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  "הוא ידאג להעלים אותו"לגבי הילד ש  סית"האב אמר לעו זוא
 

במצב של ניכור הורי חריף המייצג פגיעה בשלומו של  מהירהדוגמה מעולה להתערבות פסק דין בו יש 
, תחת שילוב ידיים של מערכת המשפט והרווחה שפעלו בצורה טובה, יעילה ומהירה. הלואי שלא הילד

נראה מצבים מסוג זה, אולם במידה והם ישנם, הרי שניתן ללמוד על חשיבות ההתערבות הנכונה במצב 
 מסוג זה. 

 
קיצון שכזה!  היא הבחירה של כבוד השופט ממן בשימוש במונח "משמורת" במקרהלדיון נקודה נוספת 

 לטעמנו מיותר גם במקרה קיצון זה.
 
 1מספר בקשה: 
 אריאל ממן  שופטה כבוד פני ב

 

 
 תמבקשה

 
 פלונית

 באמצעות עוה"ד אביבה חזוט גדקר
 

 נגד
 
 פלוני משיבה

 
 

 באמצעות האפוטרופא לדין, עוה"ד נטע ממן       (2015)יליד  ...בעניין הקטין  
 
  

 
 

 החלטה

 
 1 

 2 תהיה בידי המבקשת ,6.5, כבן משמורתו הזמנית של הקטיןבפני בקשת המבקשת להורות כי 

 3 ;ולהעברת הקטין לטיפולה והשגחתה לנוכח ניכור הורי וסיכון של הקטין

 4 

 5חודשים. מהיר  4אם יעברו לגור עם הד לעד מתן פסק הדין והעברת הי 2120.06.12ביום  .1

 11672-12-6בקשה דחופה על ידי המבקשת בהליך י"ס  הוגשה כנראה שכן. מספיק? לא יודע.

 7נכון לאותו מועד,  כיכי ישנו ניכור הורי כלפיה מצד המשיב, אבי בנה, ו , במסגרתה נטען21

 8  .שבועות 3-מזה כ ת הקטיןלא ראתה אהיא 

 9ניתנה העניין  דיווח מעו"ס חוק הנוער ונוכח דחיפותשהתקבל לאחר ו 1220.21.12ביום  .2

 10שתמליץ בין היתר על קיום זמני השהות של למנות עו"ס סדרי דין  י"ס-ההחלטה בתיק 

 11 הקטין עם המבקשת, אמו.
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 1 

 2 הגישה 2120.29.12אפוטרופוס לדין וביום  לקטין תנה החלטה למנותינ 2120.22.12ביום  .3

 3האפוטרופא לדין עמדתה הראשונית, וציינה, בין היתר, כי לצורך השלמת עמדתה ובחינת 

 4סדרי דין ובו ההמלצות לעו"ס ובעיקר בקטין יש להמתין לתסקיר  במשפחההטיפול  המשך

 5 השהות של הקטין עם האם.  בעניין זמני

 6קיצור תקופת ההליכים וסגירת על י"ס המורה -התקבלה החלטה בהליך ה 2220.04.01ביום  .4

 7עד ליום ניתנה החלטה המורה לעו"ס סדרי דין להגיש העדכון מטעמה  התיק. בנוסף,

2220.20.01.  8 

 9 

 10הודעה לפיה האב הודיע כי הקטין י"ס -הגישה עו"ס לסדרי דין בהליך ה 16.1.2022ביום  .5

 11 .ומשכך מבוקשת ארכה להגשת התסקיר 19.1.2022נכנס לבידוד עד לתאריך 

 12 

 13הגישה עו"ס לסדרי דין דיווח נוסף במסגרתו ציינה כי  עבר חודש וחצי!! 27.1.2022ביום  .6

 14עם הקטין מספר פעמים, אולם בכל פעם טען כי הקטין בבידוד המשיב הוזמן להגיע לפגישה 

 15האב הוזמן לפגישה נוספת עם הקטין ביום  כי ,ציינה כמו כן ולכן הוא לא יוכל להגיע.

