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 לפני כבוד השופטת הילה גורביץ עובדיה

בעניין:

:/ הנתבע התובע

1. גבריאל נח מיירס- ת"ז 346195324 )יליד 25.03.2016( 
2. רפאל דוד מיירס- ת"ז 346195332 )יליד 02.03.2018( 

3. שושנה תקווה מיירס- ת"ז 229199906 )יליד 25.03.2020(

פלוני

נגד

346195316שיינה מיירס ת"ז  :/ התובעת הנתבעת
<#2#> 1 

 2 :נוכחים

 3ועו"ד אמיר כהן )ממשרד טירר( טיררעינת ב"כ התובע / הנתבע: עו"ד 

 4 התובע / הנתבע: בעצמו

 5 התובעת: עו"ד איריס מנורב"כ הנתבעת / 

 6 הנתבעת / התובעת: בעצמה

 7 אפוטרופוס לדין: עו"ד שלומית ברנס

8 

 9פרוטוקול

10 

 11:עו"ד מנור

 12כולי תקווה שנוכל להתקדם לקראת סיום ההליכים כאן. נצטרך את עזרת בית המשפט בעניין זמני 

 13השהות. יש הרבה קשיים. יש אפס תקשורת בין ההורים. יותר מזה, התקשורת אלימה ביותר מצד 

 14האיש. לא הגשתי בקשה לביזיון על רקע מצב כלכלי קשה של האישה, היעדר תשלום מזונות, היעדר 

 15הוצאות חינוך, צהרונים וחוגים של הילדים. כל פניה של האישה לאיש עניינית ביותר בנוגע  תשלום

 16לילדים או צורכיהם, היא זוכה לתשובות לא ענייניות, כשהשיח מאוד אלים, איחולי מוות. הוא מעביר 

 17ל, ביקורת על ההורות המאוד רעה שלה. מילים מאוד קשות שאני מתביישת לחזור עליהן באולם. למש

 18לאחד הילדים הייתה בעיה בעור והאיש מאשים את האימא שהפצעים האלה נולדו בגלל יחסים של 

 19האימא עם גברים. אלה תיאורים קשים. נכון שהילדים אוהבים להיות אצל האבא. האישה גם אומרת 

 20ם שהילדים אוהבים להיות אצל האבא. אין לנו כוונה לפגוע, חס וחלילה, בזמני השהות של הילדים ע

 21כי זה יגיע, זה לא  –האבא. אני רק שואלת, מתי האלימות והשיח הקשים כנגד האימא יגיעו לילדים 

 22יישאר כך. מעבר לזה, האיש מסרב לקחת את הילדים בזמן בידודים ומחלות. הוא מסרב לקחת את 

 23קיד הילדים לאירועים של הגן. הילד גבי מתכונן למסיבת חנוכה, לדוגמה. הוא נרגש לעשות את התפ

 24שלו. המסיבה נקבע לאחה"צ. במקרה זה נקבע ביום של האבא. האבא סירב לקחת את גבי למסיבה. 

 25כך גם לגבי אירועי יומולדת של חברים שלו כשזה נופל בימים של האבא. הוא מסרב לקחת את גבי. 

 26רוצים אנחנו  אני חייבת לציין שהיא הציעה שהיא תיקח את גבי מבית האב ותחזיר אותו, והאב סירב.

 27כלים איך לצאת מכאן. אם נסגור תיקים בהסכמה, נחזור בתביעות חדשות. הוא מסרב לחתום על 

 28טפסים לגנים. אני מוכנה לשמוע כל הצעה. אפשר לסגור את המשמורת והמזונות. העליתי את 
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 1הקשיים כדי שנוכל למצוא מנגנון שיחסוך לנו לחזור לפה. אני רוצה ללכת קדימה. כשמבינים מה 

 2 יים על הפרק, אולי אפשר למצוא פתרון שייתן מענה לכל הקשיים האלה.הקש

3 

 4:עו"ד טירר

 5שמעתי את חברתי בקשב רב ואני מסכימה שיש קשיים בתקשורת, אך הקשיים בתקשורת הם למרות 

 6המסירות הרבה שהאבא מגלה. הוא במצוקה נוראית. גם אחרי הפחתת המזונות, בהינתן שפחות או 

 7מאוד גבוהים. אם היה עובד ומתפרנס, -השהות הם איתו, עדיין המזונות מאודיותר מחצית מזמני 

 8אולי היה מצליח לשאת בזה. אך האישה מתנהגת לאורך כל הדרך, ואי אפשר להתעלם מכך שהיו 

