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 :בבהילותומבוקש לדון בה  בבהילות  בקשה זו מוגשת

תוך ביזוי  26.10.201המשיבה לא הגישה תגובה לבקשה למתן החלטה עד ליום   .א

 מתמשך של החלטות בית המשפט.

===ראה החלטת בית המשפט המורה למשיבה להגיב על הבקשה למתן החלטה עד ליום 

 ".1"מסומן  26.10.2021

טענות בעניין צו ההגנה משליח בית  המשיבה מתחמקת במכוון מלקבל כתבי  .ב

 המשפט.

המשיבה היכתה את   29.10.2021בינתיים האלימות בבית ממשיכה וכבר ביום  .ג

 הקטינה הילי וניסתה לבצע שיבוש ראיות במקביל. 

=== ראה תלונתה המפורשת של הקטינה הילי על אלימות התעללות ושיבוש ראיות 

 2מסומן 

נמנע בית המשפט ממתן  שהגיש המבקש בבקשה לצו הגנה 12.8.21בהחלטתו מיום  .ד

וקבע כי רק לאחר המלצות על צו הגנה לקטינים מהנימוק שקיים תהליך טיפולי, 

 ימים 10אף קבע כי הדבר ייעשה תוך הליך טיפולי תינתן החלטה בבקשה לצו הגנה, ו

למרבה הצער בית המשפט לא מקפיד על הזמנים שהוא מקציב, וכלל המערכת  –

 מגלה אוזלת יד מול המשיבה.
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פקידת הסעד הגישה לבית המשפט מתווה של הליך טיפולי לרבות בדיקת מצוקתה  .ה

ול הטיפ  –הקשה של הבת ליהי באמצעות פסיכיאטרית הילדים ד"ר דנה עמישר 

הותחל אך המשיבה הפסיקה אותו בכדי שהקטינה הילי לא תחשוף את האמת על 

 אלימותה.

 ".3"=== רצ"ב הודעת פסיכיאטרית הילדים כי המשיבה קטעה הטיפול באיבו מסומן 

זו היא פעם שנייה שהמשיבה מבטלת הליך טיפולי שנקבע על ידי בית המשפט,   .ו

 בסלחנות עד התעלמות.בתירוצים מעליבים ובית המשפט נוהג 

המשיבה בעצמה ויתרה וסירבה לכל מתווה טיפולי אפקטיבי, ולפיכך הגיעה העת   .ז

שבית המשפט ישתמש בסמכותו להגן על הקטינים ולחייב את המשיבה לתת את 

טיפולית אפקטיבית, אם בכלל אי פעם, ואין סיכוי כי האם  הדין על התאכזרותה.  

 תשנה את התנהגותה בזמן הקרוב.

=== רצ"ב מייל מטעם הרווחה כי הם חסרי אונים מול הפסקת הטיפולים מצד המשיבה 

 "4"מסומן 

ראיות חד משמעיות להתמשכות  לבית המשפט הוגשו בשנה האחרונה עשרות  .ח

שאלמלא היה מדובר באשה, -  מצד המשיבההפיזית והחמרה של מעשי האלימות 

 .נוקט במהלכים מחמירים במהירותיתכן שבית המשפט היה כבר נותן צו הגנה ואף 

 הקטינים –הגיע העת שבית המשפט ירחם פחות על המשיבה ויותר על הקטינים  .ט

משוועים למלט את עצמם מבית האם   סובלים ונפשם נדרסת מעל לשנה. הם

 .ומבקשים זאת במפורש מהאב

 וביטאו במפורש את מצוקתם. בבית הספר הקטינים נפגשו עם פסיקת הסעד  .י

 יטאו את מצוקתם גם בפני יועצת בית הספר.הקטינים ב .יא

כל  אוזלת יד מצד כבר מעל לשנה הקטינים מופקרים בידי אם אלימה עקב  .יב

ועד היום בית  האב מתלונן על אלימות פיזית ונפשית קשה ומתמשכת -הגורמים

 המשפט לא עושה את המתבקש.