 16. עוד ציינה העו"ס כי האב לא עונה לשיחות הטלפון והואיל לענות , אך לא הגיע24.1.2022

 17והוסיף כי קטין יש חום ולכן הוא לא מגיע להן רק לאחר מספר ימים של ניסיונות וטען כי ל

 18המבקשת עברה להתגורר עמם. ניסיונות שביצעה עו"ס ליצור קשר טלפוני עם האם לא 

 19 מוזר. צלחו.

 20 

 21הודעה לפיה הקטין היה חולה ועל כן סעדה אותו בזמן  הגישה המבקשת 2.2.2022ביום  .7

 22 להתגורר בבית המשיב.מחלתו בבית המשיב, אולם מלבד בימי המחלה של הקטין, לא שבה 

 23 אבל נפגשה עם הקטין. כבר אין נתק. יופי.

 24 

 25לצדדים לשתף פעולה לאלתר עם  ניתנה החלטה המורה 2.2.2022לנוכח האמור, ביום  .8

 26בשבוע  כבר בנוכחות הקטיןהאב יקבע פגישה עם העו"ס עוד נקבע בהחלטה זו כי  העו"ס.

 27המועד שנקבע לפגישה עם העו"ס. מה  06.02.2022 ויעדכן את בית המשפט עד ליום העוקב

 28ככל ומי מהצדדים לא ישתף על מנת לאכוף שיתוף הפעולה של הצדדים, הורה ביהמ"ש ש

 29באופן מהיר ככל ל ופעמנסה להשופט נראה ש .ד המפרהוצאות לציכול וייפסקו  ,פעולה

 30  .יכולתו

 31ניתנה  שבגינו אףלנוכח העולה מדיווח עו"ס לסדרי דין בתיק י"ס הקשור, ו 1.3.2022ביום  .9

 32 צורך בהמשך ייצוגו הנפרד של הקטין מצאתי כי ישההחלטה למינוי אפוטרופוס לדין לקטין 

 33  .לדין לקטין גם לצורך בירור הליך זהוטרופוס על מינוי אפ גם בהליך שבפני והורתי
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 1 

 2)על מנת  שחלקו נותר חסוי בפני הצדדיםהוגש תסקיר עו"ס לסדרי דין,  7.3.2022ביום  .10

 3בו  תה תמונה מדאיגה ביותר ביחס למצב הסיכוןממנו על, לשמור על טובת הקטין ושלומו(

 4 הקטין. מצוי

 5 

 6אדגיש, כי תסקיר עו"ס לסדרי דין הוגש לאחר קיום וועדה מקצועית, בה השתתפו כל גורמי  .11

 7ן, הטיפול במשפחה, עו"ס לחוק הנוער, עו"ס מחוזית לסדרי דין, עו"ס עירונית לסדרי די

 8 מנהלת אגף הרווחה לב העיר, עו"ס משפחה ועו"ס לסדרי דין.

 9 

 10לא למותר לציין כי מלכתחילה, ביקשה עו"ס לקיים וועדת תסקירים, אלא שבשעה שהאב  .12

 11מועד שנקבע ונותק עמו הקשר, התקיימה חלף כך וועדה מקצועית, פגישה בלא הגיע ל

 12להמלצות תוצאות. חשוב לדעת שלא ברור מדוע האב לא שיתף פעולה. אולי חשש מה כאמור.

 13 ושיתוף פעולה בועדת תסקירים יש חשיבות רבה בעיני בימ"ש.

 14 

 15הקטין מצוי בסיכון בממצאי התסקיר ובמסקנותיו נקבע כי על פי ההתרשמות הוועדה,  .13

 16רגשי, התפתחותי ופיזי; הקטין מצוי בקונפליקט נאמנויות לנוכח לחצים אדרים שהמשיב 

 17את הקטין בתכנים לא מותאמים, לרבות במערכת היחסים בינו מפעיל עליו; המשיב משתף 

 18עצוב.  לבין האם עד כי הקטין מדבר "מגרונו" של אביו; הקטין חשוף לשימוש בסמים ועוד.

