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  פלוני המבקש
 ע"י ב"כ עו"ד ניס סריזדה

  
  נגד

 

  פלונית המשיבה
  י ב"כ עו"ד ויקי פוני"ע

 1 

 2 

 פסק די�

 3 

#>7<#  4 

 5על החלטת בית משפט לענייני משפחה  10.10.16בפניי בקשת רשות ערעור שהוגשה ביו�  .1

 6, שזה 13*05*10043, בתמ"ש 1.7.16בירושלי� (סג הנשיא, כב' השופט מנח� הכה), מיו� 

 7  לשונה: 

 8הסדרי הראיה לא יחודשו למתכונת שהייתה באבחה אחת, ללא הלי� מדורג, "

 9מציע לאב לפנות לפקידת הסעד לצור� החשת בהתוויית פקידת הסעד. אני שב ו

 10 והתחלת חידוש הקשר למתכונת שהייתה.

 11  ".להודיע לצדדי$ ולפקידת הסעד

 12 

 13. ה� לא היו נשואי�, ונולדה לה� בת 1971, והמשיבה ילידת 1982המבקש הינו יליד  .2

 14שני�. היו� נודע לי כי היא  5*, שהיא כיו� בת למעלה מ2012משותפת, בתחילת שנת 

 15 בג טרו� חובה חילוני ונרשמה לשנת הלימודי� הבאה (תשע"ח) לג חובה דתי. לומדת 

 16 

 17 האב הינו דתי ונישא מחדש ויש לו ילדה קטנה בת מספר חודשי�.  .3

 18 מסורתית. –הא� 

 19 

 20ההליכי� בי ההורי� (שמעול� לא היו נשואי�) התנהלו בבית משפט קמא בתמ"ש הנ"ל,  .4

 21 144*מסמכי�, ששה דיוני� ו 552ועל פי נט המשפט בתיק בבית משפט לענייני משפחה היו 

 22 החלטות. 

 23 

 24  ראוי לציי, כי הצדדי� כבר הגיעו לפניי לדיו לפני למעלה משנתיי�, בתיק רמ"ש .5

 25 א עסק בהסדרי ביקורי� (וכ במזונות)., שא1 הו15*09*12777

 26 
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 1 הרמ"ש שהוגשה כוללת נספחי� רבי�.  .6

 2הוגשה תשובה מפורטת ולאחריה תגובה והתקיי� דיו ראשו ביו� יב בכסלו תשע"ז 

 3 ):2*3), שבו ניתנה על ידי החלטת ביניי� זו (עמ' 12.12.16(

 4 החלטת ביניי$

 5, מזה 2012את בתו, ילידת  בתיק זה התגלתה בפניי תמונה לפיה אב לא ראה  .1"

 6שמונה חודשי$, כאשר יש מחלוקת בי� הצדדי$ מדוע יש נתק כזה גדול, א$ 

 7כי לפני מספר חודשי$ היה האב בג� הילדי$ שבו לומדת הילדה, ואינני רוצה 

 8  לפרט מה ההשלכות של מצב זה על הילדה.

 9בית משפט לענייני משפחה בירושלי$ (סג� הנשיא, כב' השופט מנח$   .2

 10  , קבע את הדברי$ הבאי$: 1.7.16הכה�), בהחלטתו נשוא הבר"ע מיו$ 

   � 11'הסדרי הראיה לא יחודשו למתכונת שהייתה באבחה אחת, ללא הלי

 12מדורג, בהתוויית פקידת הסעד. אני שב ומציע לאב לפנות לפקידת 

 13הסעד לצור� החשת והתחלת חידוש הקשר למתכונת שהייתה. 

 14  להודיע לצדדי$ ולפקידת הסעד'.

 15חשבתי בתחילת הדיו� היו$ להציע פתרונות מעשיי$ לפני דיו� משפטי   .3

 16עקרוני בשאלה הא$ ההחלטה נשוא הבר"ע ניתנה כדי� (כטענת המשיבה) 

 17וכ� אני סבור ג$  –או שניתנה שלא כדי� (כטענת המבקש), אול$ סברתי 

 18כי בתיק זה החשיבות הראשונה היא ליצירת קשר מחודש בי�  –עכשיו 

 19בי� אביה, במקו$ לנהל דיוני$ משפטיי$ עקרוניי$ (ג$ א$ הצדדי$ הילדה ל

 20  כתבו מסמכי$ מלומדי$ וג$ א$ ה$ באו מרחוק).

