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 החלטה
 

 1 

 2עסקינן בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בקריות )כב' השופטת  .1

 3, במסגרתה קיבלה את המלצות עו"ס לסדרי 10637-11-11בתמ"ש  71.7.17מאיה לוי( מיום 

 4(, עליהן "ההחלטה קמא")להלן:  7.7.17דין, כפי שבאו לידי ביטוי בתסקיר מעודכן מיום 

 5 נעמוד להלן.

 6 

 7 שופטת קמארקע והחלטת ה

 8 

 9 הצדדים גרושים, ומנישואיהם נולד הקטין. .7

 10 

 11, עם קביעת המשיבהכמצויין בבקשה, לאחר גירושי הצדדים משמורת הקטין היתה בידי  .0

 12 זמני שהות למבקש.

 13 

 14בתובענה קמא תבע המבקש משמורת מלאה על הקטין עקב שינוי נסיבות הנובע מנישואי  .1

 15מתעללים המשיבה ובעלה בקטין, ואף גורמים לו המשיבה, שבעקבותיהם, כך לטענתו 

 16 לנקוט בניכור הורי כלפי המבקש.

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
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 1 כי: 71.1.17לנוכח מצב היחסים שבין הצדדים והקטין החליטה השופטת קמא ביום  .1

 2 

 3"נוכח מצבו של הקטין, נראה כי אין מנוס מוועדת תכנון על מנת 

 4שגורמי הרווחה יוכלו לגבש המלצה אופטימאלית עבור הקטין במצב 

 5 המורכב בו הוא נתון..". 

 6 

 7עדת והגיע תסקיר עדכני על אודות מצב הקטין והוריו, כפי שבאו לידי ביטוי בו 7.7.17ביום  .6

 8בהשתתפות עו"ס מחוזית לסדרי דין וחוק הנוער, ראש  1.7.17התייעצות שהתקיימה ביום 

 9 המינהל, העו"ס המקומיים, ההורים ובאי כוחם והאפוטרופוס לדין של הקטין. 

 10 

 11 :בתסקיר תואר ההליך בוועדת ההתייעצות כדלקמן .7

 12 

 13הוועדה קיבלה עדכון על הבעיות בזמני השהות שבין הקטין לאביו, המתבטאות  א.

 14מוחלט של  הקטין לשהות עם אביו, אף לא בלווית סומך. מזה כחודשיים בסירוב 

 15הקטין אף מסרב לחזור למפגשים עם אביו במרכז הקשר לאחר תקופה של מספר 

 16 חודשים של מפגשים חיוביים ביניהם.  

 17 

 18הועלתה הבעיה של הקטין, הנמצא כנראה בפיצול קשה בו מסרב לכל קשר עם  ב.

 19ם אביו לפני כחודשיים, שהתקיימו האב, ואף מכחיש אירועים חיוביים שלו ע

 20 במרכז הקשר ומחוצה לו, בנוכחות סומכת.

 21 

 22האב העלה דרישה קודמת שלו להוציא הקטין למרכז חירום, למקום טיפולי  ג.

 23ניטראלי, אך האם התנגדה לכך, תוך שמציינת שמנסה בכל הזדמנות לעודד הקשר 

 24עם האב, שהוא חשוב מבחינתה. לטענתה כשעודדה הקטין לקשר עם אביו הגיב 

 25 בכעס ושלילה. 

 26 

 27של האב עם הקטין במרכז הקשר  כשנשאלה האם לפערים בין המפגשים המוצלחים ד.

 28ומחוצה לו לפני כחודשיים ובין עמדתו של הקטין כלפי אביו כפי שהציג בפניה, 

 29 השיבה שהיא מאמינה לקטין ומבקשת שקולו יישמע.

 30 

 31הקטין החל בטיפול פסיכולוגי לפני כחודשיים, ושני ההורים היו בטיפול פסיכולוגי  ה.

 32 עד לאחרונה.

 33 
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 1ייחסה לרצונו הכן של האב לקשר עם הקטין, מבינה התסכול האפוטרופוס לדין הת ו.

 2שלו אך ציינה, שעם כל ההבנה למצבו, יש להתחשב גם בצרכי הבן. היא לא 

 3 המליצה על הוצאת הקטין למרכז חירום, שלטעמה אינו לטובתו.

