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  שאול שוחט  שופטכב' ה בפני 
 

 
 מבקשי�

  
  פ.ש.

 ע"י ב"כ עוה"ד שלומי לוי

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
  ר.ש.

 ע"י ב"כ עוה"ד אלינור ליבובי� ו/או דניאל איל�

  
 

� פסק די

  1 

  2 

 3, שקד.י השופט' כב( אביב�תל במחוז  משפחה לענייני המשפט בית החלטת על ערעור רשות בקשת

11�3618 ש"בתמ� 4 של הקטיני) ילדיה) על המשמורת כי הורה במסגרתה, 21.4.15 מיו)), 14

 5  .קשר במרכז יתקיימו המבקשת ע) הראייה הסדרי וכי למשיב תועבר הצדדי)

  6 

 7  לעניי� הצריכות העובדות

  8 

 9 נולדו מנישואיה). 13.2.10 ביו) והתגרשו 26.12.2001 ביו) י"כדמו  ז"זל נישאו והמשיב המבקשת

 10  .בהתאמה שני) 12�ו 13 בני), 28.3.2003 ילידת. (ש.וש) 4.5.2002 יליד. (ש.ל ילדיה) הזוג לבני

  11 

 12  .המבקשת�אמ) אצל הקטיני) על המשמורת נקבעה 27.1.11 ביו)

  13 

 14 בכתב.  אליו הקטיני) משמורת להעברת תביעה קמא המשפט לבית המשיב הגיש 3.11.14 ביו)

 15 של ובסיכו� נפשית במצוקה מצויי) הקטיני) כי לו התברר האחרוני) בחודשי) כי נטע� התביעה

 16;  יומי בסיס על זוגה ומב� אמ)�מהמבקשת ועלבונות צעקות, קשי) עונשי) ה) חווי) עת ממש

 17 בי� היחסי) מערכת וכי הא) של זוגה מב� ומילולית פיסית מאלימות סובלי) הקטיני) כי נטע�

 18 בצעקות, כלפיה שלו פיזית באלימות ביטוי לידי הבאות שונות מבעיות סובלת זוגה לב� המבקשת

 19 הקטיני) להוצאת לפעול מנת על התביעה את הגיש,  בתביעה המשיב לטענת. לקויה ובתקשורת
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 1 חווי� הילדי� בו בית, יומי בסיס על בילדי� מתעללי� בו בית" זוגה ומב� המבקשת של מביתה

 2 לה� ברור ולא ובפחד בהשפלה חיי� עצמ� הילדי� בו בית, יו� מדי זוגה ב� לבי� אמ� בי� אלימות

 3 כתב. . התביעה לכתב 4' ס" ( עצמ� של מהצד א# ומפוחדי� מבוהלי� וה� לקרות עומד מה

 4 צור/(  2.12.14 ביו) הוגש לתובענה המבקשת מטע) הגנה כתב). ע"לבר' ב כנספח צור/ התביעה

 5  ).ע"לבר' ט כנספח

  6 

 7 מוזמ�, התביעה בכתב המפורטות הטענות לנוכח"  כי קמא המשפט בית החליט 4.11.14 ביו)

 8 של מצב� את יבח� אשר, הקטיני� מגורי במקו� חברתיי� לשירותי� מהאג# דחו# תסקיר

 9 המלצותיו ויית�, מההורי� אחד כל בי� הקשר את, הוריה� לבי� הקטיני� בי� הקשר את, הקטיני�

 10 קמא המשפט בית הורה החלטה באותה". שהיית� והסדרי הילדי� של משמורת� לשאלת ביחס

 11 צורפה ההחלטה( 11.2.15 ליו), בהתא), לדיו� התיק את וקבע 4.2.15 ליו) עד יוגש התסקיר כי

 12  ).ע"לבר' ג כנספח

  13 

 14 למשמורת בהולה בקשה", התביעה במסגרת, קמא המשפט לבית המשיב הגיש 11.11.14 ביו)