 9הוא לתפיסתו, כלוא פה. יש לו פה ילדים, יש לו גם שם  –הסכמים שהיא טענה שחתימתם מזויפת 

 10ישאר כאן כי זו הייתה ההחלטה והוא לא יעזור את הילדים שלו. הוא מכבד ילדים. הוא צריך כרגע לה

 11החלטת בית המשפט. אבל אי אפשר להותיר אותו בלי יכולת להתפרנס. כשהוא קובע ומראה מיילים 

 12לאישה שיש לו ראיונות עבודה בדובאי, היא לא מאפשרת לו אפילו לצאת לראיונות עבודה. היא רוצה 

 13ליח. היא נטולת גמישות, קשוחה, מנציחה מצב שהוא לא מוצא עבודה, כישורי להכניע אותו וזה מצ

 14נטו. ₪  15,000העברית שלו לא קיימים. היא מטרפת ראיונות בחו"ל והיא מרוויחה פה משכורת של 

 15איך מצבו הנפשי, והוא מרגיש חסר אמונה  –היא במצב מצוין. מי שהלך ודעך, ואפשר לראות זאת 

 16נפגשנו עם חברתי והאפוטרופוס לדין, נסענו עד קיסריה וניסינו להתוות משהו.  .dead end-ושהוא ב

 17גם ההצעה שהצלחנו איכשהו להתוות הייתה עליו כבדה כלכלית. אני מסכימה עם חברתי בדבר אחד: 

 18התיק הזה לטובת כולם צריך להיסגר. אבל אין ללקוח שלי מה להציע מלבד הורות טובה, ונהניתי 

 19במאקרו היא רואה את הורותו הטובה של  –פה לדין, מלבד האירוע הנקודתי לקרוא שהאפוטרו

 20הוא באמת אבא טוב. זה הדבר היחיד שהוא יכול להציע. כי כלכלית הוא מרוסק. הוא הלקוח שלי. 

 21לא מוצא מקומות עבודה, מרגיש זרוק פה. גם אם אמנת האג נדחה, אנחנו לא יכולים לשכוח את 

 22א נבראו. אשמח להתקדם להסכם אבל הסכם שיאפשר לו לצאת, למצוא טענות הזיוף שלא היו ול

 23מקומות עבודה. מזונות צריכים להיות מופחתים והסכמה על הסדרי שהות שווים. יש פה ילדים פחות 

 24הוא באמת מצוקה כלכלית. צ'קים שלנו  אבל לא המזונות שנפסקו. הוא משלם ככל יכולתו. 6מגיל 

 25חזרו.

26 

 27 :הערת בית משפט

 28 התובע / הנתבע מתפרץ באולם בית המשפט חרף בקשת באת כוחו לחדול מכך.

29 

 30 :עו"ד טירר

 31אני מתנצלת. הוא באמת במצוקה. הוא במצוקה מאוד מאוד קשה. אין לו מקורות פרנסה. אין לו 

 32מאיפה לשלם. הוא במצוקה. זו לא קלישאה, אפילו ביומיום הוא מצליח להתקדם. נהיה בית עני ובית 
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 1א היה במצב אחר לגמרי בתחילת ההליכים. עד חודש נובמבר הוא שילם הכל, הכל מלא. הוא עשיר. הו

 2 הלווה ושילם.

3 

 4 :הערת בית משפט

 5 התובע / הנתבע מתפרץ שנית.

6 

 7 :עו"ד טירר

 8+ 3כפול ₪  1,750אני מציעה, כמובן שזה יכול לעזור אם בית המשפט ייתן לנו כיוון. מזונות של 

 9 –א מנסה להכניס שקל אחד, וגם כשהוא מנסה מערימים עליו קשיים מחציות, כשיש פה אדם של

 10בואו נחשוב לטובת הילדים והמשפחה איך ממשיכים. אני מציעה שהיא תאפשר לו לצאת למצוא 

 11עבודה בחו"ל. אני שומעת דברי בית המשפט כי זה לא בפני בית המשפט. המזונות צריכים להיות 

 12גם היום פחות או יותר המצב. אנחנו מכירים את הפסיקה שלא  אחרים. הסדרי השהות שוויוניים, וזה

 13עושים טבלה אצל מי הילדים שעה יותר או פחות. הסדרי השהות פחות או יותר שוויוניים. הוא לוקח 

 14 את הילדים גם כשהם חולים או בבידוד.

