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  עמדת אפוטרופא לדין

 
 

העיכוב בהגשת עמדתה, זאת  בפתח הדברים הח"מ מבקשת להתנצל בפני כב' ביה"ד על
ממונים מטעם הסיוע עם גורמי טיפול  הם לעומק והתייעצכי בחנה את הדברימהטעם 

   טובת הקטינה. המשפטי, מתוך מטרה להציג עמדה אשר תשקף את
  

                                                                  
 

 נה ועם האם בבני ברק.עם הקטי נפגשה הח"מ 18.4.21ביום 
 
, לגילה וורבלית, בוגרת מאודפחת, נקיה ומטו חברותית,ילדה יפה, נעימה,  ,7בת  הילה, .1

 ם של עניין.מתארת במדויק את הלך חייה, יש לה עולם של

 

אוהבת לטייל לשחק עם חברות, בע"ח, טיילנו בפארק חי בבני ברק, והיא התעניינה  .2
 .מאוד בכל בעלי החיים

 

אמא של )אוהבת את סבתא  חברים ובני משפחה.וניכר כי סובבת  סיפרה על שגרת יומה .3
שלה, אמרה  עם אבא ולשאלתי אם היא נפגשת ואת הדודה שלומית )אחות האב(, ,(אבא

 שלא רוצה לגעת בנושא. וניראה היה ,לאש

 

מלהיפגש עם אביה, אך יש סוג של  רתיעה להילה  ניכר שאין אציין, כי להתרשמותי .4
 עם שיגרת חייה. השלמה

 

 ., וכי היא מרגישה בטוחה במחציתהר חם ואוהב בינה ובין אמהשהתרשמתי מקכן  .5
 
 

ק של הילה מאביה, ניתואת הקושי שלה נוכח הבכאב תיארה אישה מרשימה, , האם .6
 שלה לאפשר לילדה לגדול בצורה מטיבה. ןהניסיוואת 
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ובני משפחתו, מתארחים שם טיב עם הסבתא )אם האב( יעל קשר רציף ומ דואגת לשמור .7
 בקביעות.

 

והשלכות הרגשיות  ניכר כי מבינה היטב את הקושיו, מטפלתבמקצועה משמשת כהאם  .8
 .מהורהו ל בנתקשיש לילד הגד

 

, ורואה את טובת בתה לנגד האם נכונה לעשות כל שנדרש לקידום הקשר כי ,התרשמתי .9
 .עיניה

 

 מקווה, ושהוגש לביה"ד להמלצות גורמי הטיפול בתסקיר דהאם סבורה, כי יש להיצמ .10
 קשר.הם ודילק, שהאב ישכיל לעשות את הנדרש ממנו

 

, ולסייע נהנכובצורה  לתווך לילדה את המציאות התרשמתי כי לאם יש כוחות ותבונה  .11
 .לה בחידוש הקשר עם אביה

 
 
 

 , בטבריה נפגשה הח"מ עם האב 20.4.21ביום 

שהביאו לניתוק בינו ובין בתו. מרגיש תחושת חוסר  ,םהאירועישיתף בהשתלשלות האב  .12
 של האם. שקריותהולכה שולל בשל טענות לעמדתו אונים מול המערכת אשר 

 

מחקה אותו מתעודת זהות כך  במודע.  ממנו קלדבריו, האם יצרה את המרחק והניתו .13
ניכור הורי  מהווהוהתנהלותה  אותו במצב הילדה של הילדה, ומבי"ס, לא מעדכנת 

  ממש.

 

אב, שאומרים לה "שאבא לא רוצה" דמות  מרגיש שהילדה גדלה בבית בו מונעים ממנה  .14
 "אבא מסוכן".

 

ותה ולבטא את הבת שלו נמצאת בסימביוזה עם האם, ומפחדת לאכזב א ,לתפיסתו .15
 רגשותיה . ולאם יש שליטה על הילדה.

 

כי לאב אין כל אמון בגורמי הרווחה, אשר לדבריו פעלו באופן חד צדדי, שעה  ,ניכר .16
, ומיד בני בלי -ליץ בהחלטות קודמות על גורם מטפל מומחה לחידוש קשר שביה"ד המ

ם רשר עם הבת וגהאב, אשר מנע ק כנגד רווחה תסקיר הוגשלאחר מכן בשל טענות האם 
 לניתוק.

