 . --------וב ------עם גורמים חינוכיים ועם עו"ס משפחה ב

 5שניהם דמויות  אוהבים את הקטין ודואגים לו וכי שני ההוריםהעו"ס התרשמה כי 

 6  משמעותיות בחייו.

 7העו"ס סברה, כי האב מתפקד בצורה טובה ודואג לכל צרכיו הפיזיים והבריאותיים של 

 8העו"ס, כי להתרשמותה האב מתקשה להכיר בחשיבות הקשר בין בנוסף ציינה הקטין. 

 9  .םביניההקטן והֵאם ומתקשה לעודד את הקשר 

 10כי הֵאם מתמודדת עם הליך משפטי בנוגע למעמדה החוקי בארץ והיא עובדת  ,העו"ס פרטה

 11הֵאם מלווה על ידי סטודנטית קל לאם. לא  לפרנסתה שעות רבות בהעדר מקורות תמיכה.

 12מטעם הרווחה וכן על ידי עו"ס משפחה. התרשמות העו"ס היא שהֵאם אוהבת ודואגת 

 13 לקטין. 

 14: העו"ס הציגה שתי חלופותאשר לקיום זמני השהות והקשר עם כל אחד מההורים  .11

 15המשך חלוקת זמני שהות שווים )כפי שמתקיים בעקבות פסק הדין( באופן  - הראשונה

 16חלוקה שמצמצמת את השהות  -השניה שמאפשר קשר רציף ומשמעותי עם שני הוריו; 

 17ום לנתק ארוך בין הקטין לֵאם משך שיגרשני בלבד, באופן  -אצל הֵאם  לימים ראשון 

 18י כ ?כי זה מה שהאב מבקשרק  ?נימוקים יש להמלצה שכזואילו .  חמישה ימים כל שבוע

 19 מיותר.ראה נ ?הצריך לרשום עוד חלופ

 20"ניכר כי הקונפליקט בין ההורים גורם לכעס רב העו"ס סיכמה את הדברים וציינה, כי  .12

 21חשוף לקונפליקט ולאמירות  ]הקטין[ ----ולקשיים בקיום תקשורת מכבדת.  םביניה

 22ם. מדיווח צוות הגן עולה תמונה מדאיגה לגבי מצבו הרגשי של פוגעניות של האב כלפי הֵא 

 23 ".אשר מביע את מצוקתו בהתנהגות, במשחק ובקשר מול החברים -----

 24העו"ס המליצה על שילוב ההורים בתכנית הדרכת הורים; על הסעת הקטין לגן ובחזרה על 

 25 בנוכחות הקטיןעל מתן החלטה שיפוטית המורה לאב לחדול מלהשמיץ את הֵאם ידי הֵאם; 

 26למה ההמלצה אז  ועל המשך חלוקת זמני השהות כפי שהם מתנהלים בעקבות פסק הדין.

 27 !לא מקצועיאוד מ ?השנייה והמיותרת

 28אימץ בית המשפט את המלצות התסקיר ככל שהן מתייחסות לטיפול  22.9.2020ביום  .13

 29השתלבות בתכנית  -לשתף פעולה עם ההמלצות הטיפוליות המוצע וחייב את שני ההורים 

 30  הדרכת הורים והסעת הקטין על ידי הֵאם.



 
 בית משפט לענייני משפחה בחדרה

  
 אלמוניתנ' זה  פלוני 61540-12-19 תלה"מ

 

  
   תיק חיצוני: 

  

 11מתוך  4

 1  -בנוסף הבהיר בית המשפט, כי זמני השהות יהיו כמפורט בתסקיר 

 2 ד'.-בימים ג' ו -בימים א', ב', ה' וסופ"ש; אצל הֵאם  -בשבוע הראשון: אצל האב 

 3 בימים א', ב' ה' וסופ"ש. -ד'; אצל הֵאם -בימים ג' ו -בשבוע השני: אצל האב 

 4צריך להיות וזאת גם כך מני השהות עם כל הורה. זרושמים את  !!מאודהרישום יפה דרך 

 5 .גם כאןאו ר ההנחיה של הרווחה לעוסיות.