 19כאן אינדיקציות לניכור הורי )הצבת הילד בקונפליקט נאמנויות כדי לצור עליו בעיה. נראה שיש 

 20ררכיה ומובחנות בין האב לילד והשתלטות ייבוד הלחץ פסיכולוגי עקבי שיבחר צד, טשטוש וא

 21על המיינד שלו כשהילד הוא נושא הקול של ההורה שמתחפש לקולו של הילד( לצד סיכונים 

 22 נוספים של הילד וחשש לפגיעה בו )חשיפה לחומרים ממכרים(.

 23 

 24עו"ס לסדרי דין דחתה את טענת האב כי האם מסוכנת לקטין וסמכה דבריה על סיכום  .14

 25לפיו המבקשת אינה מוכרת למערכת הפסיכיאטרית  12/2021ייעוץ פסיכיאטרי מחודש 

 26ללא הפרעה אפקטיבית מאג'ורית ללא פסיכוזה פעילה, ובבדיקה שנערכה נמצא כי היא 

 27האב טען כלפי האם שהיא אינה בעלת  .מידיתאובדנות או מסוכנות חשש לפעילה וללא 

 28כשירות אולם נראה כי אין הדבר נכון כלל וכלל. העו"ס לסדרי דין סייעה במקרה זה לבימ"ש 

 29 לראות את התמונה הנכונה.

 30 

 31ומסרב לביקורים עם גורמי המקצוע  אינו משתף פעולהסדרי דין כי המשיב עוד ציינה עו"ס  .15

 32בבית האב כאשר הילד היה חולה. אך כנראה שרק אז.  האם הייתה  של הקטין על ידי אמו

 33אוי  ."הוא ידאג להעלים אותוהקטין יעבור לבית האם "שבמידה ו ואף ציינה כי האב איים
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 1אני מניח שרק מי ששמע את הדברים, את הטון, את ההקשר, יכול להבין באמת את  ואבוי לנו.

 2מבחינת האב יש לו ולא האם, כפי שהאב טען. ת הילד נראה שהאב מסכן א, אך רמת האיום

 3  כלפי הילד, כאילו הוא רכוש שלו שהוא יכול להעלימו מאמו. דבר חמור ביותר.בעלות 

 4 

 5כל מצד אחד, . העביר את משמורת הקטין לידי האםלאשר על כן, המליצה עו"ס לסדרי דין  .61

 6בעצמו חוששים לעשות הכבוד לעו"ס שהעזה להמליץ על משהו שרוב אנשי המקצוע ובימ"ש 

 7מצד שני, עדיין השיח הישן. שהילד יעבור לגור אצל האם.  גם כאשר צריך לעשות זאת!

 8השימוש במילים "להעביר את משמורת הקטין לידי האם" מיותר ומיושן. העו"ס חושבת שיש 

 9לילד סכנה בבית האב, והיא ממליצה שהילד יגור רק בבית האם. בסדר גמור. אז זה מה 

 10זאת רק שאלה של בחירת מילים  .אין צורך יותר להשתמש במונח משמורת כתוב.שצריך ל

 11 לנוכח החשש לשלומו של הקטין,עוד הומלץ כי . ראויה ונכונה יותר, לא משהו מעבר

 12בהקדם האפשרי ובמידה ויוחלט על העברת המשמורת לידי האם,  ש יקיים דיוןביהמ"

 13שימוש במנגנון בטיחות במקרים של  .הקטיןהומלץ על שימוש במנגנון שיבטיח את שלומו של 

 14חשוב והכרחי וטוב  שינוי כה דרסטי בחלוקת זמני השהות, מרק אצל האב לרק אצל האם,

 15ם של ושבימ"ש שם לב לכך משום שלא ניתן לחלץ קטין ממצב שמסכן אותו ובמצב כה רגיש )אי

 16 האב שיעלים את הילד( ללא מערך אבטחה.