 15 כלפי באלימות נקטה המבקשת לפיו מבתו מסרו� קיבל 9.11.14 ביו) כי נטע� בבקשה. "זמנית

 16 בבקשתו טע� המשיב.  הדברי) את אישר והוא הקטי� ע) שוחח) 10.11.14( למחרת ביו) וכי, אחיה

 17 יש וכי, המבקשת בהשגחת שמצויי) אימת כל ממשית בסכנה הקטיני),  שהתרחש האירוע נוכח כי

 18 המבקשת בי� ראייה הסדרי וקביעת לידיו הקטיני) על הזמנית המשמורת העברת על להורות

 19 הנשקפת הסיכו� ורמת ההורית מסוגלותה בעניי� תסקיר קבלת לאחר עד, קשר במרכז לקטיני)

 20  .המסרוני) תצלומי צורפו לבקשה. ממנה

  21 

 22 10  בתו
 לבקשה תגובתה לית� למבקשת קמא המשפט בית הורה) 11.11.14( היו) מאותו בהחלטה

 23 לקבלת עד, ראשוניות המלצות קבלת לצור
 הסיוע ליחידת בדחיפות הצדדי) את והפנה, ימי)

 24  ).ע"לבר' ה כנספח צורפה ההחלטה( שהוזמ� התסקיר

  25 

 26 במסגרת אי�ש מאחר, המשמורת בעניי� להמלי� יכולה אינה כי הסיוע יחידת עדכנה 20.11.14 ביו)

 27, הסיוע ביחידת ראשוני לבירור יוזמנו הצדדי) וכי תסקיר להגיש אפשרות המתבקשת ההתערבות

 28  ". בקונפליקט הסלמה של כתהלי$ שנראה מה"ו ש"ביהמ הוראת נוכח

  29 



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  אזרחיים

    

  פ.ש. נ' ר.ש. 15	04	45044 רמ"ש
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 10מתו

 1 המשיב כי טענה המבקשת. המשמורת להעברת לבקשה המבקשת של תגובתה הוגשה 26.11.14 ביו)

 2 את מעודד וא/, אליו המשמורת להעברת במטרה, נגדה הקטיני) את ואינטנסיבי חמור באופ� מסית

 3 הקטי� בנה כלפי באלימות נקטה כי הודתה המבקשת. התנהגותה את ולתעד להקליט הקטיני)

 4 נוטלת" והיא" רביות קלות מכות מספר הילד את הכתה" כי טענה א
 הבקשה נשוא באירוע

 5 התנהלותה דר$ לא בוודאי זו. חטא על ומכה ליבה בכל עליה� מתחרטת, מעשיה על מלאה אחריות

 6 על לאחרונה שנגרמו רגיל בלתי ולח% חרדה, משבר של במיוחד וכואבת מצערת בתוצאה והמדובר

 7  ).ע"לבר' ז כנספח צורפה התגובה לתגובה 1' ס" (המבקש ידי

  8 

 9 המשבר לנסיבות הצדדי) גרסאות כי נאמר בעדכו�. הסיוע מיחידת נוס/ עדכ� הועבר 30.11.14 ביו)

 10 האירוע – בקטי� הפיזית לפגיעה החשש בעניי�. יסודית בדיקה ומחייבות לחלוטי� שונות הנוכחי

 11 בעניי� מעורבי), האירוע על למשטרה המשיב של תלונה הגשת ובעקבות, הקטינה אחותו י"ע הוקלט

 12 מכ
 נובע הצדדי) בתיאורי המהותי השוני כי ציינה הסיוע יחידת. הרווחה ושירותי ס"ביה פסיכולוג

 13 בעוד, זוגה וב� הא) י"ע בילדי) ורגשית פיזית ופגיעה הזנחה של והול
 מסלי) רצ/ רואה שהמשיב

 14. עליו מצרה שהיא בודד אירוע היה הקטי� הב� ע) האירוע וכי האב מצד להסתה טוענת שהמבקשת

