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 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ליהו אריאל אדריארב ה

 )מעון פרץשד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 לוניתפ :נתבעתה

 אםחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על המל האב שזמני שהות  יום ק:נדוןה

 סק דיןפ

מחוץ ,  ]'י[,  בפני  בית  הדין  בקשות  הדדיות  בעניין  קיום  הסדרי  שהות  של  האב  עם  הבת

 .למרכז הקשר

 קע והליכים קודמיםר

הבן :  ולהם  שלושה  ילדים)  18.05.2015(ה  "ט  אייר  תשע"ההורים  התגרשו  בתאריך  כ

, ת כאחת עשרהב, ]'מ[הבת [...]. בבית הספר ' תלמיד כתה ח, בן  כשלוש  עשרה וחצי,  ]'ע[

 .עיר מגוריהם[...] לומדות בבית ספר ב, בת כשבע, ]'י[והבת 

על רקע סרבנות , לא  מתקיימים  הסדרי שהות מזה כתשעה חדשים  ]'מ[ו  ]'ע[ין  האב  וילדיו  ב
התקיימו  מזה  למעלה  משנה  עד  לאחרונה ,  ]'י[,  הסדרי  השהות  עם  הבת.  קשר  מצד  הילדים

 .במרכז הקשר

 ילדים  השמורת  מיכנפסק  על  ידינו  בדעת  רוב  )  22.02.2017(ז  "ו  בשבט  תשע"תאריך  כב
וד  נפסק  כי ע.  לבד  בהות  שני  ההורים  זמני  שקיימו  יתה  עעתלו,  מני  זאופן  בטילה  בימם  אצלא
 וריהם  הדי  יל  עופנו  יילדים  הי  כוה  ציודין  היתב.  קשר  המרכז  בתקיימו  יאב  הם  עשהות  המניז

 סקיר  תתבקשו  להגיש  הרווחה  השויותר.  רווחה  הותייר  שהנחיית  כפסיכולוג  הטיפול  ליידיתמ
 . 01.05.2017 תאריך מאוחר יאל, טיפול המהלך בוסףנ

ובית  הדין  הבהיר  שאפשר  שיוארך ,  22.08.2017סק  הדין  הזמני  בתוקפו  עד  לתאריך  פ
 .בעתיד

התסקיר  עסק  בשאלת  קיום [...].    התקבל  תסקיר  רשויות  הרווחה  בעירית  03.04.2017יום  ב
 :להלן חלקים מהאמור בו.  השהות מחוץ למרכז הקשרהסדרי

 שיחתנו עם פרקליטות מחוז דרוםב"

פרקליטות ,  תיקי  משטרה  שונים'  תלונות  במשטרה  במס'  אם  הגישה  מסה
מחוז  דרום  פלילי  סגרה  את  כולם  בעילה  של  חוסר  ראיות  מספקות  להוכחת 

, פחהכמו  הגורמים  המקצועיים  האחרים  שטיפלו  במש,  ואף  מצאה.  האשמה
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לרבות  גורמי  טיפול  רווחה  ומשטרה  כי  מדובר  בתלונות  מכוונות  כנגד  האב 
לאור  סכסוך  הגירושין  הקשה  בין  הצדדים  ושימוש  בילדים  כמכשיר  בהליך 

. ד  המייצגת  את  האם"על  החלטת  הפרקליטות  הוגש  ערער  מטעם  עו.  הפלילי
 [...]ערערים בפרקליטות המדינה ' העניין מצוי כעת בבירור במח

, בנושא  זמני  השהות  נכון  להיום  מתקיימים  מפגשים  בין  האב  ובין  בתו,  כןבו
מפגשים  אלה  מתנהלים  באופן  חיובי  וניכר  כי  בין .  במסגרת  מרכז  קשר,  ]'י[

כי  הגיעה  העת ,  לפיכך  אנו  סבורים.  חם  ואוהב,  קיים  קשר  יציב,  האב  ובתו
כז בשיחה  שקיימנו  עם  הקטינה  במר.  להוציא  את  המפגשים  ממרכז  הקשר

כיצד  זוכרת ,  כאדם  המשיח  לפי  תומו,  שמענו  את  דברי  הקטינה,  הקשר
כאן .  חוויות  נעימות  עם  האב  וכי  רצונה  לשוב  ולפגוש  את  האב  כבעבר

המקום  לציין  כי  כאשר  ניסינו  לבחון  אפשרות  להרחיב  את  המפגשים  במרכז 
נתקלנו  בסירוב  האם  לכך  בטענה  כי  גם  במרכז ,  הקשר  לכדי  פעמיים  בשבוע

לכך  ניתן  להוסיף  ביטולם  של .  התקיים  מפגש  אחד  לשבוע,  [...]  בהקשר
 [...]י האם במהלך תקופת המפגשים במרכז הקשר ב"שלושה מפגשים ע