 6 18.4.2021תסקיר משלים מיום 

 7לאחר שהתקיימו פגישות נוספות עם הצדדים; עם גורם חינוכי; התקיימה ועדת תכנון  .14

 8  הוגש תסקיר משלים.טיפול ובהסתמך על דו"ח מרכז הורים וילדים 

 9כי בעקבות ההפניה לטיפול במרכז הורים וילדים נקבעה תכנית  ,העו"סבתסקיר זה פרטה  .15

 10 קטין.טיפולית של מפגשים דיאדיים בין כל הורה בנפרד וה

 11צוין, כי האב מגיע באופן עקבי לטיפול, על אף שפעמים רבות הוא משתף שהוא אינו מבין 

 12ההתרשמות היא שהאב קשוב לקטין, מאפשר לו בחירה ומתאים מדוע עליו להגיש לטיפול. 

 13  עצמו לקצב המשחק שלו.

 14הֵאם התקשתה בתחילה להתחייב ולהגיע באופן עקבי למפגשים אולם לאחר התערבות 

 15הֵאם קשובה לקטין, מאפשרת בחירה "ס משפחה היא החלה להיות מחויבת יותר. עו

 16  ומתאימה עצמה לקצב המשחק שלו.

 17 הורים נורמטיביים.שני  נהדר.

 18מדיווח המרכז עלה, כי קיים קשר טוב של הקטין עם כל הורה בנפרד אך קושי מול הסכסוך 

 19חושבים לכן אנו ו !תבנו וחזרנו וכתבנו, הילד נפגע בעיקר מסכסוך ההוריםכ בין ההורים.

 20זה הדבר הכי  "משמורן"שפסק הדין של כבוד השופט שוחט והפסקת המלחמות על ההגדרה 

 21  חשוב כיום.

 22נין הסעת מני השהות, ההליך הטיפולי וההמלצה בעבסיכום הדברים המליצה העו"ס, כי ז

 23  ישארו כפי שהם.הקטין 

 24התובע עמד על כך שהקטין ישמע על ידי בית המשפט או על ידי לאחר הגשת תסקיר זה,  .16

 25 (.10.6.2021)דיווח מיום  ו של הקטין הומלץ כי לא ישמעאולם לאור גיליחידת הסיוע 

 26 4.7.2021תסקיר משלים מיום 

 27 ---- להיות מעורבת יותר בגן שלנראה שהֵאם מתחזקת אט אט ומצליח "העו"ס ציינה כי  .17

 28, ----הצטרפה לקב' הוואטסאפ של הגן, יוצרת קשר עם הגננת ומתעניינת בשלומו של )

 29 הדר.נ ."(מגיעה להביא אותו לגן/להחזיר

https://shared-parenting.co.il/temporary-stay/
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/%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
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 1עוד ציינה העו"ס, כי בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של האב נערכו ביקורי בית ושיחות עם 

 2והתקבלה התרשמות הֵאם על ידי עו"ס מחלקת הרווחה, עו"ס לסדרי דין ועו"ס לחוק נוער 

 3תמונה דומה בנוגע לֵאם התקבלה מהגורמים המקצועיים במרכז הורים וילדים שם . תקינה

 4  מטופלת המשפחה.

 5כן, בשל תלונה ספציפית של האב על אלימות של הֵאם כלפי הקטין, נערכה חקירת  כמו

 6 אולם הוכחשה אלימות.ילדים על ידי חוקרת ילדים 

 7העו"ס תארה, כי המשך עמדה פאסיבית של הֵאם מול המסגרות ובחייו של הקטין עלולה 

 8 לגרום לקשיים בקשר. 

 9בסיכום הדברים שבה העו"ס על ההמלצות הקודמות וציינה אפשרות של בחינת אפשרויות  .18

 10  כולל שילובו של הקטין בפנימית יום.טיפול נוספות 

 11 :עדויות הצדדים

 12ימת את זמני וטען, כי הֵאם אינה מקי 15.3.2021התובע הגיש תצהיר עדות ראשית ביום  .19

 13ת; מזניחה אותו; מתעללת בו; חושפת למסגרת החינוכי השהות; אינה מסיעה את הקטין

 14 אותו לסיטואציות שאינן מתאימות לו ומשתמשת בכח פיזי בחינוכו. 