 17 

 18 (פסק דין מאוד בעייתי לטעמי) 20-05-5657 בתלה"מ הדין פסקב צייןהשופט זגורי  כבוד

 19כולם יפים, כולם  ה החשיבות של הגדרה הורית שווה.בהם הוסבר ,יחסית ישנים ,מספר תיקים

 20 תמ"ש ןויצמ השופט כבוד שלהישן  הכי אוהב את פסק דינודווקא , אך אני כמיםח

 21  .(הדגשות שלי) "הסדרי ראייה"היה עוד ה בה המינוח מהתקופשלא צוין, פסק דין  66157/03

 22 

 23שעיקרה שלהן  ל"תוית" ול"כותרת" יש את חשיבותןגם לם, בצד דברים אלו, ואו...."

 24וכפי שציין חברי כב' הש' סלמן ניצן בתמ"ש , קטיןלו וריםבתחושה שהיא מעניקה לה

17120/07 –  25 

 26 

 27ותרת' כזו או אחרת, יש להעדיף את ברירת בברירה בין 'כלטעמי, "...

 28המשמורת המשותפת, על מנת למנוע את תחושת ה"הפקעה" או תחושת 

 29. מקום בו קיימים התנאים לעיל, יש להעביר נטל שלילת ה"הפסד"

 30)תמ"ש )משפחה קר'( " ההסדר המשותף, לשכמו של הטוען כנגד

 31 ((2010) 188,  179(, 3)2010מש -פלונית נ' אלמוני, תק 17120/07

   32 

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/5157-05-20-%D7%96%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2014/08/vayzman.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2014/08/vayzman.pdf
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 1ת ההחזקה והסדרי הראיה עם הקטינים כ"משמורת משותפת" יש בה נ  ו  ּכת  הכתרת מ  ואכן  .17

 2להעביר מסר מחנך לקטין באשר לנוכחותם של שני ההורים בחייו נוסף למתן תחושה 

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

 4 

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

 6הן את הקטינות  -ים י  נ  ש  בנדון כיבדנו נמצא כי במעשה זה  משותפת להורים על הקטינות.

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

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

 9  !במאומה

 10 

 11אחריות "אלא על  "משמורת משותפת", כבר לא מדברים על 2022שכיום, כמובן 

 12 ."הורית משותפת

 13 

 14ד נטע ממן, במסגרתה שבה על האמור האפוטרופא לדין, עוה"הוגשה עמדת  7.3.2022ביום  .18

 15את המצוקה של הקטין בין היתר,  ,ותיארהבדיווח שהוגש על ידה בהליך יישוב הסכסוך 

 16וסברה אף היא כי המשיב עושה ככל יכולתו על מנת לנתק את הקטין  שעלתה מהשיחה עמו

 17וחושף את הקטין לתכנים לא  בין הצדדים, מכניס מילים לפיושומערב אותו בסכסוך  מאמו

 18  ניכור הורי חריף וקשה.נראה כמו  .מותאמים, תוך פגיעה בטובתו

 19 

 20גם לנוכח זאת סברה אף האפוטרופא לדין כי הקטין מצוי בסיכון רגשי ופיזי, לנוכח האמור,  .19

 21הפגיעה בקטין חמורה, לא רק בהקשר של  אי הגעתו של הקטין באופן רצוף לבית הספר

 22ומשכך הצטרפה להמלצות התסקיר  ,ועוד אמו אלא גם בתפקודו היום יומימידורו מפני 

 23 וביקשה להורות על העברת משמורת הקטין לידי האם.

 24 

 25וזאת הגם שעל פי  אליו לא התייצב המשיבהתקיים דיון במעמד הצדדים,  22.3.2022ביום  .20

 26  . לא ראוי. שהאב מצפצף על בימ" אישורי המסירה שהוצגו לביהמ"ש הוא הוזמן כדין לדיון.

 27 

 28גם לנוכח אי זאת , רבה לשלומו הקטיןהא לדין את דאגתה בדיון הביעה שוב האפוטרופ .21

 29וחזרה על המלצתה להעביר לאלתר את הקטין חינוכית ההגעתו באופן סדיר למסגרת 

 30   הנה. אותה החלטה רק במילים יפות וראויות יותר. פשוט וקל.  לטיפול אמו.

