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 באמצעות עוה"ד דורית סברדליק

1 . 

 פסק דין
 1 

 2 בשתי תביעות שהוגשו ע"י האב הנני נדרשת להכריע : 

 3 

 4למשמורת משותפת והסדרי ראייה בשעה  3131האחת הוגשה בשנת 

 5(. 18993-13-31שהמפגשים בין האב לקטינים התקיימו במרכז קשר )תמ"ש 

 6לביטול מזונות ילדים והכרזתם כילדים "מורדים"  3132השנייה הוגשה בשנת 

 7לאחר שלטענת האב עשה כל שלאל ידו כדי לחדש את הקשר עם שלושה מתוך 

 8 (.8881-10-32ארבעת ילדיו המסרבים לראותו מזה מספר שנים )תמ"ש 

 9 

 10ורך הכרעה, יש לבחון את ההליך הטיפולי שעברה המשפחה לרבות השינוי לצ

 11שחל אצל האב, והמשקל שיש ליתן לאמור, וכן את הסיבה לסרבנות הקשר 

 12בתום ההליך הטיפולי הממושך והאם יש צידוק לכך, תוך מתן הדעת 

 13 לנסיבותיו ואישיותו של כל קטין.

 14 

 15 רקע והשתלשלות העניינים בתמצית

 16 
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 1, 30 –ים  גרושים ולהם ארבעה ילדים משותפים כיום בגילאים הורי הקטינ .1

 2 .33וקטינה בת  31תאומות בנות   

 3 

 4שניתן לו תוקף של פסק דין ביום  33.1.33במסגרת הסכם הגירושין מיום  .2

 5נקבע כי אחזקת הקטינים תהיה בידי האם, ונקבעו הסדרי ראייה של  1.2.33

 6 יום קשר טלפוני רציף.פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני בנוסף לק

 7 

 8 הסדרים אלו התקיימו על פני כשנתיים ברצף. .3

 9 

 10, לפני למעלה מחמש שנים, הוצא צו הגנה כנגד האב בשל טענת  32.0.33ביום  .4

 11 אלימות מצידו כלפי הקטינים והמפגשים עימם עברו להתקיים במרכז קשר. 

 12 

 13 פגש האב את כל ארבעת ילדיו במרכז קשר.  1131עד  .5

 14 

 15סירב  הקטיןחלוטין המפגשים עם שני הקטינים הגדולים יותר. בהמשך חדלו ל .6

 16אובחנה ע"י פסיכיאטר כמי שנמצאת במצב  הקטינהלראות את אביו ואילו 

 17 פוסט טראומה ולכן יש להפסיק את ההסדרים לגביה במרכז קשר. 

 18 המפגשים עם שתי הקטינות הנוספות המשיכו להתקיים במרכז קשר.

 19 

 20חתה בקשת האב להוצאת המפגשים מחוץ למרכז נד 31.33.31בהחלטתי מיום  .7

 21הקשר. ציינתי כי על התובע להשתלב בהליך טיפולי במקביל לטיפול שעוברת 

 22המשפחה בכללותה ורק אז יהיה מקום לשקול מחדש את הוצאתם של 

 23 המפגשים מחוץ למרכז הקשר.
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 1 הגדולים יותרהוריתי על מינוי אפוטרופוס לדין לקטינים  33.33.31ביום  .8

 2ן בין היתר את הדרכים הטיפוליות שננקטו על מנת להסיר את סירובם שיבח

 3לפגוש את אביהם וייתן את המלצתו לפתרון הנתק שנוצר בין התובע לשני 

 4 הקטינים.

 5 

 6 הוגש תסקיר עו"ס לסדרי דין, שתמציתו כדלקמן: 41.7.13ביום  .9

 7יצאו מחוץ למרכז קשר באופן שהאב  הנוספותהמפגשים בין האב לקטינות 

 8שעות. לפני כל מפגש ובסופו  1סף אותן ממרכז הקשר ומחזירן לשם כעבור או

 9מתקיימת שיחה של האב והבנות עם עו"ס מרכז קשר. צוין כי הרחבת זמני 

 10 שהות מותנית בהמשך טיפול של התובע במרכז למניעת אלימות במשפחה.

 11 דווח כי שתי הקטינות מגיעות נרגשות ושמחות.

 12 כלפי צוות העו"ס.מנגד הוא מפגין אי אימון 

 13במרכז למניעת אלימות  33.2.31האב הגיע באופן סדיר לטיפול בו החל ביום 

 14במשפחה, ואולם הטיפול הופסק עקב תוקפנות והתנגדות מצידו להירתם 

 15 לטיפול.

 16 

 17 -לגבי הקטינים כולם מטופלים במרכז ילדים והורים  .01

 18סיכיאטר אמר נמצאת במצב יציב עם טיפול תרופתי. הפ הקטינה הגדולה יותר 

 19כי "בכל פעם שיש סכנה שעלולה לפגוש את אביה ולקראת כל דיון משפטי 

 20אומרת לו כי פוחדת לפגוש את אביה. לדבריו נזקקת  הקטינה נכנסת לחרדה. 

 21 לטיפול ורבלי שיאפשר לה בעתיד חידוש קשר".

 22 הביע בעקביות בסיטואציות שונות התנגדות להיפגש עם אביו. הקטין

 23לוקחת על עצמה אחריות שאינה מותאמת לילדה בגילה על  התאומה השנייה

 24 האירועים הקשים המתרחשים במשפחה.

 25על פי חוות דעת הצוות המקצועי בכללותו הילדים חווים מצוקה סביב 

 26 הקונפליקט ביחסים עם האב. 
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 1נראה כי תחושת הביטחון של הילדים בעולם המבוגרים מעורערת והם חווים 

 2ם שהאב יימצא בתהליך טיפולי פיקוחי אשר יביא חוסר ביטחון. חשוב לדעת

 3לשינוי בעמדתו למול הילדים ובלקיחת אחריות, כך שהילדים יפגשו אב מיטיב 

 4 ומגונן.

 5לדעת כל הצוות המקצועי, העובדה שהאב אינו רואה צורך בטיפול והעובדה 

 6שלמעשה אינו נמצא בכל מסגרת טיפולית מפקחת אשר מאפשרת לו באופן 

 7את יחסיו עם ילדיו ואת אחריותו על החלקים שלו בהם, מחבלת  אמיתי לבחון

 8 בסיכויי איחוי הקרעים שנוצרו.

 9 

 10כל גורמי המקצוע מאוחדים בדעה כי כל עוד האב אינו עובר שינוי אשר  .11

 11מאפשר לו לפגוש את ילדיו במקום מיטיב ומרפא, לא נכון לעכשיו לאפשר 

 12 מפגשים חסרי כל פיקוח.

 13המשך מפגשים במתכונת  הקטינות הקטנות יותר המלצות העו"ס היו לגבי

 14 חודשים נוספים. 1הנוכחית עם העברות במרכז קשר למשך 

 15"לאור ריבוי הניסיונות הטיפוליים במשפחה אשר אינם מניבים  –לגבי האב 

 16התקדמות של ממש בשיפור היחסים במשפחה, ולאור חוסר האימון של האב 

 17נגד להירתם לתהליך טיפולי מכל במערכת בכללותה, לאור העובדה כי רפי מת

 18סוג שהוא ובהתייעצות עם עו"ס מחוזית נמליץ לבצע אבחון מסוגלות הורית. 

 19הקטינים אבחון מסוגלות הורית ייתן מידע נוסף לגבי נושא חידוש הקשר עם 

 20 ".הגדולים יותר

 21 

 22 חוו"ד אפוטרופוס לדין

 23, שתמציתה םהגדוליהוגש חוו"ד אפוטרופוס לדין של הקטינים  11.9.13ביום  .01

 24 כדלקמן:

 25 
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 1התמונה הכללית העולה ע"י הגורמים המקצועיים טיפולים הינה של קונפליקט 

 2 אמיתי וקשה. אין מדובר בהסתה, ניכור הורי ו1או מרדנות.

 3 

 4עדין בגיל היא חווה את אלימותו של האב כלפיה כחוויה אוטנטית.   הקטינה

 5עם מורכבותו של צעיר ולדברי אנשי המקצוע אין לה את הכלים להתמודד 

 6האב. לטענתם, החשיבות הראשית לחייה כרגע הינה מקום בטוח, המסופק לה 

 7( יהיו לה כלים 11בגיל מבוגר יותר )סביבות גיל בבית אימה ובמרכז הטיפול. 