 

לממן את הטפולים ולבצע אבחונים ע"פ המלצה  ,שמוכן לעשות כל שיידר האב ציין, כי .17
 שאינו קשור לרווחה.  של גורם חיצוני בלבד!!

 

לא אבא רע, הוא כי לא נטש אותה ו שלה כי חשוב לו שהילדה תדע שאבא הדגיש,האב  .18
לא  אבאתדע שאותו. עוד חשוב לו כי  וגם אם עכשיו הקשר רופף היא תמיד תוכל לחדש

 שהוא דמות בתוך העולם שלה.ועזב אותה לעולם, 
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 ואחותו שבנתק ממנו. מורכבות היחסים בינו ובין אמו סיפר בכאב רב על .19
חיבלו לו בקשר עם בתו הן לבנות את הקשר  לו במקום לעזורו, מאוד פגוע מהןציין כי 

 איתה.
 

תבע מזונות  -בעוד שהוא פעלאפשר לילדה "אבא", מרגיש כי האם לא עשתה פעולות ל .20
ר את הבעיה לכן חייב גורם חיצוני שיבחן יפתולא  "מרכז קשר"והסדרי ראיה.  לדבריו, 

 את כל המורכבות המשפחתית.

 

זוכה אינה , ויש להצר על כך כי לבתויש גישה חמה, מכילה, ואוהבת לאב התרשמתי כי  .21
 מזה. תליהנו

 
 
 

 נפגשה הח"מ עם האב  24.5.21ביום
מומחה אשר אישרה את מינוי האת זו  ן, ביניהת ביה"דוהציג בפני את החלטהאב  .22

יבנה , ולדרוש שהמומחה  ומבקש לחזור להחלטה הזו לחידוש קשר את מר בני בילי,
 ילדה.הקשר בינו לבין ה שלחידומתווה 

 

 לפיה : ,והדגיש את עמדתו במהלך שיחות שהח"מ קיימה מעת לעת עם האב, הוא חזר .23
לפי רשימת  ,י מומחה לחידוש קשר"ללא אב, טיפול ע עד כהצריך לאפשר לילדה הגדלה 

 ענבל בראון, אמיתי מגד, בינו בלי. -לבית הדין זה מכבר  השמות שהאב מסר
 

המלצות ויפנה לטיפולים  ןהמטפל יחליט האם ואילו בדיקות ואבחונים צריך לבצע , ויית .24
 ידווח ישירות לבית הדין.הנדרשים ו

 

לכלל הבעיות העומדות בפני  סתייחיאשר  י מומחה"רך בטיפול מקיף עצו לדבריו, יש .25
 מרכז קשרהאב מסרב לפנות  עם שני הוריה.  ההילדה וישאף ליצירת קרקע בטוח

 .חידוש קשרוטיפול במכון שאינו מתמחה ב

 

 מתנות מאבא שלה. קבלתו , בוידאו עם הילדה לאפשר שיחות טלפוןהאב ביקש  .26

 
 
 
 

 קימה  הח"מ שיחת זום עם המטפלת הרגשית של הקטינה. 24.5.21ביום 
על  אשר השליכוהחושי  בתחוםהמטפלת דיווחה שהקטינה הגיעה לפני שנה עם קשיים  .27

 הרגשי. המצב

 

 מדוע לא מתראה עמו, בינה ולא הדיברה המון על אבא שלה, הילה בתחילת התהליך   .28
 השיח הוא יותר על החוויות האישיות שלה.ה בחצי השנה האחרונ

 

, השיח על האב שוב חזר אפילפסיה שהיה לאחרונה, כי בעקבות התקף ,דיווחהעוד  .29
 שידעו שיש לה אבא. ילההילדה משוועת לקשר עם אביה, חשוב  לה להתרשמותה
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חשוב אבל  יה,בבינה לבין אקשר מגויסת לסייע להילה בכל הדרוש לחידוש המטפלת  .30
 .לתהליך באמת מגויס אבלדעת שה דםקו
 

הדבר  לעמדתה , בנוגע לבקשת האב להעביר מתנת יום הולדת לילדה, בררתי עמדתה .31
", עלולות להיות הולדת"ביום להופעה של רגע מבורך מאוד וירגש את הילה, מאידך 

 השלכות של הצפה רגשית, ושאלות ובקשות למתן הסברים.