 31 
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 1. בדבריה פגם בתובנה או בשיפוטבשיחה עמה ולא נצפה בדיון התרשמתי ממצבה של האם  .22

 2מצוי בהזנחה תזונתית, פיזית והיגיינית היותו  לנוכחלקטין,  ה הממשיחששחזרה האם על 

 3 ותיארה את האופן בו עושה המשיב שימוש בקטין על מנת לפגוע בה, תוך התעלמות מטובתו

 4  בקטין. כל כך מכמיר לב. במספר היבטיםיעה כל כך עצוב, פג .של הקטין

 5 

 6לזה שבא דומה דפוס פעולה ודומה כי מדובר ב לדיון המשיב כאמור, בחר שלא להתייצב .23

 7נראה שהאב לא הגיע לדיונים,  בהתנהלותו אל מול גורמי הטיפול והרווחה.לידי ביטוי 

 8 ?קבעלפגישות וכו. מה הוא מצפה שבית המשפט י

 9 

 10קובע כי הוריו של קטין  1962-הוי ידוע כי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב .24

 11רשאי בית " ( ובהעדר הסכמה24)סע'  מי מהם יחזיק בקטיןהחיים בנפרד רשאים להסכים 

 12כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד  24המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 

 13 (.25" )סע' אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרתיהיו אצל אמם  6שילדים עד גיל 

 14 

 15על ביהמ"ש להימנע משימוש במונח משמורת וככלל שני ההורים בעלי אחריות אמנם ככלל,  .25

 16אלא שבמקרים מוצדקים ניתן    הורית משותפת ואחראים על הקטין בעת שהוא מצוי עמם,

 17לטעמנו,  להורות על צמצום אחריותו ההורית של אחד ההורים, כעניין של כורח המציאות

 18זאת  כן, גם במקרה קיצון זה! יש להימנע בשימוש במונח משמורת בכל מקרה ומקרה!

 19 בדיוק הנקודה החשובה, אם נתחיל לדון באילו מקרים כן ניתן להשתמש, ובאילו מקרים לא

 20ברגע שיש אפשרות, אנחנו  יהיו כאלו שינצלו את הפתח הצר על מנת להרחיבו!, להשתמש

 21להפעיל מגוון של , וזה שגוי. על כבוד השופט להעצים חזרה את הויכוחים בנושא אפשריםמ

 22כולל לגור רק עם האם, אך השימוש במונח "משמורת" מיותר גם  ,פעול לטובת הקטיןכלים ל

 23להבדיל משאר ענייני האפוטרופסות המהווים "חובה וזכות" של " שכן:  .במקרה קיצון זה

 24המסורה ברגיל בידי שני ההורים, הינה אך  –המשמורת  –ההורים, ההחזקה בקטין 

 25לחוק הכשרות(, מה שמלמד על האפשרות  15"רשות" הצמודה לאפוטרופסות )לשון סעיף 

 26חרים, ומסירתה בידי אחד לוותר עליה, לנתק אותה, בין לצמיתות בין לפרקי זמן כאלה וא

 27פסק דינן של כב' השו' שאול שוחט ] "מהם, כעניין של כורח מציאות אם חיים הם בנפרד.

 28ור, אין מכא [(18.05.2021)נבו  א' ק' נ' מ' ע' ק' 13008-02-21יפו( -עמ"ש )מחוזי תל אביבב

 29זמני השהות חלוקת כך:  בעיה בכל חלוקת זמני שהות אותה יקבע כבודו. אך ניתן לרשום זאת

 30 תהיה כך וכך....בגלל...., ולא להשתמש במונח המיושן והמלחמתי משמורת.

 31 
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 1קצוע מעמדות גורמי המלעיל ולנוכח הממצאים העולים בבירור  אשר על כן ומכל המקובץ .21

 2ככל שתוסדר סוגיית  ,לאיומים לפגיעה בו שכן הוא חשוף, י הקטין מצוי בסיכוןמצאתי כ

 3בין  נודדסדיר בבית הספר,  באופן נו מבקרלשימוש בסמים, איהקשר שלו עם אמו, חשוף 

 4מה הכוונה "נודד" בין  בתים ולמעשה אין לקטין בית שהוא רואה בו בית מגורים קבוע.