 4 

 5דובר על הצורך בהמשך טיפול פסיכולוגי בקטין, תוך שיתוף אקטיבי של ההורים  ז.

 6 מנת להתייחס לכל חלקי המערכת המשפחתית. יכולוג, עלידי הפס-על

 7 

 8 :בסופו של דבר החליטה והמליצה ועדת ההתייעצות כדלקמן ח.

 9 

 10לא לחייב הקטין למפגשים שבועיים קבועים עם האב למשך ארבעה  .1

 11 חודשים לפחות.

 12 הקטין ימשיך בטיפול אצל הפסיכולוג שמטפל בו כיום. .7  

 13ולה עם הפסיכולוג בהתאם להבנתו ולתוכניתו ההורים יחוייבו לשתף פע .0

 14לסייע לקטין בחיזוק הקשר עם האב. הפסיכולוג מציע לשלבם אצלו 

 15 בהדרכה הורית במקביל לטיפול בקטין.

 16במידה ותהיה הסלמה או שינוי קיצוני במצב הקטין הועדה תתכנס  .1

 17 מיידית.

 18 המצב.הועדה תתכנס בסוף חודש אוקטובר הקרוב להערכה מחודשת של  .1

 19 

 20, לאמץ את המלצות 7.7.17העו"ס לסדרי דין המליץ לבית המשפט בתסקיר המעודכן מיום  .1

 21 ועדת ההתייעצות, תוך שמציין כי:

 22 

 23"החלטות הועדה נותנות מענה... למצב המורכב שנוצר ובעיקר 

 24נותנות מקום ומרחב לילד, המלצה שכל המטפלים ואבחונים שעבר 

 25של האב ורצונו, כמו גם זכותו  תומכים בה. עם כל ההבנה למצבו

 26לקשר עם בנו, טובת הילד היא בראש סולם העדיפויות. פסק הזמן 

 27שהוצע אינו ארוך באופן מוגזם, והוא מתאים לנסיבות הענין כפי 

 28שהועדה התרשמה. זה מאפשר התמקדות בטיפול הפסיכולוגי 

 29בקטין בשיתוף של ההורים באופן יותר אקטיבי, תחת קורת גג 

 30אחת, תוך הפחתת הלחץ על הקטין ועל שני הוריו להגיע טיפולים 

 31 לתוצאות מיידיות של קשר תקין עם האב".

 32 

 33 
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 1, נשוא רמ"ש זה, קיבלה את המלצות ועדת 71.7.17השופטת קמא, בהחלטתה מיום  .7

 2 :ההתייעצות, אותן המליץ התסקיר לאמץ, וציינה כדלקמן

 3 

 4ן הקטין לאביו "...עיינתי בתסקיר הנ"ל. אין חולק כי הניתוק בי

 5פוגע בנפשו של הקטין בכל מישור שהוא. עם זאת, והיות וכבר חלפה 

 6, םשבועות מאז הוועדה )בה נטלו חלק כל הגורמי 3-תקופה של כ

 7לרבות ההורים והאפו' לדין וכל אלה מודעים איפוא, לתכני הוועדה 

 8והחלטותיה(, הנני מאשרת את המלצות התסקיר במלואן, לרבות 

 9 החלק הטיפולי שבהן... וביתר שאת את

 10. כמוכן, אני מורה לעו"ס 00/01יוגש תסקיר משלים עד סוף חודש 

 11לס"ד ולאפו' לדין להיות עם 'היד על הדופק' של הקטין וככל 

 12שתיווצר שעת רצון לחידוש הקשר, ינתנו הוראות מתאימות מיידיות 

 13 .על ידי עו"ס לס"ד, עוד לפני התסקיר ולפני כל החלטה..."

 14 

 15 נות המבקש בבקשת רשות הערעורעיקר טע

 16 

 17  :עיקר טענותיו של המבקש בבקשת רשות הערעור הנדונה הן כדלקמן .13

 18 

 19התסקיר אותו אימץ בית המשפט קמא ניתן ממניעים זרים של העובדים  א.

 20, אשר אינם מעוניינים  לטפל בתיק זה, נוכח ב)עיר מגורי המשיבה(הסוציאליים 

 21סוציאלית במקצועה בעיר( מתלוננת עליהם ומהלכת תלונות שהמשיבה )עובדת 

 22 פני טובתו של הקטין.-עליהם אימים. בנדון העדיפו הנ"ל את טובתם האישית על

 23 

 24יחסו המנוכר של הקטין כלפיו החל עם נישואי המשיבה, בעקבות פעולותיה  ב.