 15  .בעירייה הרווחה משרותי דחו/ תסקיר קבלת על המליצה הסיוע יחידת

  16 

 17 מפרוטוקול כעולה. המשמורת להעברת המשיב בבקשת דיו� קמא ש"ביהמ קיי) 2.12.14 ביו)

 18 מעבר וה� הקטי� כלפי האלימות לאירוע בנוגע ה�, טענותיה) את פירטו כוח) ובאי הצדדי), הדיו�


 19 של בסופו. הקטינה י"ע שבוצעה כפי האירוע להקלטת קמא המשפט בית האזי� הדיו� בהמש
. לכ

 20 הנוגע בכל דרמטיי) שינויי) הזו בעת לבצע שיש השתכנע לא כי קמא המשפט בית קבע הדיו�

 21 הסיוע מיחידת ח"דו שיוגש לאחר כי קבע קמא המשפט בית.  הקטיני) של השהייה להסדרי

 22) 10.12.14 ביו) להתקיי) היתה שצפויה פגישה( היחידה פסיכולוג ע) הצדדי) של פגישה בעקבות

 23  .11.2.15 ליו) נקבע בתביעה נוס/ משפט קד). מתאימות הוראות ית�

  24 

 25 הג) כי טענה המשיב כ"ב. הרווחה שירותי תסקיר התקבל בטר) התקיימה 11.2.15 יו) ישיבת

 26 אינה עדיי� התנהגותה � האחרו� הדיו� מאז מהתנהגותה תשנה המבקשת כי מצופה שהיה

 27 וכי, יומיומי בסיס על, בבית קלי) בסמי) משתמשי) זוגה וב� המבקשת כי נטע�. נורמטיבית

 28 כ"ב". מריחואנה של הריח לבי� סיגריה של הריח בי� מבדילי�"ו זה לשימוש חשופי) הקטיני)

 29 היה מדובר" כי  הודה וזה, המבקשת כ"ב התייחסות התבקשה. תצלומי) ש"לביהמ הציגה המשיב

 30 לטענתו הניכרת ההסתה את והדגיש"  ראש בזה מקל שאני לא, לחודש אחת של פעמי חד בשימוש

 31 לשימוש סובלנות אפס יגלה כי לצדדי) הבהיר קמא המשפט בית. המבקשת�אמ) כלפי הקטיני) של
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 1 באשר מאד רב ספק שקיי� הורה הוא אמותיו דלת בתו$ בסמי� משתמש אשר הורה" וכי בסמי)

2 10�8' ש 8' עמ. (הדיבור את כ$ על להרחיב צור$ אי� כי וניכר ההוריות למסוגלותיו ובאשר ליכולותיו 

 3 א� רב בספק אני, תסקיר יוגש אשר עד" לפיה בהחלטה הדיו� את חת) קמא המשפט בית'). לפרוט

� 4 קבלת לאחר עד. והראייה הביקור הסדרי לשינוי הקשורות אופרטיביות החלטות לית� נית

 5 שינויי� יהיו לא, דחופה בקשה בגינו ותוגש דרמטי אירוע חלילה שיארע ככל או, התסקיר

 6  ".שבפניי ההלי$ להמש$ הוראות את�, התסקיר קבלת לאחר מייד. והביקור המשמורת בהסדרי

  7 

 8 זמנית למשמורת הקטיני� להעברת בהולה בקשה" קמא המשפט לבית המשיב הגיש 29.3.15 ביו)

 9 השימוש מפני המבקשת את הזהיר קמא המשפט שבית העובדה חר/ כי נטע� זו בבקשה ".לאב

 10 מסרוני) בתצלומי נתמכה הבקשה. בבית בסמי) להשתמש ממשיכה עדיי� המבקשת, בסמי)

 11 מצאה אותו ס) להיות הנחזה חומר של הקטינה שצלמה בתמונות ג) כמו למשיב הקטינה ששלחה

 12 הזמנית המשמורת להעברת, שוב, המשיב עתר, האמורי) הגילויי) לאור. בבית האמבטיה בחדר

 13  .התסקיר לקבלת עד קשר מרכז במסגרת יתקיימו המבקשת ע) הראייה הסדרי כי ולקבוע אליו