  פחד:המשיבה רואה שהיא מהתלת בבית המשפט וממשיכה באותה דרך ללא  .יג

. שכלל הכאת הקטינה, השפלתה, שיבוש 29.10.2021אחרון מיום סמוך אירוע 

 .ראיות מכוון והסתרתה בבית הדודה לשם הסתרת חבלותיה

 ועל המערכת לפקוח עיניה.  האם מצליחה להתל בכל המערכות בשקרים .יד

גם לאלימות האם  שאין לה הצדקה, בית המשפט נהג עד היום בסלחנות מופלגת  .טו

התהליך להמשיך את סירובה של המשיבה לרבות ביזוי החלטות בימ"ש, וגם ל

לבדיקת ע"י הטיפולי אצל פסיכיאטרית הילדים דנה עמישר אליה הופנו ההורים 

 מצבה של הקטינה הילי.  

הקטינים היד הרכה שנוקט בית המשפט כלפי המשיבה, נותנת לה רוח גבית, ומנגד  .טז

י המערכת ובית המשפט בגד בהם והפקיר אותם וכי אין מי  חיים בתחושה כ
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שיושיע אותם. במיוחד כאשר הקטינים ביקשו כי בית המשפט יזמן אותם ללשכתו 

    והוא לא עשה זאת עד היום.

 חוק חובת הדיווח מערכת הרווחה מגלה אוזלת יד שכן מצד אחד היא מפרה את .יז

, ולמרות התסקיר המאשר את למרות אי קיומה של ועדת פטור במשרד הרווחה

אי נקיטת ההליכים המתבקשים מצד כלל בעלי התפקידים  אלימותה של המשיבה, 

 ןלרבות  פקידת הסעד לסדרי דין, פקידת הסעד לנוער, יועצת בית הספר וכדומה ואי

ות המתמשכת מצד  ראיות בדבר האלימהקטינים ול  לתלונותמתן מענה הולם 

 המשיבה.

לאור העובדה שמדובר באישה  " פסיכולוגיהמחסום "על כלל הגורמים להתגבר על ה .יח

 . ולא בגבר עד כדי אפליה מגדרית והקרבת הקטינים

הילי המאיימת לשים יד בנפשה אם תאלץ להמשיך ולשהות  הבת -הכתובת על הקיר  .יט

אשר גם מאשימה אותה שהיא מלשנית מכיוון שחשפה את מסכת  במחיצת המשיבה

 האלימות.

שיבוש ראיות ושיבוש חקירה המשכת אחזקת הקטינים על ידי המשיבה מנוצלת ל  .כ

, םנצלת את אחזקת הקטינים בכדי להענישם על תלונותיהם, להשפילהמשיבה מ

לאיים עליהם, ולהשפיע עליהם לסגת מתלונותיהם, לרבות ניסיונות הסתת הילדים 

 "מלקקת לאבא".הקטנים כנגד הבת הבכורה בטענה שתלונותיה נובעות מכך שהיא 

 מדובר במחדל חמור שיש להסירו בבהילות. מדובר בעניין של חיים ומוות.  .כא

 נימוקי הבקשה בהרחבה 

אליהם צירף ראיות בצורת   לבקשה לצו הגנה כנגד האם,פנה האב  12.8.21ביום  .1

צילומים קשים של אלימות קשה כלפי הילדים מצד המשיבה )בית המשפט מתבקש 

   לעיין בצילומים הקשים(. 

 ".5מסומן " 12.8.21=== רצ"ב בקשה לצו הגנה מיום 

למרות הראיות המזעזעות, בהחלטת השופטת התורנית דאז נקבע כי למרות   .2

ה של האם ולאור קיומו של הליך טיפולי נדחה צו ההגנה וההליך הטיפולי אלימות

 יזורז.
 ".6===רצ"ב החלטה בבקשה לצו הגנה המורה על זירוז ההליך הטיפולי מסומן "

לסדרי דין הודעה על תכנית טיפולית לרבות אבחון  הגישה העו"ס 24.8.21ביום  .3

 לקטינה ליהי אצל ד"ד דנה עמישר פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער. 