 15בנוסף טען האב, כי הֵאם אינה משתמשת בכספי המזונות לצרכי הקטין אלא שולחת אותם 

 16 לשימוש משפחתה.  ------ל

 17א חש בטוב בה אומרת הֵאם לאב כי הקטין ל 5.3.2021יום לתצהיר צורפה התכתבות מ

 18במסגרתה שאלה הֵאם את האב האם  28.2.2020ונלקח על ידי צד ג' לרופא; התכתבות מיום 

 19, כאשר לטענת האב מדובר בזמני שהות של 12:30הוא יכול לשמור על הקטין עד השעה 

 20במסגרתה ביקשה הֵאם מהאב שישמור על הקטין עד  1.4.2020הֵאם; התכתבות מיום 

 21 מועד שהות עמה. כאשר מדובר ב 12:00השעה 

 22וטענה, כי היא אינה מוכנה לוותר על  7.4.2021הֵאם הגישה תצהיר עדות ראשית ביום  .20

 23הקטין; כי יש לה את הכוחות והיכולת לגדל את הקטין; כי לאב אין היכולת לדאוג לכל 

 24וכי תעשה הכל כדי שהקטין יהיה בקשר עם שני ההורים כי זה  6צרכיו הרגשיים של ילד בן 

 25 חשוב ונחוץ לקטין. 

 26טענה, כי האב פועל באופן זה בגלל שבחרה להיפרד ממנו, וכי הוא מציק לה באופן  הֵאם

 27 שוטף, עוקב אחריה, מציץ דרך חלונות ביתה ונוקם בה. 

 28הֵאם הוסיפה וטענה, כי אין שינוי נסיבות המצדיק שינוי הוראות פסק הדין וכי הטענות 

 29 השהות הן שקר. בענין אי קיום זמני 

 30 האב על תצהירו.  נחקר 21.7.2021ביום  .21
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 1( והכחיש כי הוא עוקב אחרי 32-8, ש' 19האב טען, כי הֵאם אינה מטפלת בקטין כנדרש )עמ' 

 2 (.36-35, ש' 19הֵאם )עמ' 

 3 .25.10.2021מרבית עדותה של הֵאם נשמעה ביום  .22

 4(; כי כאשר 16-9, ש' 26הֵאם העידה, כי היא משוחחת עם הקטין בעברית ובאנגלית )עמ' 

 5עמה הם הולכים לקניון, לבני משפחתה, לחברים שיש להם ילדים או לחבר של הקטין שוהה 

 6; כי היא מקפידה על הטיפול בקטין ועל רכישת כל הציוד (30-22, ש' 27)עמ'  -----הקטין ב

 14-7, ש' 29(; כי היא עובדת בימים שהקטין לא שוהה עמה )עמ' 32-13, ש' 28הדרוש לו )עמ' 

4). 8 

 9טענות והוסיף התייחסות לגבי הקושי שעולה ממעבר המגורים של בסיכומיו חזר האב על ה .23

 10הֵאם לדירה קטנה בשכונה יוקרתית באופן שמעמיס עלויות על הֵאם ואינו מאפשר מגורים 

 11סבירים לקטין )הטענות שנטענו בסיכומים לגבי העלות של המגורים, עלות הארנונה ודמי 

 12 בסיכומים(. הניהול לא גובו באסמכתאות או בתצהיר ונטענו רק

 13בפרק הסיכום והמסקנות טען האב, כי אין בכוונתו להרחיק את הקטין מאמו וכי טובתו 

 14ולם יש לבטל את הלינה בבית הֵאם ולצמצם את זמני השהות לשהות במחיצת שני הוריו א

 15 כדי להיטיב עם הקטין.