  14 

 15 וכי מעול) דברי) היו לא כי טענה המבקשת. המשיב לבקשת המבקשת תגובת התקבלה 2.4.15 ביו)

 16 הנכבד ש"ביהמ בו האחרו� הדיו� לאחר ובוודאי בוודאי, שהוא סוג מכל ס$ כל ח"חו צורכת אינה"

 17, ההסתה" וכי הקטיני) את מסית המשיב כי וטענה חזרה המבקשת). לתגובה 1' ס" (בה התרה

 18 האמיתית הבעיה זוהי – בבית�" חמישי גיס"ל הילדי� והפיכת ומתגבש ההול$ ההורי הניכור

 19  ".פתרו� הדורשת

  20 

 21 הקטיני) את יפגוש הוא כי קמא המשפט בית הורה, המשיבה תגובת קבלת בעקבות,  5.4.15 ביו)

 22  .משלימה החלטה תינת� המפגש תיאו) ולאחר הסיוע מיחידת ס"עו בנוכחות

  23 

 24. הסיוע מיחידת גוזנר תמר ס"עו בנוכחות הקטיני) ע) קמא המשפט בית נפגש 19.4.15 ביו)

 25 הועברה ולא חסויה והיא קמא המשפט בבית המתנהל בתיק נמצאת המפגש סיכו) תרשומת

 26  ).המשפט נט מערכת באמצעות(  זה משפט לבית נגישה א
, כוח) לבאי או לצדדי)

  27 

 28  :כדלקמ� ההחלטה את קמא המשפט בית נת� 21.4.15 ביו)

  29 
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 1" לאחר שנפגשתי ע� הקטני� בנוכחות עו"ס יחידת הסיוע, ולאחר ששמעתי את דבריה�, אשר 

 2ניכר כי נאמרו מד� ליב�, ותו$ שאני נות� ביטוי ומשמעות לגיל� של הילדי�, הגעתי לכלל דעה 

 3  ומסקנה כי יש להורות על העברת המשמורת לידי האב ללא כל דיחוי.

  4 

:� 5  לפיכ$, הריני להורות כדלהל

  6 

 7 המשמורת בשני הילדי�, לירז וליר�, תהא בידי האב. .1

 8בשלב זה ועד למת� החלטה אחרת, הסדרי ראיה בי� הא� לבי� הילדי� יתקיימו במרכז  .2

 9 הקשר.

 10מוזמ� תסקיר דחו# בעניינ� של הקטיני�. מבוקש לית� ביטוי לסוגיית הסדרי השהייה  .3

 11 של הילדי� ע� כל אחד מהורי�.

12� לא בשולי חשיבות�, אי� עלי אלא לומר כי החלטתי זו בשולי הדברי�, ואול� לחלוטי .4 

 13ניתנת מתו$ חרדה אמיתית לשלומ� של הילדי�, ומתו$ תקווה כי שני ההורי�, והא� 

 14 בעיקר, יבינו את גודל השעה. 

 15 מיד לאחר הגשת תסקיר, ייקבע מועד לדיו� בענייני הקטיני�. .5

 16 קיר. "עו"ס לסדרי די� תודיע לבית המשפט מהו הצפי להגשת התס .6

  17 

  18 

 19 בית החלטת, המבקשת לטענת. שלפניי הערעור רשות בקשת במסגרת המבקשת מלינה זו החלטה על

 20" מסוכנות" שקיימת סבר קמא המשפט בית כי לשער נית� א) ג). נימוק כל נעדרת קמא המשפט

 21 ובאיזה מסוכנות איזו, למסקנתו הגיע קמא ש"ביהמ כיצד הסבר כל אי� – הקטיני) כלפי מצדה

 22 דעת חוות וללא סעד פקידת תסקיר ללא ניתנה ההחלטה. ב"וכיוצ המסוכנות נובעת ממה, אופ�

 23 העברת) דר
 על מיותרות טלטלות לקטיני) מלגרו) להימנע קמא המשפט בית על והיה, מומחי)