 מלצותה

בהינתן  כי  תיקי  המשטרה  כנגד  האב  נסגרו  מחוסר  ראיות   :מני  שהותז
, נמליץ  על  הוצאת  המפגשים  המתקיימים  בין  האב  ובתו,  מספיקות  לאישום

, וב  ולקיימו  לפי  המתווה  שהתנהל  ערב  הגשת  התלונות  במשטרהולש,  ]'י[
, מפגשים  בתדירות  של  פעמיים  באמצע  השבוע  ומפגש  בסופי  שבוע:  קרי

ממסגרת ,  ]'י[,  נמליץ  כי  האב  יאסוף  את  הקטינה).  לסירוגין(אחת  לשבועיים  
 .בית הספר וישיבה אל בית האם

במיצוי  ייצוג לנוכח  תגובתם  הקשה  של  שני  הקטינים  והצורך  :  צוגי
אנו ,  בתוך  ההליך  השיפוטי  האינטרסים  של  שלושת  הילדים  וטובתם

אשר  ייצג  את ,  ממליצים  למנות  לקטינים  אפוטרופוס  לדין  מטעם  המדינה
פנייה  זאת .  בהמשך    ההליך  השיפוטי,  הקטינים  ואת  טובתם  בנפרד  מהוריהם

 –  לחוק  הכשרות  המשפטית  האפוטרופסות  68נעשית  בהתאם  לסעיף  
 )."1962(ב "תשכ

ביניהם ,  בו  נידונו  מספר  עניינם,  20.04.2017המשך  לתסקיר  זה  זומנו  הצדדים  לדיון  ביום  ב
 :כדלקמן, באותו יום, הוחלט על ידינו .גם האמור לעיל

 שהות  הסדרי  הי  כבקש  מהאב,  ]'י  [בת  הם  עאב  הל  ששהות  הסדרי  הבעניין"
 סכימה  מאם  ה.רווחה  השויות  רמלצות  הפי  כקשר  המרכז  לחוץ  מתקיימוי
 .אבחון הוצאות תבלת קאחר ליעשה יהדבר שבקשת מולם אקרוניתע

 מרכז  לחוץ  מידי  מאופן  בשהות  הסדרי  הקיום  לחתור  לש  יי  כבורד  ס"יהב
 שהות  הסדרי  ההורים  הבין  שחיכוך  הת  אצמצם  למטרהב,  את  זםע.  קשרה
 בת  הת  אביא  תאםה.  לבד  בפגש  מנקודת  כשמש  יקשר  המרכז  שך  כתקיימוי
 שהות  הסדרי  הת  איקיים  וקשר  המרכז  מבת  הת  אאסוף  יאב  הקשר  הזמרכל
 .יבחר שמקוםב

 .קשר המרכז לצוכ ו זחלטה הוקףת

 .עות שלוש שמשך לחמישי וני שימיםב : שהות הסדרי היום קמניז

 במהלכם  שקרובים  החודשים  הרבעת  אמשך  לתקיימו  ילו  אהות  שמניז
 ".וסף נסקיר תתבקשי
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ובחר ללכת בצעדים מדודים יותר שלא , ימץ  את  התסקיר  במלואוין  רואה  שבית  הדין  לא  אע
ך  דרשה א,  בנוסף  האם  עצמה  הסכימה  עקרונית  להוצאת  המפגשים  ממרכז  הקשר  .כללו  לינה

 .שהדבר ייעשה לאחר קבלת אבחון

על  אף ,  לטענתה.  הגישה  האם  בקשה  לעיון  חוזר,  לושה  ימים  לאחר  קיום  הדיוןש
הוגש  ערר  לפרקליטות  ולכן  יש  לעכב  את  הוצאת ,  ד  האבשהפרקליטות  סגרה  את  התיק  כנג

ח  רשויות  הרווחה "התקבל  דו,  25.04.2017ביום  ,  יומיים  אחר  כך.  המפגשים  ממרכז  הקשר
 :כדלקמן

מ  שוחח  עם  האם  ושמע  ממנה  כי  אינה  מתכוונת "הח,  24.04.17בתאריך  "
 לדבריה  הקטינה.  למרכז  הקשר  כפי  שנקבע  בהחלטה,  ]'י[,  להביא  את  בתה

לא  מעוניינת  להגיע  למרכז  הקשר  בידיעה  כי  אביה  לוקח  אותה  משם  ולכן 
 .אינה רוצה להגיע למפגש זה היום

אשר  שוחחה  עם  האם ,  ס  מרכז  הקשר"קדמה  שיחה  עם  עו,  שיחה  עם  האםל
, ס  מרכז  הקשר"עו.  לתיאום  המפגש  בהתאם  להחלטת  בית  הדין  הנכבד