 16ו; בסיכומיה חזרה הֵאם על הטענות לענין העדר היכולת של האב לגדל את הקטין לבד .24

 17הדגישה כי היא דואגת לקטין ונוהגת בו בחום ואהבה; ציינה כי היא נלחמת על מעמדה 

 18בישראל כדי להישאר בארץ עם הקטין בכדי למנוע קריעתו מהאב; כי היא מסוגלת לקבל 

 19החלטות בשיתוף פעולה עם האב, בניגוד לאב; כי חלוקת זמני השהות מיטיבה עם הקטין 

 20 דיק ביטול פסק הדין. וכי לא חל שינוי נסיבות המצ

 21 דיון והכרעה

 22לאחר ששקלתי את טענות הצדדים; שמעתי את העדויות; בחנתי את עמדות הגורמים  .25

 23המקצועיים ונתתי דעתי למשמעות של הכרעות שיפוטיות קודמות החלטתי לדחות את 

 24  .קה מעמיקהנעשתה בדישבגלל הטענות הרבות של האב שחשוב כאן הוא מה . התביעה

 25 אפרט את הטעמים שהובילו להכרעה זאת:

 26 חלוקת זמני שהות שווה:פסק הדין שניתן בהליכים הקודמים קבע 

 27כך שחלוקת זמני השהות של הקטין עם הוריו נקבעה בפסק  לעית יש לתת את הדעת ראש .26

 28 .4.6.2018הדין שניתן, כאמור, ביום 
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 1מעיון בכתבי הטענות ובפרוטוקול ישיבת ההוכחות עולה, כי טענות האב ביחס לפניות של 

 2גם בהליכים הקודמים. כך גם טענות הֵאם לטפל בקטין והעדר המעורבות שלה בחייו הוצפו 

 3 הֵאם ביחס לגילו של האב והעומס המוטל עליו, הוצגו בפני בית המשפט בהליכים הקודמים.

 4כלומר הטענות שהעלו הצדדים במסגרת ההליך שלפניי נטענו גם במסגרת ההליך הקודם 

 5 ונשקלו טרם ניתן פסק הדין.

 6( אשר 26.9.2017בנוסף, במסגרת ההליך הקודם הוגש תסקיר עו"ס לסדרי דין )הוגש ביום 

 7שש פגישות עם ההורים, ביקורי בית בשני הבתים, שיחה עם הגננת נכתב לאחר שהתקיימו 

 8  ושיחה ודיווח של עו"ס המשפחה.

 9שמע את הצדדים, בחן את הטענות וקבע, בהסתמך על התסקיר, כי זמני בית המשפט 

 10 השהות יהיו שווים.

 11זמן קצר יחסית לאחר שניתן פסק הדין ופסק הדין בערעור, מבלי  התביעה כאן הוגשה

 12שהתרחשו אירועים שמשנים באופן מהותי את התבנית ההורית או את היחסים בין ההורים 

 13לקטין, מבלי שנטען שצרכיו של הקטין השתנו באופן שטובתו מחייבת שקילת הדברים 

 14 .או ראיות משמעותיות וברורות ביחס לטיב ההורות של הֵאםבמחדש ומבלי שהו

 15משכך, איני סבורה שיש הצדקה לשנות את הקביעות בפסק הדין, ודאי לא משעה שמדובר 

 16בפסק דין שבחן את הדברים לגופם, נדרש לטענות דומות לטענות שהועלו כאן והסתמך על 

 17 . תסקיר שכלל המלצות זהות להמלצות שניתנו כעת

 18חלוקת זמני שהות שנקבעו בפסק להלכות בענין האפשרות לשוב ולהידרש לסוגיית  אני ערה .27

 19אולם איני סבורה שיש ליישמן  דין וכי קביעה בעניינו של קטין אינה יוצרת מעשה בית דין,

 20בנסיבות בהן חלף זמן קצר ממועד פסק הדין ולא הוצג שינוי נסיבות המצדיק לשוב 

 21 פהי  ולהידרש לענין שכבר הוכרע.