15 

 16 :אפוטרופוס לדין

 17הוא לא לקח את הילדה כשהייתה חולה.

18 

 19 :הערת בית משפט

 20בע יוצא לבקשת בית המשפט מהאולם לאחר שהתפרץ פעם נוספת.התובע / הנת

21 

 22:עו"ד טירר

 23אם נלך להסכם כולל, הוא אבא טוב. הוא ייקח את הילדים להסדרי שהות. הוא עושה זאת גם עכשיו. 

 24אני לא מסתירה שיש ביניהם עוינות נוראית אבל לטנגו צריך שניים. התקשורת ביניהם קשה. 

25 

 26:עו"ד טירר

 27התקשורת קשה ביניהם. גם הוא עקשן לא קטן. אבל זה הטיפוס שאיתו התחתנה. הוא תמיד היה 

 28דבר אחד מאוד חזק אצלו זו המסירות עקשן ונשאר עקשן. אבל אי אפשר להתעלם מהעוול שנעשה לו. 

 29 שלו לילדים. הוא באמת עושה הכל.

30 

 31:הערת בית משפט

 32 הנתבע שב לאולם.

33 

34 
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 1:אפוטרופוס לדין

 2נהדרים. הילדים שמחים ורוצים ללכת אליו.  –צריך לעשות הפרדה. היחסים של האבא עם הילדים 

 3הילדים אוהבים גם את אימא שלהם. לילדים טוב אצל אבא וטוב אצל אימא. כל הגננות מדווחות על 

 4קשר סביר עם שני ההורים. הבעיה המרכזית היא אך ורק התקשורת בין ההורים ויצר הנקמנות 

 5גורם מגשר, אדם עם  –שלא פוסק. אני חושבת שצריך להיות כאן גורם שבית המשפט יקבע  ההדדי

 6סמכות, כדי לא לטרטר את בית המשפט, על כל אירוע עליו יש מחלוקת נקודתית, ומה תהיה מחלוקת 

 7ההכרעה של גורם חיצוני לקבוע באותה עת. כי אני לא יודעת איך נגיע בתום הדיון למציאות בו יש 

 8ע בגן או מסיבת יומולדת, הם יגיעו להסכמה בלי מעורבות של גורם חיצוני. עובדי רווחה לא יוכלו אירו

 9לעשות את זה. יש את המציאות הזו במקרים אחרים וזה עובד. כשבית המשפט נותן סמכויות, שאותו 

 10ט אז בית המשפ –גורם יצטרך לדווח לבית המשפט על מקרה של הפרה ותהיה סנקציה על כל הפרה 

 11יוכל לסמוך על אותו מישהו. איפה הקושי? בדיוק בנקודות. כשהילדה חולה ומתקשרים לאימא כי 

 12ה. האבא והאימא יידעו ְשמה שהגורם החיצוני האבא לא בא. חייבים ליצור מנגנון עם סמכות הכרע

 13 יכריע, זה מה שיהיה.

14 

 15א מה קורה והיא אמרה לעניין הרישום לגן, יש בעיה. צריך לחתום על מסמכים. שאלתי את האימ

 16שהיא העבירה לו אבל הוא לא רוצה לחתום. לא יודעת למה, אולי הוא רוצה מקום אחר. חייבים כאן 

 17מנגנון שייקבע שגם אם האימא מוסרת מידע בנושא חינוך או רפואה, יהיה דדליין. במידה והוא מודיע 

 18המשפט. כי הדברים נופלים על  לה שיש מחלוקת, יהיה גורם שיעזור להם ואם לא רק אז פונים לבית

 19אני מרגישה שהאימא לא אומרת  –הדברים הקטנים והיומיומיים. הילדים, ביומיום לא חוויתי את זה 

 20דברים רעים על האבא והאבא לא אומר דברים רעים על האימא ליד הילדים. אבל אני לא יודעת אם 

 21יה מי שייתן להם מענה רגשי לדבר זה יהיה ככה גם בעתיד. הילדים זקוקים לטיפול רגשי כדי שיה

 22 הזה. צריך מנגנון הבטחה למזונות. אף אחד לא צריך להגביל אותו.