ס  מרכז  הקשר  ניסתה "כי  עו,  עוד  נציין.  מ  על  דברי  האם"עדכנה  את  הח
, 10.04.17  היות  ובתאריכים  20.04.17בתאריך  ,  לתאם  מפגש  ביום  חמישי

האם  הודיעה  כי .  בשל  חג  הפסח,  מרכז  הקשר  לא  עבד)  ימי  שני  (17.04.17
כי המפגש האחרון בין , ס מרכז הקשר"לשאלתנו השיבה עו. לא תוכל להגיע

 .03.04.17התקיימו במרכז הקשר בתאריך , ]'י[, האב ובתו

האב  הביע  כאב  וצער  על  הפגיעה  בבתו .  מ  הודיע  לאב  את  דברי  האם"חה
ובילדיו  בשל  התנהלות  האם  שממשיכה  להסית  ולחבל  בקשר  ולנהוג  ככל 

האב  הגיע  ללשכתנו .  שעולה  על  דעתה  ואינה  מכבדת  את  החלטות  בית  הדין
ואל (אליה  ,  שאולי  בכל  זאת  יפגוש  את  בתו,  ולמרכז  הקשר  בשעה  היעודה

 ."מתגעגע) יהאח

 :תקבלה באותו יום גם הודעת האם כדלקמןה

 בתה,  קטינה  היכ,  נכבד  הדין  הבית  להודיע  לתכבדת  מאישהה,  ןכ" .4
 חוץ  מאבה,  איש  הם  עהות  שסדרי  הקיים  לוקף  תכל  בסרבתמ]  'י[
 ירבהס,  רצונה  לניגוד  בתקיימו  ילו  אי  כששה  חנוכח  ו.קשר  המרכזל
) ני שוםי(, יום הקשר הרכזמ באיש הם עפגש מלקיים ולכת לף איאה

[...] 

 דין  הבית  שוא\  ושהות  הסדרי  העניין  ליצוע  ביכוב  עינתןי  לא  שלככ .8
, קשר  המרכז  בהתקיים  להחזרתם  ושבתם  הל  עורה  יא  לנכבדה
 ." כלל באבה, איש הת אפגוש לסירובה בומדת עקטינהה

ד  אמרה  האם עו.  הודעה  נוספת  אמרה  האם  כי  מצידה  אין  מניעה  לקיום  החלטות  בית  הדיןב
ולא  ייגרם  כל  נזק  אם ,  כי  המפגשים  בין  האב  לביתו  מתקיימים  למעלה  משנה  במרכז  הקשר

  .מפגשים אלו יימשכו במתכונת זו לתקופה נוספת

וכן  לקנסה  בסך ,  אב  הגיש  מצידו  בקשה  לאסור  את  האם  על  אי  קיום  החלטות  בית  הדיןה
 .על מניעת כל ביקור ₪ 10,000

ת  הדין  מיום ישה  האם  בקשה  לעיכוב  ביצוע  של  החלטת  ב  הגי04.05.2017תאריך  ב
תוך  כדי  שהיא  מצרפת  לתיק  חומרים ,    לקיים  את  המפגשים  מחוץ  למרכז  הקשר20.4.2017

]. 'י[ח  של  מטפלת  במגע  ובדמיון  מודרך  הנמצאת  בקשר  עם  הבת  "החומרים  כללו  דו.  חסויים
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ס  שאינה "מו  כן  הוצגה  תרשומת  עוכ.    הביעה  חרדה  מקיום  המפגשיםהמטפלת  דיווחה  כי  הבת
 .ס ובה דברים דומים"חתומה על ידי העו

 יון והכרעהד

גם  לאחר  הגירושין  לא  תם .  ההורים  העומדים  לפנינו  עברו  מערכת  גירושין  מורכבת  ביותר

 .הסכסוך ביניהם ולתוכו נקלעו הילדים

  זומן  לחקירה האב  אף  לא.  תרשמות  רשויות  הרווחה  היא  כי  הוגשו  כנגד  האב  תלונות  סרקה
על  רקע  זה  לא  ניתן  לקבל  את  טענת  האם  ולמנוע  מהאב  קיום  קשר  מינימאלי  עם .  כלשהי  בעניין
זו .  רשויות  הרווחה  מדווחות  כי  הביקורים  התקיימו  כסדרם  בצורה  חמה  ומיטבית.  ביתו  כמקובל

 .ס שהוגשה כחומר חסוי לבית הדין"גם הדרך הנכונה לקרוא את אותה תרשומת של העו

וניסה  את  כל  יכולת  השכנוע  וההסברה  שבידו על ,  הדין  השקיע  משאבי  זמן  ללא  תקדיםית  ב
. כל  מה  שהתבקשה  האם  הוא  להביא  את  הבת  למרכז  הקשר  בלבד.  לשווא,  מנת  לשכנע  את  האם