 25ומעשיה של המשיבה בנדון, שבהיותה עובדת סוציאלית במקצועה, ידעה בצורה 

 26 ת לגרום לקטין לניכור ההורי המדובר.מתוחכמ

 27 

 28המבקש רוצה להציל את בנו הקטין מידי המשיבה במהירות האפשרית, ולהעבירו  ג.

 29למרכז חירום או למשמרתו, והחלטת בית המשפט נשוא רמ"ש זה בולמת זאת, תוך 

 30 ניתוק הקשר בין הקטין ואביו והנצחת הניכור ההורי.

 31 

 32 

 33 
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 1 דיון והכרעה

 2 

 3קשת רשות הערעור על נספחיה ובתיק קמא, שוכנעתי לדחות בקשת רשות לאחר עיון בב .11

 4)א( לתקנות סדר הדין 602פי סעיף -ערעור זאת אף ללא צורך בתשובה, מכח סמכותי על

 5 .0896 –האזרחי התשמ"ד 

   6 

 7אקדים ואומר כי לא מצאתי בבקשת רשות הערעור כל טענה נגד הגיונה, סבירותה    .17

 8קמא ו/או המלצות ועדת ההתייעצות, אשר פורטו בתסקיר מיום ושקילותה של ההחלטה 

 9 ותומצתו לעיל, מעבר להצהרה כי יש בהחלטה בכדי להנציח את הניכור ההורי.  7.7.17

 10 

 11איני סבור כמבקש. המלצות ועדת ההתייעצות, כמו גם המלצת עו"ס לסדרי דין לקבלן, כפי  

 12 רגישות והבנה למצבו של האב/המבקש.שבא הדבר לידי ביטוי בתסקיר המעודכן, לימדו על 

 13 

 14גם ההחלטה קמא, בה אומצו ההמלצות הנ"ל, לימדה על הבנה ורגישות רבה למצבו של  

 15המבקש. עד כדי כך, שהורתה השופט קמא לעו"ס לסדרי דין לחדש מיד הקשר בין המבקש 

 16 לקטין ככל שהדבר יתאפשר, ולא להמתין עד הגשת התסקיר המשלים.

 17 

 18קשר פסול ו/או השפעה לא הוגנת ו/או כל מהלך לא תקין אחר שבין  גם לא הוכח כל 

 19. כל טענות המבקש בנדון נטענו ב)עיר מגוריהם(המשיבה למי מגורמי הטיפול בקטין 

 20 בעלמא, ללא ביסוס ממשי.

 21 

 22די היה לי בקביעות אלה בכדי לדחות את בקשת רשות הערעור, משלא מצאתי כל טעות  

 23 .טעמים לדחיה בהחלטה קמא. אך אוסיף עוד

 24 

 25עסקינן בהחלטה זמנית, לפרק זמן קצר, במטרה לבצע הליך טיפולי לקטין בשיתוף ההורים,  .10

 26 שמטרתו העיקרית, חידוש הקשר בין המבקש לקטין.

 27 

 28כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה ברגיל להתערב בהחלטות זמניות של בית משפט קמא, לו  

 29ן מזונות זמניים ובין אם לעניין משמורת זמנית, ובין שיקול דעת רחב בנדון,  בין אם לעניי

 30אם להחלטה דוגמת זו דנן, שנועדה לביצוע הליך טיפולי בקטין לזמן קצר, כשמטרתה 

 31 חידוש מושכל של הקשר בין המבקש לקטין. בבחינת "ירידה לצורת עליה". -העיקרית היא 

 32 

 33 
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 1 ראה לעניין זה: 

 2 

 3 (.77/7/16)החלטה מיום  ניתפלוני נ' פלו 11111-37-16רמ"ש)חי'(  

 4 (.7/7/16)החלטה מיום  ת.ד נ' א.ד. 6710-37-11רמ"ש)חי'(  

 5 (.76.1.11)החלטה מיום  י.ק נ' א.פ 17377-31-11רמ"ש )ת"א( 

 6 

 7, עולה כי 1711 –)ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ התשמ"ד 17בנוסף,  מלשונו של סעיף  .11