 21בדיו� היו$ נודע לי כי נוצר קשר בי� פקידת הסעד בירושלי$, גב' רויטל כ-   .4

 22(הא$ גרה בירושלי$), לבי� פקידת הסעד במועצה האזורית [...], גב' מזל 

 23תחו$ המועצה האזורית הנ"ל), ולדברי ב"כ הצדדי$, (העורר גר במושב ב

 24נית� לארג� את הביקורי$ תו� זמ� קצר: לדברי האב, על ידי בא כוחו (שהוא 

 25  אביו) עוד היו$; לדברי הא$, על ידי בא כוחה, עוד בשבוע זה.

 26כדי שלא לחסו$ את הדר� בפני הצדדי$ בתיק הבר"ע, ניתנת בזה החלטת   .5

 27הסעד יתאמו ביניה� את הביקור הראשו� של הילדה ביניי$, לפיה פקידות 

 28ע$ אביה, עוד בשבוע זה, ביקור נוס1 בשבוע הבא, והסדרת ביקורי$ רחבי$ 

 29  יותר, לקראת חג החנוכה, שיהיה בעוד כשבועיי$.

 30, פע$ ראשונה, הא$ 15.12.16פקידות הסעד ידווחו לבית המשפט עד ליו$   .6

 31  הביקור תוא$ ולמתי תוא$.
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 1, כיצד התקיימו 3.1.17סעד ידווחו לבית המשפט, לא יאוחר מיו$ פקידות ה  .7

 2  הביקורי$, כולל ביקורי חנוכה.

 3, הא$ לאור הביקורי$ שכבר בוצעו 8.1.17ב"כ הצדדי$ יודיעוני, עד ליו$   .8

 4(בהנחה שאכ� יבוצעו, כאמור בהחלטתי זו), יש טע$ בקיו$ דיו� בבר"ע, וא$ 

 5  הצדדי$.כ� יציעו מועדי$ נוחי$ לב"כ שני 

 6כי  8.1.17אני מאמי� ומקווה כי ב"כ הצדדי$ יודיעו לבית המשפט עד ליו$   .9

 7מתכונת הביקורי$ הצליחה וכי הצדדי$ מסכימי$ שהבר"ע תימחק ללא צו 

 8  להוצאות".

  9 

 10לאחר החלטת ביניי� זו, המשי� הדיו, וכפי שעולה מההחלטה הסופית באותו תיק, היה  .7

 11וה ליחס בי ההורי�. וכ� נקבע בהחלטה מאותה ישיבה  צור� להתייחס ה לענייני חנוכה

 12  ):5*6(עמ' 

 13 החלטה

  14 

 15מבלי לגרוע מהחלטתי הנ"ל, מתבקשות פקידות הסעד, לתא$ ג$ את   .1"

 16. פקידות 25.12.16הביקור של האב בג� של הילדה במסיבת חנוכה, ביו$ 

 17הסעד יכינו את הבת לקראת בואו של האב למסיבת חנוכה, תו� הסבר כי 

 18וב לבת שבמסיבת החנוכה, כמו שלכל ילד יש שני הורי$, הנוכחי$ חש

 19  ומשתתפי$ בשמחתו, כ� יהיו שני הוריה של הבת נוכחי$ במסיבת החנוכה.

 20אשר לבקשת ב"כ המבקש כי הביקור של בנו (האב) ע$ הילדה יתקיי$ היו$   .2

 21מידית, אני סבור כי ללא תיאו$ מראש וללא הכנת הילדה לאחר פסק זמ� 

 22ותי שבו לא ראתה את אביה, דווקא הצעת ב"כ האב יכולה לשבש את משמע

 23  המתכונת שהצעתי כדי לחדש את הקשר.