 24, ומקי/ מעמיק באופ� המשמורת סוגיית בירור בטר), השני של למשמורתו אחד הורה ממשמורת

 25 להסתה טענה ההלי
 תחילת למ� כי וטוענת חוזרת המבקשת. ההוכחות בשלב לעשות יש אותה

 26 והיכולת הכישורי� קמא ש"לבימ א� ספק" אלו ובנסיבות, נגדה המשיב מצד הקטיני) של ניכרת

 27 המשפט בית כי סבורה המבקשת". התב� מ� המו% את לבור ולדעת הילדי� של דעת� לסו# לרדת

 28 שהקטיני) לכ
 שהביאה הסתה, נגדה הקטיני) של הקשה מההסתה לחלוטי� התעל) קמא

 29 שהקטיני) וההקלטות המסרוני) כי העובדה, לטענתה. המשמורת בסכסו
 צוואר עד מעורבי)

 30  .עצמה בעד מדברת, המשפט בבית לניגוחה ומשמשי) בגנותה למשיב שולחי)

  31 
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 1 את ביקשתי בהחלטה.  הערעור רשות לבקשת המשיב תשובת את בקשתי 11.5.15 מיו) בהחלטה

 2 פי על ערעור והוגש הרשות ניתנה כאילו בבקשה ידו� המשפט בית כי מסכימי) א) להודיע הצדדי)

 3 בתשובה\בבקשה לראות נית� כזה במקרה א) לשאלה התייחסות התבקשה כ�. שניתנה הרשות

 4  .בכתב סיכומי)

 5 והוגש הרשות ניתנה כאילו בבקשה ידו� ש"שביהמ מסכימה היא כי המבקשת הודיעה 12.5.15 ביו)

 6  .בכתב סיכומי) בבקשה לראות מסכימה היא וכי שניתנה הרשות פי על ערעור

 7 הביע לא המשיב. הערעור רשות למת� התנגד במסגרתה לבקשה המשיב תשובת הוגשה 25.5.15 ביו)

 8  .בכתב סיכומי) בתגובתו לראות התנגדות

  9 

 10 לעיכוב בקשה ג) המבקשת הגישה הערעור רשות בקשת ע) בבד בד כי יצוי� התמונה שלמות למע�

 11  .30.4.15 מיו) בהחלטה ידי�על נדחתה וזו, ההחלטה ביצוע

 12, הוגש טר), קמא המשפט בית ידי�על שהוזמ� חברתיי) לשירותי) מהלשכה התסקיר כי יצוי� עוד

 13 ביו), לאחרונה כי עולה קמא המשפט בבית המתנהל בתיק מעיו�( אלו שורות כתיבת למועד נכו� ג)

 14, אביה) ע) להתגורר הקטיני) מעבר בעקבות כי תקווה�פתח בעיר הרווחה רשויות הודיעו, 12.5.15

 15  ).א"ת בעיר די� לסדרי ס"לפק מועברת לתסקיר הבקשה, א"בת המתגורר

  16 

� 17  והכרעה דיו

  18 

 19 רשות לית� מחליט אני, 1984� ד"התשמ, האזרחי הדי� סדר לתקנות 410 תקנה לפי לסמכותי בהתא)

 20  .עצמו כבערעור בבקשה ולדו� ערעור

  21 

 22 הועברה באחת שכ�, רבה משמעותה א
,  זמנית החלטה אמנ) היא קמא המשפט בית החלטת

 23 המבקשת ע) הקטיני) של הראייה והסדרי, המשיב לידי המבקשת מאמ) הקטיני) של משמורת)

 24  . ערעור רשות מת� מצדיקה ההחלטה את מצאתי, לפיכ
. קשר במרכז בקיומ) הותנו

  25 

 26 ודי� קמא המשפט בית בהחלטת להתערב מקו) אי� כי דעתי נחה שבפניי החומר מלוא בחינת לאחר 

 27  .להידחות הערעור

  28 
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 1. החלטתו את יותר רחב באופ� לנמק קמא המשפט מבית לצפות היה נית�, הרבה משמעותה נוכח