 8"החלטות אחרות" )החלטות ביניים( של הערכאה הדיונית ככלל יידונו השגות הצדדים על 

 9במסגרת הערעור על פסק הדין, אלא אם עלה בידי המבקש רשות הערעור, להראות כי 

 10דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי 

 11לקיומו של הליך מיותר על זכויות הצדדים; עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא 

 12, קובעת כי אף אם צד 1711 –לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד  111או שגוי. תקנה 

 13להליך לא ערער על החלטה אחרת עם נתינתה, פתוחה בפניו הדרך להשיג עליה בזכות עם 

 14 סיום ההליך, במסגרת ערעורו על פסק הדין.

  15 

 16 תי המשפט )שעוסקת ברשות ערעור על )ב( לחוק ב11בהלכה הפסוקה יושמה הוראת סעיף  

 17החלטת בית המשפט המחוזי המוגשת בפני בית המשפט העליון, אך זהה במתכונתה בכל 

 18)ב( לחוק, בהם צריך מבקש רשות הערעור 17הנוגע לתנאים הקבועים בהוראות סעיף 

 19לעמוד( באופן שנקבע כי יהיה מקום ליתן רשות ערעור על "החלטה אחרת" רק כאשר בכוחו 

 20של המבקש להראות כי הדיון בערעור עליה, נחוץ על אף שההליך העיקרי טרם הגיע לסיומו. 

 21מבין הנסיבות אותן ניתן למנות לעניין נחיצות הדיון הן: הדירותה של ההחלטה, היינו, 

 22האם ההחלטה עשויה להשפיע באופן בלתי הפיך על זכויות הצדדים; ההכרעה עשויה לייתר 

 23כב במיוחד; ההכרעה תמנע קיומו של הליך שגוי; מקרים נדירים הליך משפטי ארוך ומור

 24בהם ניתן לומר מיד כי הערכאה המבררת טעתה טעות ברורה, באופן שנפתח את שערי 

 25 ערכאת הערעור עוד בטרם ניתן פסק הדין.

 26 

 27 ראה לעניין זה:

 28, ובה 77/6/17)החלטתו של כב' השופט שוחט מיום  י.ש נ' כ.ש 11777-31-17רמ"ש )ת"א( 

 29 מסוכמת ההלכה בנדון עם אסמכתאות נוספות(.

 30 

 31במקרה הנדון לא מצאתי כי בהחלטה קמא נפלה טעות המחייבת את התערבות ערכאת 

 32ההחלטה קמא, שבמהותה החלטת ביניים זמנית,  –כפי שגם ציינתי לעיל  –הערעור. ההיפך 

 33מטרתה לא להנציח את הניכור ההורי הנטען, אלא לחדש במהרה מלמדת על רגישות רבה, ו



 
 משפט לערעורים אזרחיים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

 פלוני נ' פלונית 84161-81-81רמ"ש 

  

 7מתוך  7
 
 

 1את הקשר ההורי שבין המבקש לקטין כמה שיותר מהר, אך בצורה מושכלת שלא תיפגע 

 2 בקטין.

 3 

 4בהחלטה קמא אימצה השופטת קמא את המלצות התסקיר, שנשען על המלצות ועדת  .11

 5בית המשפט את המלצות גורמי ההתייעצות. כידוע, ברגיל, ובהעדר טעמים חריגים, יאמץ 

 6הטיפול, להם הידע והנסיון המקצועי. במיוחד נכון הדבר, בהמלצות הנוגעות לטיפול 

 7 בבעיות הנובעות ממערכות יחסים משפחתיים מורכבים, דוגמת המקרה דנן.

 8 משכך, לא רק שלא נפלה טעות בהחלטה קמא, אלא כך היה מצופה כי תנהג השופטת קמא. 

 9 

 10 סוף דבר

 11 

 12 אור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור הנדונה.ל .16

 13 

 14 משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות. .17

 15 

 16 המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

 17 

 18 החלטה זו מותרת לפרסום תוך השמטת שמות הצדדים וכל פרט מזהה אחר.

 19 

  20 

 21 , בהעדר הצדדים.7317אוגוסט  13ניתנה היום, י"ח אב תשע"ז, 
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 25 