 24אשר לבקשת המבקש לחידוש הקשר הטלפוני ע$ הילדה, פקידות הסעד   .3

 25יקבעו מועד תחילת חידוש הקשר הטלפוני ומידת תדירותו, לאור הצלחת 

 26  הביקורי$ השבוע ובשבוע הבא והביקור בחנוכה.

 27לצערי, לאחר החלטתי הראשונה, בתחילת הישיבה, היה מתח באול$   .4

 28ונשמעו דברי$ לא נאותי$. חבל שכ� היה. אני מפציר בהורי$ כי על א1 

 29המשקעי$ שיש לה$ אחד כלפי השני (ולי לא ברור מדוע), אני מבקש מכל 

 30אחד מה$ להתרכז רק בנושא החשוב והוא טובת הילדה. על האב לדעת 

 31אצל אמה (המשיבה) המטפלת בילדה במסירות, כל מילה  שהילדה גדלה
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 1שיאמר האב נגד הא$ בנוכחות הבת רק יזיק לקשר שחשוב שיהיה בינו לבי� 

 2  בתו. 

 3  אי� בהחלטה זו כדי לגרוע מההחלטה הראשונה שפורטה לעיל.  .5

 4המזכירות תשלח העתק החלטה זו בדחיפות, ה� לפקידת הסעד בירושלי$   .6

 5  .[...] מועצה האזוריתב וה� לפקידת הסעד

 6  המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבית המשפט לענייני משפחה.  .7

 7כפי שנאמר בהחלטה הקודמת, החלטות אלה אינ� סוגרות את תיק הבר"ע   .8

 8ואני ממתי� לדוחות של פקידות הסעד ולהודעת ב"כ הצדדי$ הא$ יש כוונה 

 9  למחוק את הבר"ע או לקיי$ דיו� בבר"ע".

 10 

 11בעקבות החלטה זו קיבלתי דיווח מפקידות הסעד על חידוש הביקורי� החל מיו�  .8

 12 . 14.12.16, ובעקבות זאת ניתנה על ידי החלטה ביו� 14.12.16

 13 

 14שיחות  ענייקיבלתי דיווח של פקידות הסעד על התחלת קשר ע� קשיי� ב 17.1.17ביו�  .9

 15 . 21.1.17*20 –הטלפו וא1 נקבע ביקור לשבת 

 16 

 17ובה ביקשתי כי האב יקיי� את האמור  18.1.17ניתנה על ידי החלטה ביו�   בעקבות זאת .10

 18 בתסקיר.

 19 

 20ב"כ הא�, המשיבה, הגישה בקשה לחייב את המערער בהוצאות ואיפשרתי לאב להגיב על  .11

 21 . 26.1.17פי החלטתי מיו� 

 22 

12.   23לאור המחלוקות בי הצדדי�, ביקשתי מפקידת הסעד כי תשלח לי תסקיר מעודכ

 24 ).1.2.17 (החלטה מיו�

 25 

 26 נקבעה מתכונת לביקורי� כולל מעברי� ושיחות טלפו.  14.2.17על פי התסקיר מיו�  .13

 27 

 28וביקשתי מהצדדי� להודיעני א� יש טע� לקיי�  15.2.17בעקבות זאת ניתנה על ידי ביו�  .14

 29 את הבר"ע לאור ההסדר. 

 30 
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 1) 29.3.17(הצדדי� ביקשו לקיי� את הבר"ע ואז הגיע תסקיר נוס1 מיו� ב' בניס תשע"ז  .15

 2 המתאר את המפגשי�, את השיפור שחל וא1 הציע מתכונת לביקורי� בפסח.

 3 

 4) ביקשתי מהצדדי� שינסו להגיע להסדר ביניה� 29.3.17בהחלטתי מיו� ב' בניס תשע"ז ( .16

 5 ברוח התסקיר האמור. 