הורה בית המשפט כי יתקיים דיון בסוגיות העולות מהתסקיר בדיון  25.8.2021ביום   .4

אך כידוע המשיבה הצליחה לדחות את הדיון ומאז לא  31.8.21הקבוע לזונות ביום 

 . תקיים הדיון במזונות מזה חודשיים תמימים ה

 25.8.21=== רצ"ב הודעת העו"ס לסדרי דין על תחילת הליך טיפולי והחלטת בימש מיום 

 "7מסומן "  31.8.21כי עניין הקטינים יידון בדיון מיום 
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כך שעד היום  3.10.2021המשיבה התחמקה ולא הגיעה גם לדיון החלופי שנקבע ביום  .5

 בעניין אקוטי של אלימות המשיבה כלפי הילדים.לא נערך דיון 

אצל  החל תהליך  טיפולי לקטינה הילי, ובהתאם להוראת העו"ס לסדרי דין, במקביל .6

נערך מפגש עם האב, מפגש עם האם, ושני , ד"ר דנה עמישרפסיכיאטרית הילדים 

 1,100סך של עם הפסיכיאטרית, עליהם שילם רק האב   מפגשים של הקטינה הילי

 כי האם סירבה להשתתף בעלויות הכבדות כרגיל.שח למפגש!! 

 לאחר התקדמות של מספר פגישותהתהליך הטיפולי כבר בתחילת לתדהמת האב,  .7

שעשתה בעבר של הפסקת הטיפולים ,  שוב נקטה האם באותה שיטה, כמפורט לעיל

דות הסעד( כי )לא לבית המשפט ולא לפקיבאופן חד צדדי והודיעה לפסיכיאטרית 

היא מפסיקה את הטיפול והבדיקה אצל פסיכיאטרית הילדים עליו הורו פקידות 

   הסעד.

 ===העו"ס לא עדכנה את בית המשפט על קטיעת ההליך הטיפולי על ידי המשיבה. -

כלומר המשיבה מבזה את המלצות פקידת הסעד לסדרי דין ואת החלטות בית   .8

 , ואין איש פוצה פה. דייןהמשפט, כאילו אין דין ואין 

בינתיים הקטינים מופקרים באופן בלתי נתפס ועוברים התעללות פיזית ונפשית  .9

 בידיעת כל הגורמים ללא ביצוע מהלכים המתבקשים כלפי ילדים במצוקה.  

 ה מיידית שלהפסקבית המשפט הנכבד לפעול באופן בהול למחובתו החוקית של  .10

כפי שהיה פועל אילו פיזי והנפשי של הקטינים הצלת שלומם הול מצב בלתי נסבל זה,

 היה מדובר באב מתעלל!! 

העברת אחזקת הקטינים ומגוריהם  טובת הילדים, ושלומם הפיזי והנפשי מחייבים .11

לאור בקשתם המפורשת, ולאור דיווחים מצדם כי הם   בבהילות לידי המבקש

במצוקה פיזית ויומיומית מתמשכת בהתעללות תחת אלימות יומיומית, מצויים 

 ונפשית.

כל הפניות של האב לעובדת הסוציאלית ,לפקידת הסעד, ולפקידת הסעד מטעם כוח  .12

ת חובת אך פקידות הסעד לא ביצעו א, "פנה למשטרה"    :זכו לתגובה אחת הנוער 

 הדיווח מטעמן ולא פנו בעצמן למשטרה.

המשטרה מקבלת תלונות, מנהלת חקירה, והעבירה התיק לפרקליטות להכנת כתב  .13

 , אך בטחונם של הילדים אינו יכול להמתין להליך פלילי ארוך שנים. אישום

, מקללת, בועטת, מכה בכל חלקי הגוף, םהאם מושכת לילדים בשיער באופן יומיומי  .14

צורחת בטירוף, מפחידה, משפילה, שוטפת את מוחם ויורדת לחייהם באופן  

 אובסיסיבי.