 8לבדוק את חידוש הקשר. עד אז לא מומלץ להאיץ את התהליך. כפיה עלולה 

 9 להביא לתוצאות הרסניות.

 10יבחן ויישקל מחדש רק לאחר הגיעה לגיל  מההקשר עלפיכך יש להורות כי 

 11ו/או הבעת רצונה לחידושו. מומלץ כי אישור לחידוש קשר יינתן ע"י  11

 12 הפסיכיאטר המטפל.

 13 

 14 כועס על אביו בשל יחסו האגרסיבי והשתלטני כלפיו. הקטין 

 15 

 16ולא ייכפה  הקטיןמומלץ כי חידוש הקשר ייעשה אך ורק עלפי בקשתו של 

 17 .רצון האבעליו על פי 

 18 

 19כי בשל העדר שיתוף פעולה של התקבל דיווח מעו"ס לסדרי דין  11.9.13ביום  .13

 20התובע עם העו"ס והעובדה כי כל ניסיון הדרכה או הידברות שלה עימו נחסם 

 21על ידו בתגובות מילוליות תוקפניות נתקבלה החלטה כי לא יינתן שירות 

 22 לתובע במרכז קשר ילדים הורים.

 23 

 24בע לחידוש הסדרי הראייה שלא באמצעות מרכז הקשר, בעקבות פניית התו .14

 25 הקטינות הקטנות יותרהוריתי לאחר קבלת עמדת הנתבעת כי המפגשים עם 
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 1ימשיכו להתקיים באופן שהתובע יאסוף אותן פעמיים בשבוע מהחניה שליד 

 2 שעות. 1 -בית הנתבעת ומשך כל מפגש יהיה כ

 3 

 4"ס לסדרי דין ואפוטרופוס נתקיים דיון במעמד הצדדים, עו 14.11.13ביום  .01

 5 לדין.

 6 

 7מצוין ויש רצון  הקטינה האמצעית בדיון נמסר ע"י התובע כי הקשר עם 

 8 להרחיבו גם ללינה ובמתכונת שנקבעה בהסכם הגירושין.

 9 

 10מסרבת להמשיך לקיים את המפגשים מבלי  הקטינה הקטנה יותרלעומת זאת, 

 11 שהסבירה מה הסיבה לכך.

 12 

 13ה יצירתית כהגדרתם, לקיים פגישה במקום בדיון העלו ב"כ הצדדים הצע

 14חיובי בחוות סוסים בקיבוץ יפעת בנוכחות ההורים, האפוטרופוס לדין וב"כ 

 15הקטין ועם הבת הצדדים. כאשר בפגישה תינתן לאב האפשרות לדבר עם 

 16. לטענתם הרעיון עלה לאור הצורך של האב ליצור צעדים בוני אימון הקטנה

 17 ילדיו.ולעמוד על רצונם האמיתי של 

 18 

 19. לטענתה, הילדים לא מורגשים מוגנים אל העו"ס לסדרי דין התנגדה להצעה

 20מול האב, הם מרגישים שהמבוגרים נכשלים בתפקידם להגן עליהם, ובכל פעם 

 21יש נסיגה  הגדולים יותר והבת הקטנהשמדובר על הקשר של האב עם הקטינים 

 22הגדולה וגם לבת לבת גדולה. ביקשה כי לפני שנשקול את ההצעה ימונה גם 

 23אפוטרופוס לדין ותיערך לאב בדיקת מסוגלות הורית. לטענתה אין  הקטנה

 24לקיחת אחריות מצד האב ולכן המשפחה לא מתקדמת בכיוון של חידוש 

 25 הקשר.
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 1לטענתה אין מקום למפגש בין האב גם האפוטרופוס לדין התנגדה להצעה. 

 2ו שיש להם את לפני שהגורמים הטיפוליים יאשר הגדולים יותרלקטינים 

 3, הוא מקבל את הכלים הקטין הכלים להתמודד עם האב מבחינה רגשית. לגבי

 4כדי שיוכל לממש את חידוש הקשר עם האב אך אי אפשר להאיץ בהליך. 

 5 אינו רוצה לראות את אביו. הקטין לטענתה 

 6 

 7הפסיקה את המפגשים הואיל והיא רוצה  הבת הקטנההסבירה כי הנתבעת 

 8, הוחלט כי המפגש יקוים בכפוף הקטין פיקוח. לגבי לראות את אביה תחת

 9, אין הסכמה מצידה להרחיב את הסדרי הבת האמצעיתלקבלת הסכמתו. לגבי 

 10 הראייה.

 11 

 12 פיצול בין הקטינים –החלטת בית משפט 

 13לאחר ששקלתי את עמדות כל הצדדים פסקתי כי  1.11.13בהחלטתי מיום  .16

 14ובת הקטינים, נכון להיום לרבות הגורמים המקצועיים תוך מתן דגש על ט

 15וזאת  הקטנות יותררק בין האב לקטינות הסדרי הראייה יכולים להתקיים 

 16 הקטנהבשים לב לעובדה כי שתי הקטינות חפצות בקיומם של המפגשים )

 17מבקשת פיקוח(, הדיווח בעבר היה כי הקטינות מגיעות נרגשות ושמחות 

 18הבת ימודיות עם מהמפגשים, האב סיפר בדיון על פעילויות מהנות ול

 19 , ולשתיהן יש ככל הנראה את החוסן הנפשי הנדרש.האמצעית

 20 

 21לפיכך, אימצתי את ההצעה של ב"כ הצדדים לקיים מפגש במקום חיובי בין 

 22לאב בנוכחות ב"כ הצדדים כדי ליצור את הזיק הנדרש לחידוש הבת הקטנה 

 23 .האמצעיתהמפגשים עם האב במתכונת הקיימת היום עם אחותה 

 24 

 25הוריתי לאב להשתלב באופן מיידי בהדרכה הורית פרטית כדי שירכוש  בד בבד

 26את הכלים להיות אב תומך ומיטיב עם ילדיו. השתלבות האב בהדרכה הורית 
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 1הינה תנאי מקדמי והכרחי לכל דרישה מצידו להרחבת הסדרי הראייה עם 

 2 הקטינות הקטנות יותר.

 3טינות גם באמצעות עוד ציינתי כי מצופה כי האב ידאג שבשיחותיו עם הק

 4הרשתות החברתיות יועברו תכנים מותאמים לגילן וכי יימנע מהסתה או 

 5 מאמירות פוגעניות כנגד האם וילדיו האחרים.

 6 

 7, ציינתי כי לצערי לא בשלו התנאים לחידוש לקטינים הגדולים יותרבאשר 

 8 הקשר.

 9 

 10שר עמדת הגורמים המקצועיים, רשויות הרווחה והאפוטרופוס לדין נחרצת בא

 11, לא ניתן לנקוט הבתלנזק שייגרם להם מכפיית קיום קשר עם האב. לגבי 

 12בניסיון לחידוש קשר ללא המלצת הפסיכיאטר ויש להמתין לשיפור שיחול 

 13, מקובלת עלי עמדת האפוטרופוס לדין קטיןבמצבה ובחוסנה הנפשי. ובאשר ל

 14 הקטיןשל  כי נכון יהיה לקשר בין הגורם הטיפולי אליו יפנה האב לבין המטפל

 15במרכז הורים וילדים על מנת שיפעלו במשותף ויבחנו את הבשלות של הקטין 

 16 למפגש עם האב.

 17הדגשתי כי רק באמצעות הכוונה של גורמים מקצועיים ניתן יהיה לנסות 

 18 לחדש את הקשר בין האב לבנו.

 19 

 20 השתלבות האב בהליך טיפולי

 21 

 22טיפולי הדרכה נרשם האב ל 33.33.31בסמוך לאחר ההחלטה והחל מתאריך  .17

 23 הורית במרכז "מטיס" מרכז טיפולי סוציאלי מדי שבוע.