 

 תחילים תהליךשר רק לאחר שברור לכולם שממציאות זו ראוי שתתאפלתפיסתה,  .32
 ., כדי לא לתעתע בנפש הילדהשכולם מחויבים אליו

 
 
 

 :התרשמות והמלצות .33
 

ניתנו המלצות  ,התקבלו החלטותבמרוצת הזמן  ד.של הילה ידוע ומוכר לכב' ביה" עניינה
 של הקטינה . עניינהוהכל מתוך רצון לראות ולקדם את 

 
 ות הילה עדין לא נפגשת עם אביה.  , חרף כל ההמלצלמרבה הצער

 
למציאות כאובה זו, שהרי אין בכך אין בכוונתי בעמדה זו להטיל דופי על מי מהצדדים 

 אין. –כל תועלת, והעבר הוא 
 

 עם הפנים קדימה כשטובת הילה עומדת לנגד עיני כולנו.יש לפעול במלוא המרץ 
 

 עם כל זאתאך  מוקפת אהבה.  י,פנימי וחיצונ עם חן ,הילה ילדה מדהימה עם חוזקות
 . חסר דמות אבעולמה חסר .... 

 
בנקל  לדבריו , מרגיש פגוע מכל המערכות אשרנתינה והענקה ,מלא רצון ,אביה אב רגיש

 נתק בינו ובין בתו.ה את מאפשרות
 

במסירות רבה,  ומעניקה לה את מלא צרכיה באהבה רבה האם מגדלת את הילדה
 .לקידום הקשר לש הילדה עם אביה ומוכנה לעשות כל שנדרש 

 
 

  ובטוחה. מות אב בחייה, דמות יציבהאין ספק, וכולם תמימי דעים כי הילה זקוקה לד
 
 

ח בצד את משקעי העבר ואת להני ורים בבקשהלפנות לכל אחד מהה ,זה המקום
והיא חידוש  "המטרה"את  םלנגד עיניההאישיות שכל אחד חווה, ולראות  הפגיעות

 ר בין האב לילדיה .וקיום קש
 

כל כך  , אך כשהמטרההנכונה לפתרון דרךבנוגע ללכל אחד מההורים עמדה שונה  ,אמנם
 ומוחלטת , כל האמצעים מקדשים אותה. נעלת
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וצעת , ולתת הזדמנות לתת הזדמנות לדרך המאני פונה באופן אישי לאם ולאב,  ,על כן

 להציל את נפשה של הילה.
 

של צד אחד לשת"פ עם עמדתו של הצד השני ,  אני  תמנוע הסתייגומתוך רצון ללעמדתי, 
  שישיג את המטרה.סבורה כי יש להמליץ על פתרון נייטרלי 

 
אשר יש להם  ,נים הבאיםוכד להפנות את הצדדים לאחד מהמהח"מ ממליצה לכב' ביה"

 לרבות ביצוע איבחונים ומתן מענה טיפולי. ,מתווה לחידוש קשר תבבנייהמומחיות 
 
 

פועל ברשל"צ נותן מענה טיפולי על כל גנוויו תחת קורת גג אחת , יש לו  – מכון שלם
 .עניק את הטיפול הדרושהוקשר, מבצע איבחונים  התמקצעות בחידוש קשר וסרבנות

  
סניפים , מתמחה באיבחון וטיפול של במשפחות במצבי קונפליקט  -מכון התבוננות

 .בצפון ובמרכז
 
 
 

ויעוררו בהם י תפילה כי הדברים שיצאו מהלב יכנסו אל לב ההורים כול, בטרם אסיים
 את הנכונות לרכך עמדתם ולתת הסכמתם למתווה המוצע.

 
 ."אבות על בנים ולב בנים על אבותם בוהשיב ל" בבחינהויהיה זה 

 
 
 
 
 
 

 