 5שבועות, ומאז לא ברור לנו,  3בתים? האם הרי פנתה לבית המשפט לאחר ניתוק קשר של 

 6אב, האם הילד הגיע כלל לבית מלבד ימי המחלה של הילד בהם האם ביקרה אותו בבית ה

 7 האם.

 8 

 9מבקשת כי המשיב עושה שימוש מניפולטיבי בקטין ככלי למאבק ב ופן ברורעלה באבנוסף,  .27

 10 .כלפי אמו ופועל תוך ניכור הורי של הקטין

 11 

 12דית, לטיפול והשגחת מכל האמור מצאתי לקבוע כי טובתו של הקטין מחייבת העברתו המי .28

 13שום . אין 64/0הילד עבר לגור אצל האם. זמני השהות יהיו החלטה אמיצה וחשובה.  .מוא

 14והנה, לא חייבים להשתמש במונח "משמורת". שאלה של ניסוחים בעיה אם זאת עמדת כבודו. 

 15 ותשומת לב.

 16 

 17, תוך נדודים מדירה לדירהבאחריות האב, בנסיבות שתוארו, של הקטין סבורני כי הותרו 

 18הן  ,להסתה כנגד האם, חשיפת הקטין לשימוש בסמיםעדר היגיינה, חשש יהזנחה פיזית, ה

 19של  , אי ביקור סדירםמבוגרים אחריכלפי כפיית שימוש בסמים בדרך של על ידי האב והן 

 20עם הרשויות וגורמי הטיפול והנתק שהאב  של המשיב בביה"ס, העדר שיתוף פעולה הקטין

 21שנקבעו ע"י גורמי הטיפול עם האם הבאתו למפגשים  בין אם באי ,כופה על הקטין ואמו

 22 .אם במניעת קשר טלפוני עם האם מסכנת את הקטין ופוגעת בטובתוין בו

 23 

 24שנשמע בפני עו"ס לס"ד כי  ונוכח איום האבעל מנת לאפשר העברת הקטין בצורה בטוחה  .29

 25מניח שרק מי ששמע את הטון, את  ניא ר,מוכא הוא "יעלים אותו"ככל שהקטין יושב לאם 

 26, םליתן הוראות בדבר העברת הקטין לאמצאתי  ,הדברים. ההקשר, יכול להבין את חומרת

 27גנות הקטין, על מנת לשמור על מוזאת בצורה שתהא חסויה עד לביצוע המעבר בפועל ו

 28 יפה לאיומי האב., תוך מניעת חשיפתו שלומו הנפשי והפיזי

 29 

 30אפוט' לדין להורות על העברת הקטין באמצעות משטרת ישראל, נוכח בדיון ביקשה ההגם ש .30

 31יש סבורני כי  ,, בשים לב לכך שכבר נחשף לסיטואציות לא מותאמותשל הקטין גילו הצעיר

 32 יופי!! ;, כדלהלןא יערב, בשלב זה, את משטרת ישראללקבוע מנגנון של
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 1 

 2ליצור קשר מיידי עם מנהלת ביה"ס לאפוט' לדין ולעו"ס לס"ד אי לכך אני מורה  .א

 3 בצורה חסויה תוכן החלטתי זו.ולהביא לידיעתה בו לומד הקטין " *** ***" -

 4 

 5דרי לדין ולעו"ס לס רופא לדיןמורה למנהלת ביה"ס לדווח באופן מידי לאפוטאני  .ב

 6 דבר המועד הראשון הסמוך ביותר להתייצבותו של הקטין בביה"ס.דין 

 7 

 8 ם האפוט' לדין בליווי עו"ס לס"דתגיע לש ,במועד בו הקטין ישהה בביה"ס

 9הקטין לחדר היועצת, שם תפגוש אותו האפוט' לדין מנהלת ביה"ס תדאג להגעת ו

 10השופט מבנה פרוצדורה  .מוהוא עובר לבית א ,ן כי בליווי שלהותסביר לקטי

 11 כל הכבוד.מסודרת ובטוחה עבור הוצאת החירום של הקטין. 