 24 

 25 האמצעית.בד בבד האב המשיך לקיים הסדרים קבועים ורצופים עם הבת  .18

 26 
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 13מתוך  9

 1לא יצאו לפועל. האם טענה כי במסגרת  הקטנההסדרי הראייה עם הבת  .19

 2הביעה את התנגדותה לקיום המפגשים עם האב בשל  הקטינההטיפול הרגשי 

 3 הרגשיים. המחסומים

 4 

 5משתף פעולה  ' נרשם : "ר 31.3.32מיום  א.ו'באישור המטפל של האב, מר  .22

 6במהלך הפגישות ומביע רצון להיות אבא טוב עבור ילדיו ולתת להם את כל 

 7רצון עז לראות את ילדיו וצער עמוק על ניתוק  'אשר ביכולתו. כמו כן מביע ר

 8 הקשר עם שלושה מתוך ארבעת ילדיו".

 9 

 10למתכונת האמצעית אב להרחבת הסדרי הראייה עם הבת בהמשך עתר ה .21

 11 ההסדרים הקבועה בהסכם הגירושין.

 12 

 13תחזור ללון אצל האמצעיתנעתרתי לבקשה כי הבת   33.0.32בהחלטתי מיום  .22

 14 אביה מן הטעם כי :

 15"הקטינה מזה תקופה ארוכה נפגשת עם אביה במהלך השבוע ואין סיבה שלא 

 16 ם לינה.יורחבו זמני השהות באופן שיכללו ג

 17עוד יוסף כי התרשמתי שהאב עבר כברת דרך בטיפול האישי ובדו"ח המטפל 

 18אף הומלץ כי על מנת שהתהליך יהיה אפקטיבי יש צורך שהאב יקיים קשר 

 19 כלשהוא עם ילדיו.

 20חשוב להדגיש כי ללא קשר להחלטתי, האב נדרש להמשיך בליווי מקצועי 

 21ועליו להימנע מהעברת , הקטינהדרכי התקשורת שלו מול  לצורך שיפור 

 22 לבני משפחתה וכן למתן את העדפתה על ידו על פני יתר ילדיו". כהמסרים דר

 23 

 24 : ציינתי בהחלטתי כי באשר לחידוש הקשר בין האב לשלושת ילדיו הנוספים .23
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 13מתוך  12

 1הומלץ ע"י הצוות המקצועי כי ההורים ישתלבו בטיפול בתחנה לטיפול  "

 2לם האם סירבה להמלצה בטענה משפחתי במרכז להורים וילדים בעפולה, ואו

 3כי היא הגיעה לרוויה מטיפולים. בשל סירובה, הומלץ כי בעוד מספר חודשים 

 4 הנושא יישקל בשנית. 

 5מבוקש כי סוגיה זו תיבחן מחדש באמצעות מפגש בלשכת הרווחה עם המטפל 

 6 של האב והמטפלת של האם כדי לבחון כיצד ניתן לקדם את הטיפול.

 7 יום". 01מור יוגש בתוך תסקיר משלים בהיבט הא

 8 

 9 בחינת שילוב המשפחה כולה בהליך טיפולי אחד

 10התקיימה ועדת תכנון טיפול  30.1.32צוין כי ביום  31.2.32בתסקיר עו"ס מיום  .24

 11בהשתתפות ההורים כאשר האב הגיע מלווה במטפל, צוותים חינוכיים וצוות 

 12 שלושת הקטינים. מרכז ילדים והוריים המטפלים 

  13 

 14יפול במרכז ילדים והורים שנמשך מזה כשנה וחצי הינו לקראת צוין כי הט .25

 15סיום. מדיווחי הצוותים החינוכיים והטיפוליים עלה כי הקטינים עברו כברת 

 16דרך משמעותית ביותר בטיפול, וכך אף האם. הילדים התקדמו רגשית והדבר 

 17 בא לידי ביטוי אף בתפקודם במערכת החינוכית.

 18די בקשר המורכב עם אביו ובפגיעות החוזרות עסק בטיפול באופן תמי הקטין

 19 ונשנות שחווה מצדו כמו גם בידיעה שאבא לא מוותר על הקשר עמו ועליו. 

 20לא הזכירה בפגישות את האב, עדיין שומרת דברים לעצמה,  הבת הקטנה

 21 והקשר נמצא עדיין בשלבים של בניית אמון. 

 22וכנה לפגוש את אביה עדיין מטופלת תרופתית ואיננה מ הקטינה הגדולה יותרו

 23 מחשש שכל מה שהצליחה לייצב בשנה האחרונה בעולמה הפנימי יתפרק.

 24 
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 13מתוך  11

 1בוועדה גם נדון נושא אופן המשך הטיפול במשפחה. הומלץ ע"י הצוות כי   .26

 2ההורים ישתלבו בטיפול בתחנה לטיפול משפחתי בעפולה. אולם, האם סירבה 

 3סירובה, הומלץ כי  להמלצה בטענה כי היא הגיעה לרוויה מטיפולים. בשל

 4בשלב זה למשך מספר חודשים, האם תמשיך בטיפול במרכז למניעת אלימות 

 5והאב ימשיך בטיפול אצל המטפל הנוכחי שלו, תוך קיום דיאלוג בין המטפלים. 

 6 בעוד מספר חודשים הנושא יישקל בשנית.

 7 

 8התקיימה ועדת תכנון טיפול  31.8.32לפיו ביום  9.33.32דיווח עו"ס מיום  .27

 9שתתפות ההורים והגורמים המטפלים, בוועדה זו האם הביעה שוב בה

 10 התנגדות לפנייה לתחנה לטיפול משפחתי בעפולה. 

 11 

 12מתוך הכלה של הקושי של האם יחד עם ראיית החשיבות שבהפניית המשפחה  .28

 13לטיפול משפחתי, הוצע להפנות את המשפחה כולה למטפלת משפחתית 

 14 . הצעה זו התקבלה ע"י ההורים.העובדת במסגרת נתיבים להורים מתבגרים

 15 

 16שוחררה האפוטרופוס לדין לבקשתה מתפקידה מן הטעם כי לא  9.31.32ביום  .29

 17ואין פעילות  הגדולים יותרבשלו התנאים לחידוש הקשר בין האב לקטינים 

 18 מצידה בתיק מזה כשנה.

 19 

 20שולבה המשפחה בהתערבות משפחתית בנתיבים להורות  33.33.32החל מיום  .32

 21ועד זה החל הקשר בין המטפלת לאב. דובר במפגשם נפרדים מתבגרים. במ

 22 שבועיים.

 23 

 24בעקבות פניית האב לאפשר למטפל שלו לפגוש את הילדים כדי להבין את  .31

 25התמונה המלאה של  צרכי הילדים והקשיים שלהם, כדי שהטיפול באב יהיה 
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 13מתוך  12

 1על קיום  33.2.30יעיל יותר ויסייע לחידוש הקשר, הוריתי בהחלטתי מיום 

 2 ד.פ'. והמטפלת במשפחה גב'  א.ו' שות בשיתוף המטפל של האב מר פגי

 3 

 4הוגש תסקיר משלים לפיו במהלך הקשר של המשפחה עם העו"ס  32.1.30ביום  .32

 5הביעו הקטינים עמדה נחרצת כי אינם מוכנים לחידוש קשר עם האב בשלב זה. 

 6הקטינים העבירו מכתבים לאב, בהם מסרים קשים. הקטינים בטאו כעס רב 

 7 ל המטפלת ועל האם שאילצו אותם להמשיך ולהיות בטיפול.ע

 8 

 9צוין כי האם מבטאת עמדה תומכת בחידוש הקשר גם כאשר הקטינים מביעים  .33

 10 כעס כלפיה.

 11 

 12מפגש בין המטפל של האב לבין הקטינים בנוכחות המטפלת של המשפחה,  .34

 13לבין  הקטין. במהלכו עלתה אפשרות לחידוש הקשר בין 39.3.30 -התקיימה ב

 14נסוג בו  הקטיןביו באמצעי של תוכנת מחשב במסגרת ביה"ס, בעקבות משבר א

 15 ממוכנותו.

 16 

 17עוד נרשם כי מאז שהוחל  דיון בפגישות בחידוש הקשר באופן קונקרטי   .35

 18הקטינים דיווחו על מתח רב שהם חווים. הם תיארו ערעור של כל האיזון 

 19ם המטפל המשפחתי באופן שחלקם מתקשים להכילו. מייד לאחר הפגישה ע

 20גם בחדר הטיפולים וגם הקטין של האב, חלה הידרדרות בולטת בתפקודו של 

 21בביה"ס עד כדי כך שהמטפלת מצאה לנכון לאפשר לו שלא להגיע לפגישות 

 22 עימה במשך שבועיים על מנת לסייע לו לחזור לאיזון.