 2 בפני מפיה) שנמסרו התכני) חשיפת למניעת, הקטיני) כלפי קמא המשפט בית של מחויבותו

 3 מ� לדלות נית�, זה ע). תמציתי באופ� החלטתו את לנמק קמא המשפט בית את הביאה, הוריה)

 4 לקח קמא המשפט שבית תו
, לשלומ) אמיתית ודאגה חרדה על בעיקרה מבוססת היא כי ההחלטה

 5 13 ב� הקטי�( יחסית הבוגר לגיל) לב ובשי) יד)�על שהובע כפי, הקטיני) רצו� את ג) בחשבו�

 6 בית ע) שנכחה, הסיוע מיחידת גוזנר תמר ס"העו י"ע שנער
 כפי המפגש מסיכו)). 12 בת והקטינה

 7, כלשו� חרדה אמיתית לשלומ� של הילדי�"" כי לדעתי נוכחתי, הקטיני) שמיעת במעמד המשפט

 8היא זו הביאה את בית המשפט קמא להורות על המעבר החד במשמורת) וכי  בית המשפט קמא,

 9לפחות בשלב הנוכחי עד שיתקבל תסקיר מקי/ מטע) במקרה דנ� לא היה מנוס מלהורות כ�, 

 10  רשויות הרווחה שהוזמ� זה מכבר.

  11 

 12" לא ניתנה חרדה אמיתית לשלומ� של הילדי�ודוק! החלטת בית המשפט קמא, שהתבססה על "

 13  בחלל הריק.

  14 

 15בפני בית המשפט קמא היו מונחי) כתב התביעה שגולל טענות רבות ומגוונות של המשיב כלפי 

 16כמו ג) כתב הגנה מטע) המבקשת. זאת ועוד,  –זוגה והתנהלות) כלפי הקטיני)  המבקשת וב�

 17בשתי ) הספיק בית המשפט קמא לדו� 3.11.14במש
 פרק הזמ� הקצר מאז הוגשה התובענה ( 

 18 כזו בקשה כל, בקשות ביניי) לסעדי) זמניי) מטע) המשיב להעברת משמורת הקטיני) לידיו 

 19 ניתנה בטר), בהלי
 דיוני) שני קיי) ג) קמא המשפט ביתו המשיבה מטע) להתייחסות זכתה

 20  .ע"הבר נשוא החלטתו

 21 ראיות בח� קמא המשפט בית, באריכות נשמעו הצדדי) – דיוני) אות) של מהפרוטוקולי) כעולה

 22 כי וניכר) תצלומי) בח� 11.2.15 יו) ובישיבת להקלטה האזי� 2.12.14 יו) בישיבת(  בפניו שהובאו

 23 קמא המשפט בית החליט הישיבות בשתי, זאת וע). הקטיני) של לשלומ) רבה דאגה מתו
 כ� עשה

 24 בטר) המשמורת שינוי זה בשלב מצדיקה אינה בפניו שהובאה הראייתית והמסכת המשיב טענות כי

 25 בהחלטתו קמא המשפט שבית כ
 על להצביע כדי זו בעובדה יש. הרווחה שירותי תסקיר יתקבל

 26  . ומחושבת זהירה דווקא הייתה והחלטתו) ע"לבר 38' בס( המבקשת כטענת" נחפז" לא ע"הבר נשוא

  27 

 28 הקטיני) להעברת נוספת בבקשה המשיב פניית בעקבות ניתנה ע"הבר נשוא ההחלטה, כאמור

 29 עדיי� האחרונה, המבקשת את קמא המשפט בית אזהרת חר/ כי טע� במסגרתה, למשמורתו

 30 כמו למשיב הקטינה ששלחה מסרוני) בתצלומי נתמכה הבקשה. בבית בסמי) להשתמש ממשיכה

 31 הנחזה חומר של) הסלולרי הטלפו� באמצעות( למשיב שלחה ואות� הקטינה שצלמה בתמונות ג)
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 1 הקטיני) שמיעת על הורה קמא המשפט ובית הכחישה המבקשת. בבית מצאה אותו ס) להיות