חמור מכך, בכדי למנוע את גילוי האלימות, האם מבצעת מהלך של שיבוש ראיות  .15

כאשר היא נוזפת בבת הגדולה שסיפרה לאב על האלימות ואומרת לה שהיא  

 "מלקקת לאבא".
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האם לא החליפה  ולהענישה לא חמור פחות הבת הגדולה מדווחת כי בכדי להשפילה .16

לה סדינים במיטתה במשך חודשים, לא מכבסת לה בגדים, קוראת לה "חיילת של 

 בפני אחיה, משפילה אותה ומוציאה עליה את התסכולים והעצבים.   אבא"

וות דעת על  ד"ר דנה עמישר היתה אמורה לתת ח הילדה הילי איימה להתאבד. .17

מצבה, אך האם קטעה את הטיפול בכדי להסתיר את האמת ופקידות הסעד אינן 

  עושות דבר.

וטעון סעד  2022אינו אמור להמתין לדיון הוכחות באפריל  בטחונם של הילדים .18

 בהול.

קשות, התקפי זעם, התקפי בכי  ומפתחים בעיות רגשיותקשה  כל הילדים במצוקה  .19

 והתקפי אלימות משתפים במצוקתם ולא מקבלים עזרה מאלה שממונים על שלומם!

האב מסוגל לספק להם מרגוע, שקט, בטחון נפשי והפוגה מהלחצים הקשים   .20

 שמפעילה עליהם האם וכן מרגוע לגופם הדואב. 

כלפי הקטינים  את אלימותה של האםלא יתכן כי מאז תסקיר פקידת הסעד המאשר  .21

שיש לה  אולי מפני שמדובר באשה)ולמרות אינספור פניות בעניין לפקידת הסעד, 

 .פקידת הסעד לעשות את חובת הדיווח למשטרה תנמנע כישורי שכנוע ומניפולציה( 

יש לציין כי המשיבה היא אדם מניפולטיבי ומצליחה לתעתע בפקידות הסעד   .22

 ת.יות חד משמעיותוך התעלמות מראבתירוצים בלתי סבירים 

ליתן צו הגנה כנגד אם אלימה אך לאור בקשתם  למחסום הפסיכולוגיהאב מודע  .23

המפורשת של הילדים ולאור העובדה שהם מצויים בסיכון מבוקש להורות על  

זימונם הבהול לשיחה בלשכת בית המשפט ולהורות על העברת אחזקתם לידי האב 

 באופן מיידי.

האב הגיש בקשה לתת החלטה בצו המניעה, ובית המשפט הורה על תגובת האם עד  .24

, האם לא מגיבה, ומתחמקת מליטול דברי דואר וכן מתמקת  26.10.2021ליום 

 משליחי בית המשפט. 

באופן מכוון האם גם לא דאגה כי עורכי הדין החדשים המייצגים אותה יירשמו את  .25

עמם כמייצגים בתיק האלימות במקביל להתחמקותה מלקבל מסמכים משליח בית 

 המשפט.

של הבקשה  עתו שלוש פעמים והדבקה על דלת הבית=== רצ"ב אישור השליח על הופ

 . "8"לצו הגנה מסומן 

 

ומתן צו הגנה כנדרש  הפסקת המצב שבו הילדים מופקרים ונופלים בין הכסאות – סיכום

 בחוק

למרות אין ספור פניות של האב לכל גורם אפשרי דומה כי גורלם של הילדים "נופל  .26

בין הפנייתו למשטרה לבין תהליכים טיפוליים שהמשיבה מכשילה  בין הכסאות"

 ומצב זה לא יכול להמשך. מזה שנה,

5



 

 

6 

6 

 כל הטענות לאלימות נסמכות על ראיות, ראיות רבות הנן קשות לצפיה.  .27

והכל באשמת המשיבה שקטעה  אין הליך טיפולי בפועל, רק הצהרות וחוסר ביצוע, .28

 אין ספור התחלות של תהליכים בכדי להסתיר את אלימותה.

שצורפו חיוני ביותר כי בית המשפט ייצפה בכל קטעי הוידאו, הצילומים וההודעות  .29

אשר ימחישו את חומרת האלימות הבלתי נסבלת המופעלת על ים, מאין ספור פע

 הילדים.