 23 

 24בדקה המטפלת שוב עם הקטינים נכונות לפגישה  1.1.30 -בפגישה שנערכה ב .36

 25 . עם המטפל של האב אך הם השיבו בשלילה נחרצתנוספת 
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 13מתוך  13

 1העו"ס מסכמת כי המשפחה נמצאת בתהליך של בחינה מחודשת של חידוש  .37

 2הקשר עם האב במסגרת התערבות משפחתית ביחידה נתיבים להורות 

 3מתבגרים. ביוזמת המטפלת חלה התקדמות והתקיימה פגישה עם המטפל של 

 4ידוש הקשר ערערה מאוד את האב. נראה כי עצם העלאת האפשרות של ח

 5. הקטיןהקטינים והביאה לנסיגה בהתקדמות הטיפול ובתפקודם, בעיקר של 

 6נכון לעכשיו, במידה ונרצה לשמר את הטיפול, הכרחי לכבד את הקצב של 

 7 הקטינים ורצונם ולאפשר להם מרחב לבחון את רגשותיהם ורצונם ללא לחץ.

 8 

 9ודמות שבוצעו ע"י בעלי מקצוע העו"ס מציינת כי הערכה זו תואמת הערכות ק .38

 10לדין. כולם דיברו על כך שההחלטה על  וסשטיפלו במשפחה, כולל האפוטרופ

 11חידוש הקשר צריכה להיות של הקטינים ובשליטתם המלאה. כל מצב אחר כפי 

 12שנצפה מביא לסיכון  של אבדן ההישגים הטיפוליים שהושגו ע"י הקטינים 

 13 בעמל רב בתהליכים טיפוליים מפרכים.

 14 

 15יצאה תחת ידי החלטה לפיה קיימת חשיבות בקיום מפגשים בין  33.2.30ביום  .39

 16הקטינים למטפל של האב בהשתתפות המטפלת מנתיבים, כאמצעי לקרב 

 17ציינתי כי אינני שותפה לדעה, כי ההחלטה על ולגשר בין הקטינים לאב. 

 18. לגישתי, בהעדר חידוש הקשר צריכה להיות בשליטה מלאה של הקטינים

 19סמכות טיפולית שתכוון את הקטינים להתקדם עוד צעד לקראת  הפעלת

 20חידוש הקשר עם האב, עלול הנתק להישאר בעינו. לפיכך סברתי כי יש לאפשר 

 21למטפל של האב להיפגש עם הקטינים ולמצוא את הדרך להתחלת תקשורת 

 22 כלשהיא בין הקטינים או מי מביניהם לאביהם.

 23 

 24 של המטפל של האב כישלון הטיפול המשפחתי מנקודת המבט

 25 נערך סיכום טיפול של המטפל מטעם האב. 31.8.30ביום  .42
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 13מתוך  14

 1 1 -בתדירות של פעם בשבוע ו 2מפגשים,  33המטפל פגש את הילדים למשך  .41

 2אחרונים בתדירות של פעם בשלושה שבועות לפי בקשת המטפלת המשפחתית 

 3 ופקידת הסעד.

 4 

 5 מטרת המפגשים בעיניו כללה שתי מטרות מרכזיות: .42

 6 

 7 נה, לבחון האם ישנה היתכנות למפגשי ראייה בין האב לילדיו.הראשו

 8 

 9השנייה, לשמוע מהילדים על הקשיים והמשקעים מול אביהם וכן על הסיבות 

 10בגינן הם מסרבים לראותו על מנת לבחון עבודה טיפולית עם האב שתסייע לו 

 11 לגשר על הנתק.

 12 

 13ה שבועות הוא פגישות שנערכו בהפרש של שלוש 1 -המטפל מציין כי לאחר כ .43

 14חש כי אין זה נכון להמשיך בהליך זה, אשר דורש אינטנסיביות רבה יותר, וכי 

 15נוכחותו כל שלושה שבועות אינה אפקטיבית להשגת המטרות שצוינו, וישנו 

 16 סיכוי נמוך ביותר לשינוי המצב הקיים.

 17 

 18המטפל מעריך כי התחושה העיקרית שמונעת מהילדים כרגע לראות את  .44

 19ושת הלחץ שלעיתים הוא מייצר סביבם. המטפל ציין בפניהם אביהם היא תח

 20כי ישנם כלים להתמודד מול הלחץ, וישנם גם דרכים בהם האב מסוגל למתן 

 21את התגובות שלו שנוצרות ממצבים מסוימים שבעיקר קשורים לתסכול שלו 

 22 סביב הסירוב שלהם לראותו.

 23 
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 13מתוך  15

 1לדים ואותה הם בנוסף, ציין המטפל כי על אף הדמות שמצטיירת בעיני הי .45

 2מצליחה להסתדר מצוין עם אביה  הבת האמצעיתזוכרים, ניתן לראות כי 

 3 ולהתמודד עם אותם התנהגויות שאותם תיארו כמלחיצות.

 4 

 5 המטפל הבהיר שבתהליך נכון ניתן לעזור לילדים גם לשפר את יחסיהם עימו. .46

 6יו וכי הזמן שחלף עזר לאב לעשות עבודה עם עצמו, וכן גם הם גדלו מאז ה

 7עימו בקשר, וכעת הם ילדים גדולים יותר אשר מסוגלים להתמודד טוב עם 

 8 מצבים אלו.

 9 

 10המטפל מסיים את הדיווח בכך שהוא חש שבתהליך זה הייתה הזדמנות אשר  .47

 11הוחמצה מסיבות רבות, וכי התהליך הגיע לסיומו בשל מורכבותו הרבה אשר 

 12 שגת מטרותיו.לא אפשרה יצירת אמון ובניית קשר טיפולי שיאפשר את ה

 13 

 14  11.11.12תסקיר עו"ס אחרון מיום 

 15 .31.33.30התסקיר מבוסס בין היתר על תוצאות ועדת תכנון וטיפול מיום  .84

 16 

 17הורחק מן  9130העו"ס מציינת כי האב לא השתתף בוועדה זו שכן בחודש  .89

 18האגף לשירותים חברתיים למשך חצי שנה עקב אירוע אלים מילולי כנגד עו"ס 

 19 שפחתית.המטפלת המ ד.פ'

 20 

 21מאחר שלא נכח בוועדה, התקיימה עימו שיחה מקדימה לשמיעת עמדתו.  .52

 22חושב כי יש להפסיק  בשיחה עמו אמר כי אינו יודע מדוע הילדים כועסים עליו.

 23הטיפול הרגשי בקטינים. האב הביע תסכול על כך שילדיו אינם מגיעים לבקרו, 

 24 גם עם שאר ילדיו..הוא מבקש שיתקיימו הסדרי ראייה הבת האמצעית מלבד 
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 13מתוך  16

 1האם מסרה כי הטיפול ביחידת הורים ומתבגרים משמעותי עבור המשפחה.  .51

 2לדעתה התהליך  נעצר עם כניסתו של המטפל מטעם האב והשתתפותו 

 3במפגשים. היא מעוניינת בהמשך מפגשים. לטענתה יש סיכוי שהילדים יהיו 

 4 בקשר עם האב אם הוא יבקש מהם סליחה.

 5 

 6תיארה כי המפגשים עם המטפל של האב היו  ד.פ' ס המטפלת המשפחתית עו" .52

 7מורכבים וטעונים. הילדים דברו על מצוקה גדולה מכך שמוכרחים ליטול חלק 

 8 עדיין אינם מוכנים לקיים כל קשר עם האב.  שלושת הקטיניםבמפגשים אלה.  

 9 

 10כיום המפגשים עוסקים בחזרה לאיזון וויסות של חברי המשפחה יחד עם  .53

 11חד מהם ושל המערכת המשפחתית. ותפת וייחודית של כל אהמשך צמיחה מש

 12להערכת המטפלת, המשפחה לקראת סיום הטיפול, אולם היא ממליצה על 

 13קיום מספר מפגשים נוסף כדי לבסס את ההישגים שהושגו ולשמרם. מציעה 

 14לבחון אפשרות של הארכת הטיפול תקופה של חודשיים עד ארבעה חודשים, 

 15 בהתאם להתקדמות ולצרכים שיעלו.