 22היה לסיים את פסק הדין בנקודה זו ולקבוע, כי ההכרעה שניתנה במסגרת פסק הדין  ניתן .28

 23שרירה וקיימת וכי לא מתקיימות נסיבות המצדיקות לשוב ולהידרש לטענות בענין חלוקת 

 24 זמני השהות. 

 25רים הובאו בפניי, מאחר ונערך בירור מעמיק על ידי הגורמים מאחר והדב ,אולם

 26הוצגו בפניי ראיות וניתנה לי ו שלושה תסקירים( ומאחר והמקצועיים )כאמור, הוגש

 27יש מקום לפרט בקצרה את אני סבורה שהאפשרות לבחון את טובתו של הקטין בשנית, 

 28בנו  כדי להניח את דעתו של האב שטובת ולו המסקנות אליהן הגעתי בעקבות שמיעת ההליך

 29  הקטין נבחנה בשנית.

 30 :בהקשר זהצועיים המלצות הגורמים המקטובתו של הקטין ו
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 1קובע, כי שני  1962-, התשכ"בהכשרות המשפטית והאפוטרופוסותחוק אקדים ואזכיר, כי  .29

 2  ההורים הם האפוטרופסיים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

 3בהתאם להוראות החוק האמור, כאשר אין בין ההורים הסכמה, בין היתר, לגבי סוגיית 

 4ההחזקה בקטין וזכויות ההורה שאינו מחזיק בקטין לבוא עמו במגע יכריע בית המשפט 

 5 . לטובת הקטיןויקבע בעניינים אלה כפי שייראה לו 

 6שר מדובר במושג " היא התכלית של ההכרעה השיפוטית בענייני שהות, כאטובת הקטין"

 7רחב היוצק את תוכנו הקונקרטי בהתאם למצב העובדתי הנתון בכל מקרה ומקרה ובכל 

 8  משפחה ונסיבותיה.

 9השיקולים הנבחנים כדי לקבוע את טובת הקטין בהקשר של חלוקת זמני שהות הם הבטחת  .30

 10כולת , תוך התייחסות ליןהפיסיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים של הקטי וסיפוק צרכי

 11; הגשמת אינטרס ועם הורי ןההורים ונכונותם; הבטחת שמירת קשר איכותי של הקטי

 12למסגרת יציבה, במידה המרבית; צמצום ככל האפשר הפגיעה בשל הגירושין; כאשר  טיןהק

 13ויממשו אחריותם  ןיש לעשות המירב ששני ההורים ימלאו תפקיד משמעותי בחיי הקטי

 14 אמן.אמרו ו ((.28.12.2017) פלונית נ' אלמוני   15-30-50603ההורית )ראו תמ"ש )טב'( 

 15בתי המשפט נדרשו פעם אחר פעם להגדרת השיקולים שיש לשקול כדי לקבוע מהי טובתו  .31

 16"טובת הילד במובנה האידיאלי" מחייבת כי הילד יגדל במחיצת שני של הקטין ונקבע, כי 

 17בית המשפט  הוריו במסגרת תא משפחתי יציב ואוהב, כאשר בעת פרידתם של ההורים יקבע

 18)תלה"מ  חלוקת שהות אשר תבטיח, עד כמה שהדבר אפשרי, שהילד יגדל במסגרת יציבה

 19 ((.19.4.2021) מ.ג.ד.א נ' מ.ח   14768-02-20)נצ'( 

 20כאשר קיימות מחלוקות בין ההורים ובית המשפט נדרש להכריע בהן תוך בחינת טובת  .32

 21 הקטין נעזר בית המשפט בתסקיר עו"ס לסדרי דין. 