 2 על לבצע ומוכנה סמי) צורכת אינה כי המבקשת מדגישה הערעור רשות בקשת במסגרת. בפניו

 3 קמא המשפט בית הביע אותה החרדה כי למבקשת יובהר). ע"לבר 41' ס( טענתה להוכחת בדיקה

 4 תכני). לסמי) הנטענת החשיפה לעניי� מעבר חורגת, עמ) השיחה בעקבות, הקטיני) של לשלומ)

 5 הגופני ששלומ) לכ
 חשש מעלי) הקטיני) ע) קמא המשפט בית של השיחה במסגרת שהועלו

 6 בית בחר כ� ועל זוגה וב� המבקשת במחיצת הקטיני) יוותרו א) להיפגע עלול הקטיני) של והנפשי

 7 התמונה תתברר ובטר) הנוכחי בשלב  הקטיני) עבור יותר הבטוחה באלטרנטיבה קמא המשפט

 8 של מקב� אלא יחיד גור) לא. אביה)� המשיב לידי זמני באופ� משמורת) העברת והיא במלואה

 9 ופגיעה הזנחה של והול
 מסלי) רצ/ קיי) כי טענה המשיב תביעת  בבסיס. לכ
 שהביאו ה) גורמי)

 10 את הצדדי) בתיאורי השוני פירוט ג) זה בעניי�' ר(  זוגה וב� המבקשת י"ע בקטיני) ורגשית פיזית

 11 של זה בשלב הפחות ולכל), ע"לבר' ח נספח 30.11.14 מיו) הסיוע יחידת בעדכו� ביניה) המחלוקות


 12! ודוק. בעניי� המשיב טענות להפרכת תרמה לא בהתנהגותה המבקשת כי לומר נית�, ההלי

 13 ביו) הוגשה(  הקטיני) כלפי לאלימות טענות שגוללה המשיב תביעת את לידיה קיבלה המבקשת

 14 מספר, הקטי� בנה את היכתה כי הודתה זאת ולמרות) 5.11.14 ביו) למבקשת הומצאה, 3.11.14

 15 ג).  המשמורת להעברת הראשונה הבקשה להגשת שהביא אירוע, 9.11.14 ביו), מכ� לאחר ימי)

 16 ישיבה באותה המבקשת הודתה בסמי) השימוש לעניי� 11.2.15 יו) בישיבת המשיב לטענות בנוגע

 17 של וחומר קל, בסיגריות עישו� נוגדת אני" וכי יישנו לא הדברי) כי וטענה בסמי) מצומצ) בשימוש

�"  סמי� 
 18 סיגריות ע) סיגריות קופסת בתו
( כס) הנחזה חומר של, הקטינה שצלמה תמונות א

 19 בעקבותיה שרק( המשמורת להעברת השנייה לבקשה בסיס היוו, ישיבה אותה לאחר כחודש) רגילות

 20  ).בפניו הקטיני) שמיעת על קמא המשפט בית הורה

  21 

 22 מצד להסתה המבקשת של ונשנות החוזרות מטענותיה התעל) קמא המשפט בית כי סבור איני

 23 ג)  ונחש/ אמצעי בלתי באופ� מהקטיני) התרש) קמא המשפט בית. נגדה הקטיני) את המשיב

 24 לא אלו). 10.12.15 מיו) למפגש בקשר( בעניי� גוזנר תמר ס"והעו הסיוע יחידת פסיכולוג לעמדת

 25 במסרוני) נתמכו הבקשות כי העובדה. במציאות התרחשו שלא בחוויות שיתפו הקטיני) כי סברו

 26  כי או, לח� תחת נשלחו, מסולפי) התכני) כי מעידה אינה הקטינה הבת שצילמה ותצלומי)

 27 הקטיני) כי להעיד כדי אמנ) בכ
 יש). ע"לבר' א40' ס( "המשיב מטע� מראש בהזמנה המדובר"