 6 

 7 בפתח הדיו היו� הוברר לי כי אי סיכוי להסדר. .17

 8 

 9כאשר הדיו התחיל בסביבות השעה  12:46עה שמעתי את ב"כ הצדדי� באור� רוח ואנו בש .18

11:30. 10 

 11 

 12 כמו כ איפשרתי לשני ההורי�, המבקש והמשיבה, לדבר בעצמ�. .19

 13 

  14 

 15טענת ב"כ המערער היא כי עובדי הסעד מוטי�. המתכונת שהוצעה לביקורי� בתסקיר  .20

 16אינה מספקת וכי יש לאפשר ביקורי� ללא הגבלות וכ שיחות טלפו  29.3.17האחרו מיו� 

 17ללא הגבלות. בנוס1 לכ� סבור ב"כ המערער, כי הבר"ע הביאה תועלת בכ� שבית משפט 

 18עורבות פקידי הסעד יהיו לא רק של פקידת הסעד קמא שינה את עמדתו והסכי� לכ� שמ

 19זה הפנה להחלטה  עניי(ל פקידת הסעד מהמועצה האזורית [...]הירושלמית אלא ג� של 

 20 שעוסקת בענייני שיחות הטלפו).  22.11.16מיו� 

 21 

 22ב"כ המשיבה טוענת כי הבר"ע מיותרת. למעשה הדר� שבה נקט בית משפט זה היא יישו�  .21

 23בר"ע בכ� הביקורי� יתנהלו בהדרגה על פי קצב התקדמות ומעקב של ההחלטה נשוא ה

 24 של פקידות הסעד. 

 25 

 26לאחר סקירה ארוכה זו של הנתוני�, רואה אני לנכו לציי את העובדות הבאות, ועל  .22

 27 בסיס תינת ההחלטה בבר"ע זו.

 28 

 29אי בית משפט זה בודק מה היה טיב הקשר בי ההורי� שבעקבותיה נולדה הילדה. לא  .23

 30שאי טע� לעסוק בדבר אלא שהדבר יכול להאפיל על עוצמת המחוייבות של שני  רק

 31 ההורי� כלפי הילדה, כאשר שני ההורי�, כל אחד בדרכו, רוצה את טובת הילדה.
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 1 

 2יתרה מזו, דווקא הא� היא זו שהצביעה על הצור� של הילדה להיות בקשר טוב ע� אחותה  .24

 3א1 סיפרה שיש לילדה קשר טוב ע� אשתו  הקטנה שנולדה לאב מנישואיו הנוכחיי�. היא

 4 החדשה של האב.

 5 

 6במצב דברי� זה, קשה לי להבי מדוע ממשי� להיווצר מתח מנקודת מבטו של האב כלפי  .25

 7הא�, כאשר הילדה רוצה בקשר טוב, לא רק איתו אלא ג� ע� אשתו החדשה ואחותה 

 8 שנולדה למבקש ולאשתו החדשה.

 9 

 10י, כי הילדה זקוקה למתכונת מסודרת של ביקורי� מצד שני, צודקת ב"כ הא�, עו"ד פונ .26

 11ושל קשר טלפוני. הקשר הטלפוני ראוי שיישמר רק בשיחות שבי האב לבי הילדה במקו� 

 12 בג.  :לימודי הילדה, דהיינו

 13 

 14א� יש רצו מצד האב להרחיב את מעגל שיחות הטלפו ע� בתו מחו4 לשעות הג, יש  .27

 15 ,לאחר שמיעת העו"ס ענייובית המשפט יחליט בלהגיש בקשה מסודרת לבית משפט קמא, 

 16 שתבדוק הא� הדבר לטובת הילדה.

 17 

 18על האב להקפיד על שעות יצירת הקשר הטלפוני ולא לחרוג מה. במקביל, יאפשר האב  .28

 19לא� להתקשר בטלפו אל הילדה כאשר היא נמצאת בבית האב, לפני השבת. לא יתאפשרו 

 20 תי שמנהל האב.לאור אורח החיי� הד ,שיחות במהל� השבת

 21 

 22ההבאה וההחזרה של הילדה. דווקא המתכונת שהזכיר  עניישמעתי על מתח בי הצדדי� ל .29

 23ב"כ האב שאותה כינה "הקש בדלת", היא זו שהביאה לתוצאות חיוביות. במילי� אחרות, 

 24לפתח  בנייבו גרה הא�. הילדה עולה מפתח ה בנייהאב מביא את הילדה עד לפתח ה

 25ת, והא� מקבלת אותה ובכ� "נחסכת" פגישה בי האב לבי הא�, הדירה, מקישה בדל

 26העבר מולידה א� מתח ולעיתי� מילי� שלא ראויות להישמע, ולבטח לא  ניסיושלאור 

 27 בנוכחות הילדה.