 16 

 17כי ההפניה לטיפול המשפחתי נעשתה מתוך מגמה שכל חברי  העו"ס מסכמת .54

 18המשפחה יטופלו תחת קורת גג אחת על מנת לבחון את האופציה של חידוש 

 19הקשר בין הקטינים לאב. הטיפול באב הופסק עקב כך שלא התמסר לטיפול, 

 20ולא התקדם והמשכו התייתר. כניסתו של המטפל מטעם האב למפגשים עם 

 21א קידמה חידוש הקשר, ואף העצימה את התנגדותם כלפי הקטינים, אף היא ל

 22האב, שכן המטפל נתפס כשליחו. כל אזכור של אפשרות לחידוש קשר של 

 23הקטינים עם האב הביאה לנסיגה במצבם הרגשי. הקטינים מתפקדים היטב 

 24במוסדות החינוך ומצבם הרגשי נמצא בהתקדמות מתמדת. עם זאת בוועדה 
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 1כה כי עקב המורכבות למול האב והעדר קשר עימו לתכנון וטיפול עלתה ההער

 2 יתכן כי גם בעתיד יזדקקו לליווי טיפולי על מנת לשמר את מצבם.

 3 

 4 17.11.12 מיום בדיון האב מטעם והמטפל ס"העו חקירת

 5 

 6התקיים דיון בנוכחות הצדדים וב"כ, עו"ס לסדרי דין והמטפל  33.33.30ביום   .55

 7 מטעם האב.

 8 

 9חייב ילדים לחדש קשר במקרה של סרבנות קשר העו"ס טענה כי אי אפשר ל .56

 10כזאת. לדבריה "אם המטרה היא חידוש קשר אני לא אופטימית". לטענת 

 11העו"ס מטרת הטיפול הייתה שכל המשפחה תהיה תחת קורת גג אחת וזה לא 

 12צלח כי האב לא התגייס לטיפול אצל המטפלת המשפחתית. העו"ס הבהירה : 

 13ם לחץ זה שוב הכרזת מלחמה. השאלה אם "הפסקת מזונות תיצור על הילדי

 14 אנחנו מבינים את הילדים או שאנחנו מענישים אותם".

 15 

 16 .משפחתית טרגדיה פה יש כי טען המטפל  .57

 17 .עבר שהאב השינוי על עמד המטפל

 18 ומאוד רוצה שמאוד אבא ראיתי, וחצי שנה במשך 'ר את ראיתי: " לדבריו

 19 יכולים הילדים, מסוגל הואש חושב ואני שלו לילדים הרבה לתת ורוצה נאבק

 20 'לר יש, הילדים עם לטיפול הגעתי הזאת העמדה עם, הזה מהקשר להרוויח

 21 שהוא אנוש ביחסי בעיה לו יש, להעניק מסוגלות לו ויש גבוהה הורית מסוגלות

 22 את שמרכיבים החלקים זה, מושלם שהכל אומר לא אני, זה על לעבוד צריך

 23 לבוא ורצה, התמתן הוא, תהליך עבר 'ר, שנים הרבה אותו ראו שלא הילדים

 24 הוא המצב. שלו הילדים את לראות כדי דברים הרבה ולעשות, לקראת

 25 ילדים כשאין הורים הדרכת לעשות קשה מאוד זה, סתום למבוי שנקלענו
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 1 שם גם אפשר, שגשג די הבת עם הקשר, הילדים את רואה לא כשהוא, ברקע

 2 להם היה אותם שראיתי כמו הילדים דבר של בסופו אבל. דברים לתקן

 3 אותו חשים אנשים, מהיר נורא, 'ר של בסגנון אותו יפגשו כשהם. ..  התנגדויות

 4 לעבוד צריך שהוא דיבור סגנון לו יש, אלים אדם שהוא חושב לא אני, כתוקפני

 5 נקודות ועוד, ספק אין משפטים לסנן המון יכול,  להט המון עם מהיר עליו

 6 ששני ההבדל. קל היה לא שלילדים חושב אני, עליהם לעבוד יכול שהוא

 7הבת  זאת ולעומת, הזה מהלחץ הימנעות של סגנון להם יש הבוגרים הילדים

 8, הדברים את ולהביע לדבר יכולה, טובות התמודדות יכולות לה יש האמצעית

 9 עברנו ' ור אני גם. 'ר עם הדרך את ולמצוא הגשר את לחצות הצליחה היא

 10 פוגש שאתה ברגע, יכולת באמת זו. קדימה נווהמשכ אותם וצלחנו משברים

 11 החלקים את למצוא מולו לדבר היכולת, כזו התנהלות לו שיש ' ר כמו אדם

 12 ואת ' ר את להדריך. נכונה הדרכה עם אפשרי שזה חושב אני, המשותפים

 13. הנכון הפתרון הוא שנתק חושב לא אני בטוח. משפחתי טיפול, הילדים

 14 אדם הבן הייתי לא שאני הרגשתי אני. אבא להם שיהיה רוצים הילדים

 15 גם, שהזכרתי מה כל בגלל, לעזוב החלטתי ולכן להמשיך רגע באותו המתאים

 16, דרכי 'ר עם לדבר הצעתי, שנה חצי לפני המפגש, הקדומות הדעות של הנושא

 17 התפוצצה הפרשה שנה חצי ואחרי איתו אדבר אני, איתי ידברו, סקייפ דרך

 18 ומתי מי השאלה, הצדדים בין מגשרים איך לראות צריך. המשכיות נוצרה ולא

 19 ".זה את יעשו ואיך

 20 

 21 .בטיפול מפריע גורם היוותה לא האם כי הבהיר גם המטפל

 22 

 23 גורם אלא, מפריע גורם היא ' שא המפגשים במהלך הרגשתי לא: " לדבריו

 24 שכן ברורה מאוד הייתה שלה העמדה, 'ר עם לפגישות לדחוף וניסתה שעודד

 25 ".שלהם אבא את יפגשו דיםשהיל לה חשוב

 26 
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 1 .ההקשר בחידוש וגם בטיפול פעולה שיתפה האם כי בדעה היו שניהם .58

 2 לגישתו. דמוניזציה לו נעשתה כי וטען מהמצב תסכולו את הביע האב .59

 3 שלו הנפלא הקשר על עמד. ממנו הקטינים את הרחיקה רק, הרווחה התערבות

 4 האמצעית.  ביתו עם

 5 

 6 : כי ציינתי הדיון בתום בהחלטתי .62

 7 

 8 נשללה אך בעפולה במרכז הטיפול להעברת אפשרות נבחנה הדיון במהלך"

 9 בקטינים הטיפול כי לעובדה לב בשים האם התנגדות וכן ס"העו עמדת לאור

 10 תחילתו בטרם הפוגה דורשת טובתם כי וכן הסתיים טרם העמק במגדל במרכז

 11 . חדש מטפל עם והתקשרות חדש טיפול של

 12 . הקטינים לבין בינו הקשר לחידוש ןהניסיו המשך על מתעקש האב

 13,  מצבם על לעמוד כדי למותב הקטינים בין מפגש שקיום אפשרות עלתה

 14 לתמיכת זכתה זו הצעה. האב עם הקשר לחידוש מבחינתם והאפשרות, רצונם

 15 עם אחד בקנה עולה היא האם מקצועית מבחינה אותה לבחון ויש ההורים שני

 16 ".הקטינים של טובתם

 17 

 18 לחידוש אחרונה אפשרות לבחון מבקש הוא כי האב הודיע 9.33.30 ביום  .61

 19 במרכז הילדים של הטיפול לסיום המועד קציבת דרך על, ילדיו עם הקשר

 20 באופן, הטיפולים בין ההפסקה זמן קיצוב,  משפט בית ידי על וילדים הורים

 21 הטיפול יחל וטרם, הטיפולים בין אתנחתא לילדים שיאפשר כך סביר

 22 תחת, בעפולה משפחתי לטיפול בתחנה והילדים ההורים של הכולל המשפחתי

 23 חודשים 0 על יעלו לא הכוללים הזמן שפרקי ובאופן, אחד מטפל של כנפיים

 24 .במצטבר



 
 בית משפט לענייני משפחה בנצרת

  