ודומה  כי  לא  לחינם  אין  האם ,  לא  ניתן  לקבל  שאפילו  פעולה  כה  פשוטה  אינה  מתאפשרת
 .יהמתייחסת לעובדה פשוטה זו בבקשות

ובתי  הדין  עושים  כל ,  ופעת  סרבנות  הגט  נתונה  לדיון  ציבורי  רחבתבר  אמרנו  בעבר  כי  כ
הקושי  בו  נמצאים  אישה  או  איש  הכלואים  בעל  כרחם  בחיי  משפחה .  אשר  לאל  ידם  כדי  למגרה

 .ידוע ומוכר לכל יושב על מדין

יומו  ילדים דבר  יום  ב.  א  פחות  קשה  היא  תופעת  סרבנות  קשר  של  ילדים  עם  אחד  ההוריםל
והתנהלות  הוריהם  יכולה  לפגוע  בהם  ולגרום ,  נקלעים  בעל  כרחם  למשבר  שאינם  חלק  ממנו

כאן לא יימצאו בנקל ארגונים שונים המסייעים להורים . לנזקים  שיותירו בהם חותם לאורך שנים
והזירה  מתנהלת  במישור  המשפטי  בעזרת  שירותי  הרווחה  הנושאים  בעול  כמעט ,  ולילדיהם
 .שריבלתי אפ

ולעומתה  תופעת  סרבנות  הקשר  אינה  מטופלת ,  דומה  שתופעת  סרבנות  הגט  הולכת  וקטנה 
 תומכים  הונים  שרגונים  אמפי  ופיהם  משמעת  נגט  הסורבי  מל  שזעקתם.  באותה  אינטנסיביות

 . ה פין אלדים יל שאילמת הך לזעקתם א,הםב

נם מתקיימים ואל מעגל צערנו  הרב  הסדרי  השהות  של  האב  עם  שני  ילדיו  הגדולים יותר איל
עצוב  זה  מובלת  הילדה  בת  השבע  בניגוד  להמלצות  שירותי  הרווחה  ובניגוד  לכל  התייחסות 

 .משפטית הגיונית

 סקנהמ

 :נוכח האמור לעיל

החלטותינו .    נדחית20.4.2017בקשה  לעיכוב  ביצוע  של  החלטת  בית  הדין  מיום  ה .א
 .הקודמות בעינן עומדות

שלצורך  הטיפול  בהם  נדרש ,  פגשים  במרכז  הקשראם  סיכלה  לכל  הפחות  ארבעה  מה .ב
(ז  "ד  ניסן  תשע"כמו  כן  כלה  לריק  זמנו  של  בית  הדין  בדיון  בתאריך  כ.  זמן  שיפוטי  יקר

את  האם ,  בדעת  רוב,  על  כלוי  זמנו  של  בית  הדין  מחייב  בית  הדין).  20.04.2017
 .  5,000₪בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה בסך 
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,    5,000₪מחייב  את  האם  בהוצאות  משפט  בסך  ,    רובבדעת,  מו  כן  בית  הדיןכ
 115-114כמופיע  בשורות  ,  יוזכר  כי  האם  הותרתה  בעניין  זה.  שישולמו  לידי  האב
 . ל"בפרוטוקול הדיון הנ

והיא  מתבססת  על  כך  שחיוב ,  לבדבצויין  כי  דעת  המיעוט  הינה  בנושא  הקנסות  י
ש ידעה  זו  למקרה  דנן  אשר  ב,  ההוצאות  בהלכה  מצומצם  למקרים  מסוימים  בלבד

אך  בנושא  העקרוני  בו  עוסקת .  מחלוקת  וספק  בין  הפוסקים  האם  ניתן  לחייב  בהוצאות
 .החלטה זו ובאשר להתנהלותה של האם גם דעת המיעוט מסכימה לכל האמור לעיל

מודגש  כי  ההורים .  הובאה  למרכז  הקשר]  'י[הורים  ידווחו  תוך  שבעה  ימים  האם  הבת  ה .ג
ובדה  פשוטה  זו  ויוכלו  גם  להתייחס  לעצם  הביקורים  בלא מתבקשים  לדווח  על  ע

 .להשמיט את העניין שעליו התבקשו לדווח

ד  בעיריית  שדרות  שהתבקש  בהחלטה "ס  לסד"ש  להעביר  עותק  מהחלטה  זו  לעיון  עוי .ד
 .ח משלים בעניין"קודמת להמציא דו

 .ש להעביר עותק מהחלטה זו למרכז הקנסות לבתי משפטי .ה

 .ושל ילדיהם ם לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםהחלטה מותרת לפרסוה

 ).09.05.2017(ז "ג באייר התשע"יתן ביום ינ

 אופטמן גבי צברהם ארבה פנייר ששה מבידן ארבה דרי אריאל אליהו ארבה