 28 

 29היק1 הביקורי� ומתכונת�, נראית לי ההדרגתיות כפי שעולה מהתסקירי� של  ענייל .30

 30. בכפו1 לשינוי אחד: אינני חושב שיש 29.3.17פקידות הסעד כולל התסקיר האחרו מיו� 

 31הצדקה להמשי� ולהטריד את האב בכ� שיהיה עליו להסיע את הילדה ממקו� הביקורי� 
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 1ע� מלווה. לאחר מתכונת הביקורי�  ,שהוא מקו� מגורי הוריו במושב בדרו� לירושלי�

 2ג חובה, בפיקוח בית משפט זה, והעובדה שהילדה נמצאת בסיו� ג טרו� חובה ולקראת 

 3אינו מצדיק את המש� הנטל על האב והוא רשאי לקחת את הילדה מירושלי� ולהחזירה 

 4 לירושלי� כשהוא נוהג באוטו לבדו.

 5 

 6שיחות הטלפו כפי שנאמר לעיל, המתכונת שנקבעה על ידי פקידות הסעד תישאר  ענייל .31

 7 בעינה ללא כל שינוי.

 8 

  9 

 10אשר לסיו� הביקורי� במוצ"ש, המלצת פקידות הסעד היא כי האב יחזיר את הילדה לבית  .32

 11. זמני� אלה מקובלי� 22:00ובשעו הקי4 עד השעה  21:00הא� בשעו החור1 עד השעה 

 12על הא�. היא מבקשת סנקציה כספית על איחור. אני נענה לבקשה זו וקובע כי א� האיחור 

 13קציה, איחור בי רבע שעה לחצי שעה הסנקציה תהיה יהיה עד רבע שעה, לא תהיה סנ

 14 . 5 200וא� האיחור יהיה מעל חצי שנה, הסנקציה יהיה  1005

 15 

 16א� האב יודיע לא�, לפני השעה המיועדת לסיו� הביקור כי יש פקקי� בדר�, לא תחול  .33

 17הסנקציה האמורה, שכ מטרת הסנקציה אינה להטיל עונש כספי על האב או ליצור 

 18 ,לא כדי של הא�, אלא מטרת הסנקציה היא לאפשר לא� לדעת היכ בתההתעשרות ש

 19 ולא לחיות בחרדה עד שהילדה תוחזר אליה בסו1 הביקור.

 20 

 21אשר להגדלת זמני הביקורי� כפי שביקש האב, דבר זה מונח לפתח של שתי פקידות הסעד  .34

 22המלצות לשנת יו� תסקיר מעודכ ובו  50וה יגישו לבית המשפט לענייני משפחה בתו� 

 23 יהיה בית המשפט לענייני משפחה ולא בית משפט זה. ענייהלימודי� הבאה. מי שיכריע ב

 24 

 25ככל שמדובר בביקורי הפסח הקרוב, ולאחר שלא הייתה מחלוקת שבליל הסדר בשנה  .35

 26שעברה הייתה הילדה אצל האב, תהיה השנה הילדה אצל הא�, והאב ייקח את הילדה 

 27דהיינו לקיחת  29.3.17לתסקיר פקידות הסעד מיו�  3בעמ' לביקורי� במתכונת האמורה 

 28) 12:00במקו� בשעה  09:30(בשינוי השעה לשעה  13.4.17 חמישי הילדה מבית הא� ביו�

 29 .14:00עד השעה  14.4.17 שישי וחזרתה לבית הא� ביו�

 30 
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 1האב את הילדה לצור� חג שני של פסח, באופ שיבוא לקחת אותה ביו�  חייקבנוס1 לכ�  .36