בדבר חובת דיווח וחובת  המחדלים וחוסר המעש וכן הפרת החובות החקוקותלאור  .30

, לכאורה, מצד בעלי התפקידים והגורמים האמונים על שלומם נקיטת הליכים

דומה שהקטינים צריכים לשים את יהבם לקבלת סעד  ורווחתם של הקטינים,  

 ישירות מבית המשפט הנכבד.לסבלם ומרפא מיידי, 

לזמן את הילדים בבהילות מוגברת לפעול בבהילות, אחריותו מוסרית לבית המשפט  .31

כמפורט לעיל, או לתת סעדים בהולים  במועד המוקדם ביותר האפשרי,ללשכתו, 

ולא לאפשר לאף וסרבנותה של האם לטיפול, לאור מסכת הראיות הברורה והרחבה, 

 ללא טיפול נאות. ילד במדינה לחוות אפילו יום אחד נוסף של סבל

נוקטת המשיבה בעת שהיית   בהםש אין להתעלם ממהלכי שיבוש הראיות המפור .32

 הקטנים עמה.

גם קטיעת הטיפול אצל פסיכיאטרית הילדים מהווה שיבוש ראיות והגיע העת  .33

 להתייחס לחומרת מעשי המשיבה.

ניצול לרעה של לאור חומרת המצב, אוזלת היד של פקידות הסעד ושל המשטרה,  .34

ל תהליך טיפולי סלחנותו המפליגה של בית המשפט לאלימות האם, ואי קיומו ש

לזמן את להפסיק לשמוע על גורל הילדים מפי השמועה, מתבקש בית המשפט בפועל, 

וכן להורות על ליתן צו הגנה או כל צו למניעת אלימות במשפחה, הילדים ללשכתו, 

 העברת אחזקתם לידי המבקש בבהילות.  

 

 

 אתי סדיס, עו"ד )חתימה דיגיטלית(        
 ב"כ המבקש
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 תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא    022063523אני הח"מ חיים אלדד ת.ז.  

  אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 בבקשה למתן החלטה בבקשתי לצו הגנה על ילדיי כנגד אמם. אני עושה תצהירי  .1

 כל האמור בתצהירי הנו אמת ונסמך על ידיעתי האישית.   .2

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .3

 

     

 
 

הופיע בפניי מר חיים אלדד      18.10.2021    אני הח"מ עו"ד אתי סדיס מאשרת בזה כי ביום  

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי    022063523ת.ז.  

לעונשים הקבועים בחוק אישר את אמיתות התצהיר וחתם עליו בפניי. באמצעות היוועדות  

 חזותית.

  

         
 

  

 

7



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

10 החלטת בימש בבקשה למתן החלטה בצו הגנה לתגובת הצד שכנגד
עד ליום 26.10.2021

1

12 התכתבות מיום 29.10.2021 שבו הבת הילי מדווחת על התעללות 
אלימות ושיבוש ראיות

2

25 הודעת פסיכיאטרית הילדים כי המשיבה הפסיקה הטיפול חד 
צדדית

3

28 הודעת פקידת הסעד במייל כי ביקרה את הילדים בבית הספר וכן 
שאורלי מסרבת לשתף פעולה בטיפול

4

30 בקשה לצו הגנה מטעם האב בצירוף נספחים וצילומים קשים של 
אלימות

5

132 פרוטוקול דיון בצו הגנה מיום 12.8.21 6

136 הודעת הרווחה לגבי הכנת תכנית טיפולית והחלטת בימש לעדכן 
אותו עד ליום 27.8.21

7

138 אישור הדבקה על הדלת של צו ההגנה לאחר ביקור שלישי 8

8



נספח 1

החלטת בימש בבקשה למתן החלטה 
בצו הגנה לתגובת הצד שכנגד עד 

ליום 26.10.2021

עמ' 10



10

1



נספח 2

התכתבות מיום 29.10.2021 שבו 
הבת הילי מדווחת על התעללות 

אלימות ושיבוש ראיות

עמ' 12



12

2



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



נספח 3

הודעת פסיכיאטרית הילדים כי 
המשיבה הפסיקה הטיפול חד צדדית

עמ' 25



25

3



26



נספח 4

הודעת פקידת הסעד במייל כי 
ביקרה את הילדים בבית הספר וכן 

שאורלי מסרבת לשתף פעולה 
בטיפול

עמ' 28



28

4



נספח 5

בקשה לצו הגנה מטעם האב בצירוף 
נספחים וצילומים קשים של אלימות

עמ' 30



30

5



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



נספח 6

פרוטוקול דיון בצו הגנה מיום 
12.8.21

עמ' 132



 