 מ' נ' מ' 9999-90-51תמ"ש 

 79993-93-57תמ"ש 

  

 

  

 13מתוך  22

 1 בבקשתו זמנית הכרעה עם להמתין, האב נכון, זו אפשרות לבחינת כפוף

 2 .קשר עימו לקיים מסרבים אשר הילדים של המזונות דמי הפחתת או לביטול

 3 להסתיים עומד להורות בנתיבים הטיפול 38.3.33 מיום ס"עו לדיווח בהתאם .62

 4 התחנה עם הקשר יצירת כי הומלץ. הצורך לפי מעקב מפגשי מספר וייקבעו

 5 .מהיום כחודשיים בעוד המעקב מפגשי תום עם תחול בעפולה משפחתי לטיפול

 6 

 7 יכ מומלץ, האם מטעם התנגדות שאין ככל כי הוריתי 30.3.3 מיום בהחלטתי .63

 8 .בעפולה המשפחתית בתחנה לטיפול כעת כבר תירשם המשפחה

 9 

 10 .יום של בסופו יושמה לא זו החלטה  .64

 11 

 12 המותב עם הקטינים ריאיון

 13 זהו וכי, הקטינים מסוגלות מבחינת מניעה אין כי שהובהר לאחר 31.3.33 ביום .65

 14 המשותפים ילדיהם הקטינים ארבעת עם שיחה קיימתי, ההורים ועמדת רצונם

 15 אשזור החיסיון במגבלות הילדים עם מהשיחה התרשמותי. הצדדים של

 16 .בהכרעתי

 17 

 18 הקטינים ריאיון לאחר  12.1.17 מיום משפט בית החלטת

 19 לאחר ראיון הקטינים כתבתי כדלקמן: 30.3.39בהחלטתי מיום  .66

 20"אציין כי התרשמתי שהדרך לחידוש ושיקום הקשר בין התובע לשלושת ילדיו 

 21 התבצע באמצעות מתן החלטות שיפוטיות.ולרכישת אימונם בו לא יוכל ל

 22עוד אוסיף כי אף אינני סבורה שטיפול משפחתי בתחנה בעפולה יסייע ועל כן 

 23 לא יינתנו הוראות אופרטיביות לעניין זה.
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 1עם זאת, הדלת לליבם של הקטינים לא "נסגרה" בפני התובע, ואני מאמינה כי 

 2ף החוויות החיוביות שליחת מסרונים, מכתבים וא –באמצעים חלופיים כמו 

 3מבילוייה המשותפים כמו גם  אשר בקשר עם האב, שחולקת עימם הקטינה 

 4 חלוף הזמן והתבגרותם של הקטינים יביאו לידי השינוי המיוחל. 

 5 בנסיבות אלה, עמדתי היא כי רצוי כאמור לפעול באפיקים אחרים.

 6דין ככל שהתובע עומד על תביעותיו יגיש הודעה מתאימה וייקבעו סדרי 

 7 להגשת סיכומים בכתב.

 8אני סבורה כי אין מקום לקיום הוכחות בתיקים. בחלוף השנים הוגשו 

 9תסקירים, חוו"ד אפוטרופוס לדין, חקירות עו"ס לסדרי דין, דוחו"ת מטפל 

 10פרטי של הנתבע, קוימו מספר דיונים וניתנו החלטות רבות. כל התמונה פרוסה 

 11 ים אחורה ולא יקדם במאומה.בפנינו. קיום חקירות רק יחזיר את הצדד

 12 ".31.1.33התובע ימסור את עמדתו עד ליום 

 13 

 14 לילדיו לשלוח מפסיק ולא הפסיק לא  הוא כי האב הודיע 3.1.33 ביום .67

 15 בקשר עימו להיות מסרבים עדיין הם, הואיל ללא הכול אך, הודעות, מכתבים

 16  1 משךב מזונות דמי ולשלם להמשיך הסכים הוא כי ציין האב. שהוא סוג מכל

 17 רוע את לקבל ממנו לדרוש ואין, ילדיו עם קשר על נלחם הוא בהם שנים

 18 ולמתן להוכחות התיק לקביעת עתר ולפיכך. מזונות לשלם ולהמשיך הגזירה

 19 .ביטולם או מזונות להפחתת זמנית החלטה

 20 

 21, המצוי הרב המידע לאור הוכחות לשמיעת מקום אין כי פסקתי 39.3.39 ביום  .68

 22, לדין אפוטרופוס ח"דו, ס"עו חקירות, מטפלים ד"חוו, תסקירים לרבות

 23 להגשת ידי על הנחייה ניתנה לפיכך. דין בי וכתבי הילדים עם המותב פגישת

 24 .בכתב סיכומים

 25 
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 1 .בכתב סיכומיהם את הצדדים הגישו החלטתי לאור  .69

 2 

 3  האב טענות

 4 לחדש כדי אחרונות שנים ארבע במהלך ובמעשים בפעולות נקט כי טוען האב .72

 5 לא וסרבנותם היענותם אי ולאור, ילדיו ארבעת מתוך שלושה עם קשרה את

 6 .ביניהם קשר כל מתקיים

 7 

 8 .שלהם אישי רצון מתוך עימו בקשר להיות מעוניינים לא ילדיו לטענתו .71

 9 

 10 אינה,  הקשר את לחדש יהיה ניתן  שבעתיד התרשם משפט בית כי העובדה .72

 11 .הקשר לחידוש דע המזונות של הפחתה או בביטול מהכרעה פטור מהווה

 12 

 13  האם טענות

 14 הטיפוליים הגורמים עוסקים ההליכים של ראשיתם מאז כי טוענת האם .73

 15 לא זו משימה. ילדיו לשלושת האב שבין הקשר חידוש והיא, אחת במשימה

 16 או הרווחה גורמי כל כנגד נקט בה והאלימות האב התנהגות לנוכח צלחה

 17 .השונים המטפלים

 18 

 19 לאב לסייע מנת על שנדרש כל לעשות מוכנה הועודנ עשתה היא, האם לתפיסת .74

 20 מהותי שינוי יעבור לא האב אשר עד, לסברתה אך, ילדיהם עם הקשר בחידוש

 21 .דרכו תצלח לא המשפחתי התא בתפיסת

 22 

 23 .מפניו חרדים שילדיו אלים באב מדובר לטענתה .75

 24 



 
 בית משפט לענייני משפחה בנצרת

  

 מ' נ' מ' 9999-90-51תמ"ש 

 79993-93-57תמ"ש 

  

 

  

 13מתוך  23

 1 לא מזונות בהעדר כי הטעמים מן גם התביעות את לדחות יש כי טוענת האם .76

 2 מינימאליים סכומים על הועמדו שנפסקו המזונות, צרכיהם את כללכל תוכל

 3 לא המזונות דמי שלילת", הכרחיים צרכים" בגדר שאינם עבור רכיבים ללא

 4, האם מצד הסתה שולל מעיין הבת עם האב של הקשר, הקשר לחידוש יביא

 5 לפחות הקשר לחידוש לפעול אין הגדולה הבת של נפשית מצוקה בשל כי נקבע

 6 .32 לגיל עההגי עד

 7 

 8 הכרעה

 9, בהרחקת האב מילדיו במסגרת צו הגנה 3133הליך, במחצית שנת  של תחילתו .77

 10, אלימות פיזית כלפי אחת בטענה לחשש לאלימות בה נוקט כלפי ילדיו

 11,  ואלימות מילולית כלפי כל הילדים, והפניית המפגשים למרכז קשר התאומות

 12 תחת פיקוח.