23 

 24הבנתי מהילדים שהאבא מתכוון לעבור דירה. אין לי מושג. לא הייתה לי יכולת לברר את זה. צריך 

 25דים. אני לבדוק שמסגרות החינוך יישארו ליד האימא, כך שלא יהיו הפתעות ערב פתיחת שנת הלימו

 26שבה ואומרת, כל אחד מהם הורים טובים, הילדים שמחים במחיצתם. הם מתארים חוויות במחיצת 

 27האב והֵאם. חייבים פה גורם חיצוני שיהיו לו סמכויות להחליט ברגעי האמת והוא יוכל לדווח על 

 28ות הפרות לבית המשפט, ובמקרה של מחלוקת בנושא חינוך או רפואה תהיה לגורם החיצוני סמכ

 29 להכריע.

30 

 31דין, יש מקרים מסוימים בהם אני מתמנה. במקרה הזה לאב -אנחנו ממנים במקרים מסוימים עורך

 32אין אמון בסיסי בי. יש גם מטפלים, כמו ד"ר ענבל בראון שעושה את זה הרבה. זה הרבה כסף ולצדדים 

 33שות זאת, וככל דין מהסיוע או אם בית המשפט יורה לי לע-אין כסף. אפשר לעשות מימון של עורך

 34 מה שבית המשפט יחליט. –שלא תהיה תקשורת 
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 1 :עו"ד טירר

 2לשאלת בית המשפט מה הבעיה עם הגנים ובית הספר, אני משיבה שיש שלושה בתי ספר אופציונליים. 

 3 אחר.פר האימא החליטה על אחד ללא שיח ועל זה היא רצתה שיחתום. הבנתי שהוא רוצה בית ס

4 

 5 :עו"ד מנור

 6 יש לי התכתבות שלמה!זה לא נכון, 

7 

 8 :עו"ד טירר

 9לעניין המזונות: אני מבקשת הפחתה משמעותית. אני שומעת כי הדבר נידון והוכרע. אני משיבה כי 

 10 דקות הפסקה כדי לדבר בחוץ. 10זה הוכרע בעניין זמני. אנחנו מבקשים 

11 

 12 לאחר הפסקה.

13 

 14 :הערת בית משפט

 15 .האפוטרופוס לדין לא שבה לדיון

16 

 17 :טיררעו"ד 

 18חודשים שיאפשרו לו לצאת  3א לחוץ לצאת לראיונות עבודה כדי להתחיל לעבוד. ביקשנו תקופה של הו

 19לראיונות, כדי שנצא ממעגל השוטים הזה ויתנו לו להתפרנס. ואז נגיע לדיון על המזונות. הוא ישלם 

 20. 6-ת מבזמן הזה על חשבון משהו. אם זמני השהות שווים, צריך לקבוע משהו לאותם ילדים בני פחו

 21 ₪. 6,000אנו סבורים שהמזונות גבוהים עבור זמני שהות שווים, כמעט 

22 

 23 :עו"ד מנור

 24 .המון . הוא עובד ומרוויח עובד הוא 

25 

 26 :התובע / הנתבע

!I have NO job and She has NO proof 27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

<#3#> 34 



בית משפט לענייני משפחה בחיפה

תלה"מ 55345-12-20 )משמורת, תביעת 
האב( תלה"מ 55376-12-20 )מזונות, תביעת הֵא ם( 

אפ"ח 43220-01-21 )אכיפת פס"ד זר, תביעת 
האב( תלה"מ 43376-01-21 )איזון משאבים, תביעת 

האב( מיירס נ'ן 

2022פברואר  16

12

 1החלטה

2 

 3ביום גם ו 30:11שעה  08.06.2022ביום נקבע לשמיעת ראיות בכל התיקים התלויים ועומדים 

 4 .10:00שעה  06.202209.

5 

 6יום מהיום והנתבע יגיש  45עדויות ראשיות יישמעו בעל פה. התובעת תגיש תיק מוצגים מטעמה בתוך 

 7יום לאחר מכן. תיק המוצגים יוגש כשכל עמודיו ממוספרים ונספחים  45תיק מוצגים מטעמו בתוך 

 8שני שיוגש לתיק נייר. לתיק המוצגים  העתק אחד שייסרק לתיק והעתק –מסומנים בשני העתקים 

 9יצרף כל צד כל מסמך שבדעתו להסתמך עליו. לא תותר הגשת מסמך שלא צורף אלא מטעמים 

 10 מיוחדים שיירשמו. 

11 

 12יחד עם תיק המוצגים, יגיש כל צד רשימת עדים מטעמו ובקשות לזימון עדים.

<#4#> 13 

14 

 15במעמד הנוכחים. 16/02/2022, ט"ו אדר א' תשפ"בניתנה והודעה היום 

16 

שופטת, גורביץ עובדיה הילה
17 