 12 

 13מובהר כי על מנהלת ביה"ס נאסר למסור פרטי החלטתי זו לידיעת כל אדם אחר 

 14 .מוהחלטתי עד להעברת הקטין לטיפול אומוטל בזה חסיון על פרטי 

 15 

 16לאחר שיחה של האפוט' לדין עם הקטין ובליוויה יעבור הקטין יחד עם עו"ס  .ג

 17יים, תרלשירותים חב לקהקום ניטרלי מוגן באחד ממתקני המחלס"ד לשהות במ

 18 לשם תקרא באופן מיידי אם הקטין והקטין יועבר לטיפולה.

 19 

 20 .עותק ההחלטה יימסר לאם במועד בו תפגוש בקטין

 21 

 22ייאסר על האב לפגוש בקטין שלא בפיקוח עו"ס  ,מרגע מעבר הקטין לטיפול האם .ד

 23לס"ד ואין מניעה כי בסמוך לאחר פגישה זו תוכל עו"ס לס"ד להציע מועד למפגש 

 24ראיית האב נראה שבמקרה זה  .פיקוחתחת ראשון בין האב לקטין במרכז קשר, 

 25 את בנו בפיקוח הנה מוצדקת ומנומקת היטב.

 26 

 27עו"ס לס"ד תציע מתווה אבחון וטיפול  ,בסמוך לאחר מעבר הקטין להשגחת האם .ה

 28 לקטין נוכח מצבו המתואר בתסקיר שהוגש.

 29 

 30 אחרלשעות  3מסר באמצעות משטרת ישראל לאב וזאת בתוך יהחלטתי זו ת .ו

 31 מו.העברת הקטין להשגחת וטיפול א

 32 
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 1אז כן מערב את המשטרה.  משטרת ישראל תסייע באכיפת הוראות החלטתי זו . .ז

 2 כנראה חושש מהנהגות האב. 

 3 

 4 ימים. 7ין ביצוע הוראות החלטתי זו וזאת בתוך יעו"ס לס"ד תגיש דיווח בענ .ח

 5מתן צו טיפולי לאב )לעודדו ולגייסו לשתוף פעולה( ולאם ולילד )לעיבוד חווית וא שחסר ההדבר היחיד 

 6 ולקוות שבעתיד הדברים ישתפרו.החיים הקשה שהם עוברים בעת זו(. 

 7 

 8המזכירות תשלח בדחיפות העתק ההחלטה לאפוטרופא לדין ולעו"ס לסדרי דין בלבד ועד לביצוע 

 9 צדדים ובאי כוחם.אמור לעיל, ההחלטה תיוותר חסויה בפני הה

 10 

 11 לקבלת דיווח עו"ס לסדרי דין. 3.4.2022כן, המזכירות תרשום ת.מ. ליום כמו 

 12 

 13 בכפוף לתיקוני עריכה.השמטת פרטים מזהים ושמות הצדדים, ההחלטה מותרת בפרסום, ב

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.2022מרץ  23, כ' אדר ב' תשפ"בהיום,  נהנית

 16גיעה בקשר של פי קטינים. ניכור לא מייצג רק פשל אלימות כלסוג  מהווהכפי שניתן לראות ניכור הורי 

 17הילד עם ההורה האחר, אלא גם פגיעה קשה בכלל תפקודי החיים של הילד: למידה, התארגנות יום 

 18יומית, שיפוט מציאות ועיבוד מידע חברתי. כל אלו ועוד משפיעים על הילד ויוצרים נזק אדיר בטווח 

 19פט שפעלו באופן שלוב ידיים ואכן פעלו במהרה לחילוצו דוגמה למערכת רווחה ומשכאן יש לנו הארוך. 

 20 של הילד מסכנה. יישר כוח על כך. 

      21 

             22 
 23 