 13 

 14ת ארבעת ילדיו במרכז קשר, לאחר מכן פגש התובע א 11131עד אמצע חודש  .78

 15 הקטינים הגדולים. פסקו המפגשים עם 

  16 

 17סירובו של הקטין להיפגש עם האב במרכז הקשר נבע מאופן דיבורו   .79

 18והתנהגותו כלפיו. ולגבי הקטינה, צוינה המסוכנות הרגשית מצד האב והיעדרה 

 19 טר.של המלצה על חידוש הביקורים עימה, אף נתמכה בחוות דעת פסיכיא

 20 

 21נכון לאותו מועד העו"ס הסבירה כי הסיבה להפניית המפגשים בין האב לילדיו  .82

 22למרכז קשר נולדה בעקבות אלימות נטענת מצידו כלפי ילדיו. אף כי בסופו של 

 23יום התיק במשטרה נסגר, הרי שעדויות הילדים נמצאו מהימנות ע"י החוקרת 

 24.  גדולה יותרהואף קיימת התנהגות פסיכיאטרית מטרידה של הקטינה 

 25לטענתה על מנת לאפשר מפגשים חופשיים נדרש הליך טיפולי. במצב דברים בו 
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 1האב לא מוכן להשתלב בהליך טיפולי ולפעול לשינוי יש חשש כי הדברים יחזרו 

 2 על עצמם.

 3לגבי האב, צוין לכל  אורך ההליך, חוסר האימון שלו בגורמי הטיפול  של   .81

 4ם לטיפול לטובת קידום היחסים הרווחה והעדר נכונות מצידו להירת

 5 במשפחה.

 6 

 7העו"ס ציינה באחד מתסקיריה הראשונים, כי מאז הגשת התלונה וביצוע  .82

 8חקירת הילדים והצעדים שננקטו בעקבותיה, האב  מאוד פגוע וחווה נרדפות 

 9וחוסר אמון מוחלט בגורמי הטיפול, דבר המקשה על קידום האינטרסים שלו 

 10ול הרי שהאב מבטא אנטגוניזם כלפי גורמי עצמו. בעוד האם משקיעה בטיפ

 11הטיפול. התנהלות זו מקשה על הרגעת הרוחות ועל ניווט המשפחה אל מחוץ 

 12לקונפליקט ולמשבר שהתגלע בתוכה. הובהר לאב  פעמים רבות כי אם יניח 

 13הורים כפי  –לעצמו להתמסר לקשר טיפולי עם העו"ס, למשל במרכז ילדים 

 14וי במצבו וברגשותיו ויאפשר לסייע לו בדרך שעושה האם, יוכל לעבור שינ

 15 אפקטיבית יותר בחידוש הקשר עם ילדיו ובהרחבת זמני השהות.

 16 

 17ביקשה להפסיק את המפגשים בשל מחסומים  הבת הקטנהמאוחר יותר,  .83

 18 רגשיים.

 19 

 20חזרה לקיים קשר תקין וסדיר עם אביה, והיא לנה בביתו,  האמצעיתרק הבת  .84

 21 ומבלה עימו בחופשות ובחגים.

 22 

 23ציינתי מפורשות כי על האב להשתלב בהליך טיפולי  31.33.31בהחלטתי מיום  .85

 24במקביל לטיפול שעוברת המשפחה בכללותה, כדי להאיץ את הליך שיקום 

 25 הקשר בינו לבין ילדיו.
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 1 

 2ובחוו"ד   גם עמדת הילדים כפי שבאה לידי ביטוי בתסקיר העו"ס   .86

 3מצא בהליך טיפולי  לדין הייתה, כי חשוב לדעתם שהאב  ייוס האפוטרופ

 4 פיקוחי  שיביא  לשינוי בעמדתו למול הילדים ובלקיחת אחריות.

 5 

 6בהדרכה  3131בחלוף שנתיים, האב שינה את גישתו, והשתלב החל  משנת   .87

 7הורית פרטית בקביעות למעלה משנתיים, ניסה ליצור קשר עם ילדיו באמצעות 

 8תקין ואוהב  עימה מקיים קשר בתומכתבים והודעות, העברת מסרים דרך 

 9 והסכים להשתלב בטיפול משפחתי תחת מטפל אחד כדי לחדש את הקשר.

 10 

 11 טיפולית דרך בכל לנקוט כדי בבקשות ושוב חזור פנה, שמריו על שקט לא האב  .88

 12 .ילדיו שלושת עם הקשר חידוש של המטרה להשגת, שהיא יצירתית

 13 

 14 דדיםהצ כ"ב בנוכחות הבת הקטנה עם להיפגש  לבקשתו נעתרתי, למשל כך .89

 15 לפנייתו  גם נעתרתי, כבעבר המפגשים לחידוש הנדרש הזיק את ליצור כדי

 16 הטיפולית במסגרת הקטינים עם להיפגש מטעמו הפרטי למטפל לאפשר

 17 בהליך משפחתי לטיפול בתחנה המשפחה לשילוב בקשתו את ובחנתי ברווחה

 18 .האם לבקשת התעכב אשר, אחד טיפולי

 19 

 20 בחוות ביטוי לידי בא הדבר. בגישתו נהמפ חל. טיפולית דרך כברת עבר האב .92

 21, בטיפולו נמצא שהאב משנתיים יותר לאחר כי ציין אשר, המטפל של דעתו

 22 יש לאב אם גם. להעניק ויכולת גבוהה הורית מסוגלות לו יש כי סבור הוא

 23 כדי הכול לעשות ומוכן התמתן, תהליך עבר שהוא הרי, אנוש ביחסי בעיה

 24 .ילדיו את לפגוש

 25 
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 1 יחסו בגין שנשאו מטענים בשל כעס הביעו, הגדולים יותר בפרט ,הקטינים  .91

 2 והורים ילדים במרכז טיפול עברו הקטינים. האב של והשתלטני האגרסיבי

 3 בידיעה גם כמו האב עם המורכב בקשר היתר בין שעסק ומחצה שנה במשך

 4 .ועליהם עמם הקשר על מוותר לא שהאב

 5 

 6 להורות בנתיבים יתמשפחת התערבות לטיפול המשפחה עברה בהמשך .92

 7 .האב עם בנפרד נפגשה הקטינים של והמטפלת, מתבגרים

 8 

 9 לקרב יום של בסופו נועדה והאב הקטינים שעברו הטיפולי ההליך תכלית כל .93

 10 .המשפחתי הנתק ריפוי של הליך שתוביל תקשורת וליצור ביניהם

 11 

 12 מתוכם שלושה נשארו, הקטינים שעברו ארוך טיפולי הליך לאחר גם, ואולם .94

 13 ס"עו בפני בוטאה זו נחרצת עמדה. אביהם עם להיפגש בסירובם יקשיםע

 14 .עימי ובראיון לדין האפוטרופוס, דין לסדרי

 15 

 16 היא. האב עם להיפגש הקטינים של בסירובם חלק כל אין  לאם  כי הובהר .95

 17 של המטפל לגרסת גם, הטיפולי בהליך פעולה ושיתפה הקשר בחידוש תומכת

 18 .האב

 19 

 20 החלטה כי הייתה, לדין והאפוטרופוס דין לסדרי ס"עו, המקצוע בעלי הערכת .96

 21 .המלאה ובשליטתם הקטינים של להיות צריכה הקשר חידוש על

 22 

 23 סברתי. זו לגישה שותפה  אינני כי ציינתי, ידי תחת שיצאו קודמות בהחלטות .97

 24 צעד עוד להתקדם הילדים את שתכוון טיפולית סמכות הפעלת בהעדר כי
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 1 התרתי גם לפיכך. בעינו להישאר הנתק עלול ,האב עם הקשר חידוש לקראת

 2 .המטפלת עם הקטינים של במפגש האב של המטפל של נוכחות

 3 

 4 העיקרית התחושה כי שערך טיפול סיכום ח"בדו העריך האב של המטפל .98

 5 מייצר הוא שלעיתים הלחץ תחושת היא אביהם את לראות מהילדים שמונעת

 6 את למתן למד שהאב דרכים םג כמו, הלחץ מול להתמודד כלים וישנם, סביבם

 7 .תגובותיו

 8 

 9 יותר גדולים הילדים וכעת עצמו על עבד האב, שחלף הזמן במהלך, גם כך .99

 10 .להתמודד מסוגלים, כן ועל, ארוך טיפולי הליך ולאחר

 11 

 12  התנהגותו את שינה אביהם כי מאמינים אינם, בעיקר הגדולים יותר הקטינים .122

 13 . הטיפול בעקבות

 14 

 15  שניתן, והתמודדות מלחץ להימנע רצון יש, האב לש המטפל לטענת, לשניהם .121

 16 .האב עם משותף משפחתי בטיפול בכך לטפל היה

 17 

 18  שאינם , הקטינים  מבחינת   לסיומו הגיע הטיפולי התהליך כי היא התחושה .122

 19 מערכת לבניית הנוגע בכל מטרתו את כלל השיג ולא, בהמשכיות מעוניינים

 20 . האב עם יחסים

 21 

 22 חסרונותיו שלצד,  האב עם חדש דף  לפתוח, מנותהזד של  בהחמצה מדובר .123

 23  הוא
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 1 לידי בא שהעניין כפי. ילדיו להתפתחות לתרום שיכולות רבות מעלות גם לו יש