 2) ויחזיר אותה לבית הא� ביו� שני 12:00(במקו� בשעה  09:30בשעה  16.4.17שו רא

 3  .22:00בשעה  17.4.17מוצאי החג 

 4 

 5 הסדרי הראיה שנקבעו בעבר יחזרו לתקנ�, ובשעה שלאחר הפסח הילדה תהיה אצל הא�. .37

 6 

 7, יצא 30הסנקציות בפסקה  ענייבמהל� הקראת ההחלטה כאשר התחלתי להתייחס ל .38

 8. כאשר הגעתי 31מבית המשפט בכעס. הוא לא שמע את האמור בפסקה  האב המבקש

 9, חזר האב ודיבר בכעס רב על בית המשפט שמטיל עליו סנקציות ואיי� 33להקראת פסקה 

 10שא� הסנקציות יישארו על כנ� הוא לא יראה את הבת. הוא ג� איי� שא� ינקטו כלפיו 

 11שתי ידיו כמוכ לקבל אזיקי�. הוא  בהליכי הוצל"פ הוא יהיה מוכ להיאסר וא1 הציג את

 12הזכיר את פועלו בצבא. לדבריו הוא בעל תפקיד חשוב בתחו� המנהרות והוא חייל אמי4 

 13שכל הגדוד עומד מאחוריו. בהמש� הדברי� דיבר בגנות המשיבה, וייחס לה קשר ע� ערבי. 

 14ברי� הוא ג� תיאר את מתכונת היחסי� שהיו לו, לדבריו, ע� המשיבה. כמו כ אמר ד

  15חמורי� כנגד בית משפט קמא, והזכיר כי הוא חסיד ברסלב ואינו מבי מדוע העלו עניי

 16זה בהחלטות שכל מטרת לעסוק בענייני הילדה. הוא דיבר בכעס וכמעט ללא הפסקה. על 

 17א1 הדברי� הפוגעניי� לא הפסקתי אותו. הוא יצא מהאול� ומיד לאחר מכ בא כוחו 

 18 ה הסבירו את חשש� להפקיד בידי אד� כזה את הילדה.התנצל בשמו. הא� ובאת כוח

 19 

 20 תיארתי בקצרה את ההתפרצות האמורה שנמשכה דקות לא מעטות. .39

 21 

40.  22ג� כאשר מי מהצדדי� אינו מרוצה מכ�,  ,בית משפט זה איננו נרתע מלפסוק את הדי

 23ָמע@� Aא ָתג@ר@ ִמְ=ֵני ִאי4 ִ;י Aא ַתִ;יר@ ָפִני$ ַ?ִ<4ְָ=ט ַ;ָ>ֹט� ַ;9ָֹדל 4ְ6ִ וזאת כלשו הפסוק "

 24 " (ספר דברי�, פרק א, פסוק יז).ַהִ<4ְָ=ט ֵלאAִהי$ ה@א

 25 

 26כפי שתיכננתי מראש, וללא קשר להתפרצות המבקש, בתיק זה, מאחר שהייתה תועלת  .41

 27מסוימת מעצ� הגשת הבר"ע, מצד אחד, ומצד שני הדר� שבה נקטתי של מתכונת 

 28לזו שקבע בית משפט קמא בהחלטה נושא הבר"ע, ובהתא� הדרגתית קרובה מאוד 

 29  למקובל ברוב המקרי�, אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

 30 
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 1יו�, אלא א� כ יוגש למזכירות צו של רשות  60הוא יוחזר למערער בתו�  – הפיקדו ענייל .42

 2פ. מוסמכת לפיה הסכו� מעוקל על ידי הוצל"פ ואז הגזברות תעביר את הסכו� להוצל"

הפיקדוא� יש צו כזה הוא יבוצע מתו� כספי . 3 

  4 

43.   5אני תקווה כי לאחר בר"ע שנייה של המתדייני� בפניי, ה� יגיעו לפתרו מוסכ�, למע

 6 ילדת�, ולא יהיה צור� בהליכי� נוספי� לא בבית משפט קמא ולא בערכאה ערעורית זו.

 7 

#>8<# 8 

 9 במעמד הנוכחי$. 06/04/2017, י' ניס� תשע"זניתנה והודעה היו$ 

  10 

 11 

  12 

  13 