 22מעמדו של תסקיר עו"ס הוכר בפסיקה כשווה ערך לחוות דעת מומחה ובית המשפט ייטה  .33

 23לאמץ את ממצאי חוות דעת מומחה )או תסקיר( ומסקנותיה, וזאת בהיעדר ראיות כבדות 

 24בע"מ (; 18.5.2020) פלוני נ' פלונית  16708-05-20בהן )רמ"ש )חי'( משקל לסתירת האמור 

 25 ((. 26.10.2010) פלוני נ' פלונית 5072/10

 26בכולם  -במסגרת ההליך שלפניי הוגשו שלושה תסקירים, בהליך הקודם הוגש תסקיר אחד 

 27  .חלוקת זמני שהות שווההמליצה העו"ס על 

 28התסקירים נערכו לאחר בדיקה של טענות הצדדים, פגישות עמם, איסוף מידע ממקורות 

 29 פוליים וחינוכיים וביקורי בית. טי

 30( נדרש בית המשפט לשאלה מתי נכון להחיל 31.8.2017) נ.כ נ' א.כ 1472-02-17בעמ"ש )חי(  .34

 31 הסדר של משמורת פיזית משותפת וקבע, כך:

http://www.nevo.co.il/case/6246104
http://www.nevo.co.il/case/6246104
http://www.nevo.co.il/case/6246104
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 1להחלת הסדר משמורת פיזית משותפת  מספר תנאים מוקדמים הפסיקה קבעה"

 2ההורים; מעורבות משמעותית של מסוגלות הורית טובה או דומה של שני  כגון: 

 3כל אחד מההורים בחיי הילד; קיומו של קשר תקין בין כל אחד מההורים לבין 

 4הילד; מקום מגורים סמוך ותפיסת הילד את שני הבתים כבתים מרכזיים 

 5בחייהם; שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם; רצון הילד. הרשימה 

 6 ..."שפורטה לעיל אינה רשימה סגורה

 7 ( קבעה כבוד השופטת מ. לוי, כך:28.9.2008)פלונית נ' פלוני  10440/07בתמ"ש )קריות( 

 8"המשמורת המשותפת היא דרך המלך. מקום בו ניתן להותיר על כנה אחריות 

 9הורית משותפת, ממקום של שיוויון, אכפתיות ומעורבות שווה, על אף הפירוד 

 10  הזוגי, מן הראוי לעודד ולהתיר זאת".

 11"מקום בו קיימת מסוגלות ( נקבע, כי 22.8.2010) פלונית נ' פלוני  17120/07מ"ש )קריות( בת

 12הורית נאותה, מקום בו ניסיון העבר מלמד על חלוקת נטל הגידול והטיפול ומקום בו קיים 

 13רצון להמשיך לחלוק בעול הטיפול תהא המשמורת המשותפת 'דרך המלך'. ודוק אלו הם 

 14רי הביקור יהיו רחבים וחלוקת הזמן תהיה חציונית או קרובה המקרים אשר ממילא הסד

 15יש להעדיף את ברירת המשמורת לכך. לטעמי בברירה בין כותרת כזו או אחרת, 

 16המשותפת, על מנת למנוע את תתחושת ה'הפקעה' או תחושת ה'הפסד'. מקום בו קיימים 

 17 ".ן נגדהתנאים לעיל, יש להעביר נטל שלילת ההסדר המשותף לשכמו של הטוע

 18הבסיס להמלצת העו"ס להמשיך עם ההסדר של חלוקת זמני שהות באופן שווה היה  .35

 19. בתסקירים פרטה העו"ס, כי של שני ההוריםההתרשמות מהורות אשר מיטיבה עם הקטין 

 20 שני ההורים דואגים לקטין, מטפלים בו וקשובים לצרכיו.

 21דקו על ידי עו"ס חוק נוער, עו"ס אוסיף, כי טענות האב לגבי אופן הטיפול של הֵאם בקטין נב .36

 22ולא נמצא בטענות האב כדי לבסס הצדקה לשנות משפחה, עו"ס סדרי דין וחוקרת ילדים 

 23 את הקביעה בדבר אופן חלוקת זמני השהות.

 24ית נאותה מים המקצועיים התרשמו ששני ההורים בעלי מסוגלות הורעל כן, שעה שהגור .37

 25והתרשמותו של בית המשפט  יות הצדדים באופן שמיטיב עם הקטין; ולאחר שמיעת עדו

 26אני סבורה שיש להותיר את  - ים לצרכיו של הקטין בעודו שוהה בביתםדואגששני ההורים 

 27 החלוקה כפי שהיא.