 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 אלדד נ' לוי 30215-08-21 ה"ט
 

 2021אוגוסט  12 

 מספר תהליךבקשה מס' 
 

 1 

  1 

 כבוד השופטת שירי היימן, בפני
 מחוז חיפה-סגנית נשיאה לענייני משפחה

 

  

 
 מבקש

 
   022063523 ת"ז חיים אלדד  

 
 נגד

 
     038656674 ת"ז אורלי לוי  משיבה

 2 
<#2#> 3 

 4 נוכחים:
 5 
 6  סדיס אתיעו"ד  בא כוח המבקש  

 7 
 8 
 9 

 10 פרוטוקול
 11 

 12 המבקש לאחר שהוזהר כדין:

 13באתי בגלל אלימות של האמא נגד שלושת ילדיי. האלימות נמשכת זמן רב, אלימות שמתגברת. יש לה 

 14תלונות  4התקפי זעם שכנראה לא שולטת על זה ובכל התקף כזה הילדים סובלים ממנה. הגשתי 

 15במשטרה, המשטרה לא עושה דבר. הגשתי גם לעו"ס לחוק נוער ועו"ס וכבר שנה וחצי אומרים שיהיה 

 16חודשים פנתה ליועצת של בית הספר  3ול רגשי לילדים. הטיפול הזה לא קורה. הילדה שלי לפני טיפ

 17ואמרה שרוצה להתאבד בגלל הלחץ הנפשי, האלימות שחווה מהאמא. האמא הודתה במשטרה על 

 18 המכות וצפוי נגדה כתב אישום. 

 19שהילדה שלחה לי.  SMSש בצוואר, בעטה בה, י 11 -אתמול היה אירוע. היא נתנה אגרוף לילדה בת ה

 20הילדה שלחה בקובץ שנמחק מרוב הפחד, אמרתי שלא הצלחתי לראות ואז היא שלחה בהודעה רגילה 

 21וגוללה מה שעברה. לא יודע מה לעשות. אני פונה למשטרה וזה לא עוזר, עו"ס לא עוזר. היה תסקיר 

 22 שהעו"ס לחוק נוער ציינה בתסקיר שהילדים חשופים לאלימות. 

 23סיפרו שהאמא מעקמת להם  8,  7 -. גם הילדים בני ה 8,  7ועוד שני ילדים בני  11דה בת יש לי יל

 24ידיים, מפליקה להם, מושכת להם בשערות, בועטת להם בגב ואתמול זה היה ממש שהילדה הגדולה 

 25התקשרה אלי ואמרה שהיא חייבת לדבר איתי כי לא יכולה יותר. אמרה שתפגוש אותי ותספר 

 26שתספר לי ושלחה הודעה רגילה ושם היא מספרת שאמא בעטה בה ואחרי זה מספרת וביקשתי ממנה 

 27 שהיא צעקה, העיפה לה בוקס בגרון וזה כאב לה. 

 28 כל חודש, כל שבועיים האלימות חוזרת על עצמהולא שמים לזה קץ. 
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 אלדד נ' לוי 30215-08-21 ה"ט
 

 2021אוגוסט  12 

 מספר תהליךבקשה מס' 
 

 2 

 1 

 2 ב"כ המבקש:

 3קוראת לה , 11 -מה שקורה זה שיש אלימות, הילדים עם חבורות על הגוף. היא מתעללת בילדה בת ה

 4מלשנים. יש הקלטות שהילדה בוכה ומתחננת שהאבא יבוא ויאסוף אותה. היא אמרה שהאמא אמרה 

 5שאוהבת את הכלב יותר מאשר אותה. יש צילומים שהיא מספרת שהיא בכוונה משאירה אותה 

 6 בהזנחה פיסית. זה משהו חריג. הילדה כבר איימה להתאבד. 