 28 כי ברור. לכ
 מעבר לא א
), ע"לבר 34' ס( המבקשת כטענת,  המשמורת בסכסו
 צוואה עד מעורבי)

 29  א
, לגינוי ראויה התנהגות הינה משנהו כנגד אחד הורה ידי�על ורתימת) בסכסו
 הקטיני) עירוב

 30 לבקשות בסיס שהיוו הראיות אות� את לאסו/ הקטינה את שהביאה היא האב מצד" הסתה" א) ג)

 31. שנעשו יתברר א), המעשי) בחומרת להקל כדי בדבר אי� – קמא המשפט בית בפני שהונחו

 32 או גופנית אלימות הקטיני) חווי) א) לשאלה התשובה מת� ע)  דבר של בסופו תוכרע התובענה

 33 העברת את מחייבת שטובת) כ
, נורמטיבית לא להתנהגות נחשפי) או המבקשת בבית נפשית
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 1, הקטיני) טובת על משליכי) לא, הראיות נאספו בו והאופ� המניע. המשיב�האב לידי משמורת)

 2  .קמא המשפט בית בפני המונחת בתובענה להכרעה הבוח� אב� שהיא

  3 

 4 החלטת כי למדתי קמא המשפט בבית המתנהל בתיק מעיו� וה� הערעור רשות לבקשת מהתשובה ה�

 5 טר) הקשר במרכז הקטיני) ע) המבקשת של הראייה הסדרי לקיו) הנוגע בכל קמא המשפט בית

 6 הקטיני� את המבקשת פגשה לא, ימי� מחודש למעלה לפני כבר, ההחלטה ניתנה מאז וכי בוצעה

 7 ולא בקטיני) פוגשת אינה מבחירה המבקשת כי טוע� ע"לבר בתגובתו שהמשיב בעוד כי יצוי� .כלל

 8 לבית שהוגשה 19.5.15 מיו) בבקשה) לתשובה 2' ס( הקשר במרכז אות) לפגוש מאמ� כל עושה

 9 ופניות טלפוני� עשרות" חר/ מתקיימי) לא המפגשי) כי נטע� המבקשת מטע) קמא המשפט

 10 עולה אמ)�המבקשת ע) הקטיני) של תקי� קשר שהמש
 מחלוקת ואי� מאחר". הרווחה לגורמי

 11 הביאה ע"הבר נשוא קמא המשפט בית והחלטת) המובע רצונ) ע) ג) כמו( טובת) ע) אחד בקנה


 12 מבית מצופה – מסודרי) ראייה הסדרי שנקבעו מבלי נותק והקשר הועברה שהמשמורת לכ

 13 של ורצי# תקי� קשר לקיו� הנוגע בכל החלטתו ליישו� מתאי� פתרו� למצוא קמא המשפט

 14  .להגיע שבושש, הרווחה שרותי תסקיר יתקבל ובטר� זה בשלב כבר המבקשת אמ� ע� הקטיני�

   15 

 16  דבר סו#

 17  .נדחה הערעור, לעיל האמור כל לאור

  18 

 19 ע) המפגש על בעיקרה ומבוססת תמציתית ע"הבר נשוא קמא המשפט בית והחלטת מאחר

 20 שיקול והיוו זה משפט בית בפני חשופי) א
 הצדדי) בפני חסויי) בו שהועלו שהתכני)( הקטיני)

 21 חר/, מחליט אני – המידה על יתר הסכסו
 את להסלי) שלא מנת ועל)  הערעור לדחיית מכריע

 22  .בהוצאותיו ישא צד כל. המבקשת לחובת להוצאות צו לעשות שלא, הערעור דחיית

 23  .כוחה בא באמצעות למבקשת יושב, פירותיו על, העירבו�

 24  מתיר פרסו) ההחלטה במתכונת בה נחתמה (בהיעדר שמות הצדדי) ופרטי) מזהי) אחרי)).

  25 

 26  , בהעדר הצדדי).2015מאי  26, ח' סיוו� תשע"הנית� היו),  

                27 

 28 
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