 2 . הבת עם שלו בקשר ביטוי

 3 המשפט בית הבהיר( 332( 3) מט ד"פ, קטן' נ קטן 3991181 א"ע)  קטן בפרשת .124

 4 המקובלת הכבוד במידת באביו  לנהוג מחובתו להשתחרר יכול אינו הילד כי

 5 שיש המשפט בית הדגיש זאת עם יחד. הוריו עם קשר לקיים חובתו ובכללה

 6 הבן י"ע הקשר דחיית כי מסקנה להסקת קודם" ובריסון בזהירות" לנהוג

 7 אלא בה לאחוז שאין חמורה סנקציה זוהי שכן. מזונותיו הפחתת את מצדיקה

 8 .מרדנות של במקרים

 9 

 10 , המקצועיים הגורמים ד"וחוו, והקטינים האב של התנהלותם לאור מסקנתי .125

 11, לקטינים האב בין הקשר לחידוש סיכוי שאין, האישית התרשמותי גם כמו

 12 .  יותר הבוגרים לשניים הנוגע בכל הפחות לכל

 13 

 14 השנים שחלוף הרי, האב של בהתנהגותו נעוץ הנתק של תחילתו באם .126

 15  והטיפולים

 16 הקשר חידוש לאי שהאשם ופןבא, הכוחות מאזן את שינו, הצדדים שעברו

 17 .הקטינים של שכמם על בעקרו מוטל

 18 

 19 שינוי  עבר כי להוכיח הזדמנות לאביהם ליתן מוכנים אינם הקטינים .127

 20 רוצים הם. מאיימת כדמות אותו תופסים עדיין והם, ובגישתו בהתנהגותו

 21 .ובלעדיו בשקט חייהם את לחיות

 22 

 23 עבר, גם כך. הקשר חידוש לקראת טיפוליים כלים רכשו הקטינים כי לזכור יש .128

 24 .הנתק על לגשר לו שיסייע ממושך טיפול האב
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 1 

 2  שכן, בהם פוגעת אף, הקטינים מצד, הקשר חידוש אפשרות על הגולל סתימת .129

 3 להם הנגרמים הנזקים מפני, בהמשך טיפולי ליווי יצריך, האב עם קשר העדר

 4 . לאב מהתכחשותם

 5 

 6  לו יתנו הפחות ולכל אביהם את יכבדו כי ומצופה, יותר בוגרים הקטינים כיום .112

 7 . עימם הקשר את לחדש הזדמנות

 8 

 9 , אביהם עם הקשר לחידוש הקטינים שלושת סרבנות את להצדיק קושי קיים .111

 10 .אביה עם מיטיב קשר מקיימת שאחותם שעה בפרט

 11 

 12  המשפט בית על פחות יקשה, בשנותיו יותר בוגר אך, קטין בילד  שמדובר ככל .112

 13 . קשר סרבנות של במקרה ותיומזונ את לבטל או לצמצם

 14 

 15  לא" שכן ביטולם חלף צמצומם לשקול שיש הרי, הסעד הפעלת לעצמת באשר .113

 16 ". רעב לחרפת אותו דנים

 17 

 18 השופטת כבוד שקללה, 2.3.11 מיום בנבו פורסם 18131189( א"ת) ש"בתמ .114

 19  מילר

 20 העומד בוגר שילד וקבעה, מרדן בן במזונות פגיעה לעניין המנחים הקווים את

 21 של לרמה עד רק אבל, במזונותיו להפחית יש, אביו עם להיפגש ומסרב דעתו על

 22 : לשונה וזה. פחות ולא חיוניים צרכים

 23.  קשר העדר בגלל יבוטלו מזונות כי לקבוע המשפט בית מחליט בקלות לא"

 24 הוריהם להתנהגות אחראים אינם שילדים לחשוב היא הטבעית הנטייה
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 1 לא ובוודאי הזה מההליך כתוצאה רמותהנג לתוצאות ולא גירושין במהלך

 2 איננו אב, מאידך. הכלכלית רווחתם צמצום ידי על המחיר את לשלם אמורים

 3 ולכל האב עם קשר לכל מסרבים 32 - 31 בגילאים ילדים וכאשר" כספומט"

 4 יכולים אינם, והשפלה בעלבון האב כלפי ופועלים  קשר ליצור שמטרתו טיפול

 5 .כלכלית לרווחה ממנו לצפות

 6 את לעצמם לספק יכולתם וחוסר הילדים של גילם ובשל שציינתי מהטעמים

 7 ואינם" מרדן בן" להגדרת נכנסים הילדים כי לקבוע מקום אין, צרכיהם

 8 חייב האב. זאת בקש לא גם האב כי לציין וחשוב למזונות כלל זכאים

 9 שהן הוצאות עבור ולא בלבד הכרחיים צרכים סיפוק כדי אולם במזונותיהם

 10 ".חיים רמת או מותרות חינתבב

 11 

 12 לתיקון החוק מכוח הינה לזון כשהחובה, הקטינים של בגרותם עם בהמשך .115

 13  דיני

 14 של במזונותיו חייב אב אין כי הינה בחוק המוצא ומשנקודת(, מזונות) משפחה

 15 מזונות ביטול כי חשש קיים לא, מצטברים תנאים בהתקיים אלא הבגיר ילדו

 16 בנבו פורסם 38180-13-31( ש"ב) ש"תמ)) קיום אמצעי ללא הבגיר את יותיר

 17 (.31.8.30 מיום

 18 

 19  3111 דהיינו, ₪ 2311  של כולל בסכום הקטינים ארבעת מזונות נפסקו בהסכם .116

 20 חוג עלות, חריגות בריאות מחציות בתשלום חויב האב בנוסף. קטין כל עבור ₪

 21 .קיץ קייטנת ועלות קטין לכל אחד

 22 

 23  לב בשים, הסעד הפעלת לעצמת באשר הקטינים בין הבחנה שערכתי לאחר .117

 24 הדעת מתן תוך,  הקשר לחידוש קלושה והיתכנות האישיות נסיבותיהם לגילם

 25 :כדלקמן מורה אני, האישי ולדין ההכרחיים צרכיהם לסיפוק



 
 בית משפט לענייני משפחה בנצרת

  

 מ' נ' מ' 9999-90-51תמ"ש 

 79993-93-57תמ"ש 

  

 

  

 13מתוך  31

 1 של לסכום מזונותיו את מפחיתה, כיום חודשים 1 -ו שנים 30 בן, הקטין לגבי

 2 .39  לגיל הגיעו עם כליל יופסקו נותיומזו. הדין פסק מתן ממועד החל ח"ש 811

 3 בנמצא תהיה שלא ככל, 32 לגיל הגיעה עם. 31 בת כיום, הגדולה הקטינה לגבי

 4 של לסכום מזונותיה יופחתו, הקשר חידוש באי התומכת פסיכיאטרית ד"חוו

 5 .39 לגיל הגיעה עם כליל ויופסקו, 30 לגיל מהגיעה החל ₪ 811

 6 

 7 לחידוש קלוש סיכוי עוד קיים, אליה באשר, 33  בת כיום, הבת הקטנה לגבי

 8והקטינה  ככל, זאת עם. מזונותיה את להפחית מוצאת אינני לפיכך. הקשר

 9  של סכום לכדי מזונותיה יופחתו, אביה עם הקשר את לחדש בסירובה תתמיד

 10 .39 לגיל הגיעה עם כליל ויופסקו, 30 לגיל הגיעה עם ח"ש 811

 11 

 12 .שבכותרת התיקים שני את ולסגור לצדדים להמציא

 13 .מזהים פרטיים ללא לפרסום ניתן

 14 

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.3139פברואר  32ניתן היום,  י' אדר תשע"ח, 

          17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 