 7אני מבינה שזה קשה מאוד פסיכולוגית בגלל שזה אמא, אבל גם לילדים קשה. הילדים סובלים הרבה 

 8 זמן כי קשה לעבור את המחסום הפסיכולוגי כי זו אמא. הילדים מבקשים להגיע לביהמ"ש. 

 9היא מתחמקת מטיפול כבר שנה. יש לה לשון והיא מצליחה לסובב את כולם. מפוצצת את הילדה 

 10אומרת שהילדה עם מכות בגלל שהיא חיילת של האבא. אם הילדה מאיימת להתאבד צריך במכות ואז 

 11 לעשות מעשה עכשיו. 

 12 
<#3#> 13 

 14 החלטה

 15 

 16לאחר ששמעתי את המבקש ואת באת כוחו, אני סבורה כי בטרם יינתן צו או החלטות, יש צורך 

 17 בתסקיר מטעם עו"ס לס"ד. 

 18 

 19 ם נמשכת מזה תקופה ארוכה. בדבריו טוען המבקש כי אלימות האם כלפי הקטיני

 20הוגש תסקיר מטעם עו"ס לס"ד שנכתב בין היתר בעניין מצב חקירת הילדים בעניין  4.3.21ביום 

 21אלימות האם. בתסקיר צוין שנערכה פגישה עם ההורים ועו"ס חוק הנוער ועלה כי בדבר אלימות האם 

 22ההורים להדרכה. הוחלט להפנות הילדים נחקרו. ההורים מבינים כי הילדים זקוקים למענה טיפולי ו

 23 את ההורים לאבחון והערכה בתחנה לטיפול משפחתי והפנייה נעשתה. 

 24עו"ס לס"ד ציינה שהילדים ממשיכים להיות חשופים לסכסוך המשפחתי ומתועדים ע"י האב, כאשר 

 25התיעוד נעשה לצורך הליכים משפטיים וכי אירועים אלה פוגעים בילדים ומחבלים בקשר העתידי 

 26הם עם כל הורה. כן צויין כי נמשכת מעורבות המשטרה, דבר הפוגע במצבם הנפשי של הילדים של

 27 והמצריך להיפסק לאלתר. 

 28נידון מצבם של הקטינים והצורך במתן טיפול רגשי לקטינים וביהמ"ש  26.5.21 -בדיון שהתקיים ב

 29 ביקש עדכון מטעם  עו"ס לס"ד בעניין זה. 

 30עו"ס לס"ד ובו המלצה להפנות  את המשפחה לבית "מיה" לאבחון  הוגש עדכון מטעם 3.7.21ביום 

 31 והערכה. 

 32 

 33 
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 מספר תהליךבקשה מס' 
 

 3 

 1וההמלצות ומאחר והצדדים הופנו להליך טיפולי, אין מקום למתן צו בטרם  ים אלונוכח תסקיר

 2ביהמ"ש יקבל עדכון מטעם עו"ס לס"ד בעניין מצבם של הקטינים והמלצות באשר להליך הטיפולי 

 3 הנדרש ובאשר לקשר בין הקטינים לבין האם. 

 4 

 5לס"ד תגיש תסקיר וזאת אשר על כן, אני קובעת כי בטרם תינתן החלטה בבקשה למתן צו הגנה, עו"ס 

 6 ימים.  10בתוך 

 7 

 8 המזכירות תודיע למשיבה ולעו"ס לס"ד.

 9 

 10 התסקיר יובא לעיונו של כב' השופט פפרני המטפל בתיק. 

 11 

 12 ימים.  10 –ת.מ. תסקיר 
<#4#> 13 

 14 

 15 במעמד הנוכחים. 12/08/2021, ד' אלול תשפ"אניתנה והודעה היום 

 16 

 
 

 שופטת, סגנית הנשיאה, היימן שירי

 17 
 18 

 19 

  20 

 21 הוקלד על ידי נעמי סמו
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