 28ההחלטה בענין המשך חלוקה שווה של זמני השהות נשענת, בצד השיקולים של מסוגלות  .38

 29חד מהצדדים בחייו של הורית נאותה, מעורבות מספקת בחיי הילד וחשיבות של כל א

 30 יפה גם על השיקול של ביסוס מעמדם של שני ההורים בחייו של הקטין.הקטין, 
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 1( נדרש בית המשפט לסוגיה 21.11.17)ע.ע. ואח' נ' נ.ע.  16-07-11985בתמ"ש )ראשל"צ( כך, 

 2בה הנסיבות לא איפשרו חלוקת זמני שהות שווה בתקופת זמן מסוימת. בית המשפט 

 3הבהיר, כי יש משמעות לקביעת הורות משותפת בהיבט של ייצוב יחסי ההורות בין הצדדים 

 4  ומניעת מאבקי כח וחשיפת הקטינים למאבקים אלה.

 5ון ההורות ובמערכת התמיכה שיש לכל אחד מההורים אני במקרה שלפניי, לאור השוני בסגנ

 6בכדי ביתר שאת חשובה ומשמעותית של זמני השהות סבורה, שקביעה של חלוקה שווה 

 7 .חכםכה  מו של הקטין.והמשמעותי של כל אחד מההורים בעוללהעמיד את מקומו הברור 

 8הֵאם הקושי של ההורים בתקשורת ביניהם והעדר ההכרה של האב בחשיבות מקומה של 

 9, בין היתר, בחיי הקטין בעולמו של הקטין מדגישים את הצורך בייצוב מקומה של הֵאם

 10  באמצעות שמירה על זמני השהות השווים.

 11כי התסקירים הוגשו לאחר שהתקיימו בהקשר של אימוץ המלצות התסקירים, אדגיש,  .39

 12)ובכלל כך  פגישות עם ההורים; נערכו ביקורי בית ונאסף חומר מכל הגורמים הרלבנטיים

 13משך הזמן שחלף איפשר התרשמות מעמיקה של הגורמים ; וכי גורמי חינוך וגורמי טיפול(

 14המקצועיים, איסוף חומר לאורך זמן ומעקב אחר השינויים שחלו בעקבות ההליך הטיפולי 

 15 )כאמור, התחזקות הֵאם והגברת המעורבות שלה בחיי הקטין ובמסגרות(.

 16ורים; מהחשיבות של עיגון המקום של שניהם בחיי לאחר שהתרשמתי משני ההעל כן,  .40

 17והיציבות בחייו של  הקטין באופן שווה; מהמשמעות של חלוקת הזמנים משך זמן ממושך

 18אני מורה על אימוץ  -; ובהסתמך על המלצות התסקיר אשר לא נסתרו ולא הופרכו הקטין

 19כבוד השופט פפרני יוותרו כפי שנקבעו בפסק דינו של ההמלצות וקובעת, כי זמני השהות 

 20  וקובעת, כי חלוקת הזמן ההורי תהיה שווה. 4.6.2018מיום 

 21לאחר ששקלתי את טיבו ההליך, את העובדה שניתן פסק דין לפני זמן קצר, את עמדתו של  .41

 22האב על אף המלצות התסקירים, את משך הזמן שהוקדש להליך, את המשאבים של 

 23שהתעלמתי מטענותיה של ב"כ התובע מחלקת הרווחה והעבודה שהושקעה בהליך ומבלי 

 24 5,500כולל של  אני מחייבת את התובע בהוצאות בסך ,לגבי איחורה של ב"כ הנתבעת לדיון

 25 ש"ח 2,500יום ללשכה לסיוע משפטי וסך של  30ש"ח ישולם בתוך  3,000ש"ח כאשר סך של 

 26 יום לידי הנתבעת.  30ישולמו בתוך 

 27 . תסגור את התיקהמזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ו

 28 אני מתירה את פרסום פסק הדין בהשמטת פרטים מזהים.

 29 

 30 , בהעדר הצדדים.2022פברואר  07, ו' אדר א' תשפ"בניתן היום,  

          31 
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