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 האזורי טבריהבבית הדין הרבני  

 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב איתן זן בר  –הרב חיים בזק 

02933689 ת"ז  שאול שלם  התובע: 
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     נגד

02857483 ת"ז  שירלי אדלרסברג  הנתבעת: 
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 )ע"י ב"כ עו"ד יוסף מנדלסון(

 שהות הסדרי – ילדים החזקת: הנדון

 החלטה 

התקבלה בקשה מטעם הנתבעת לסגור את תיק הסדרי הראיה ולתת לאם סמכות 
בלעדית לחתום על כל מסמך בכל הנושאים הרפואיים והחינוכיים, זאת לאחר שהתובע 

לא מקיים את החלטות בית הדין ולא פנה למכון התבוננות, ומאשים את כל הגורמים 
 לשכת הרווחה, האפוטרופוסית ובית הדין.  -הקשרהמנסים לסייע לו בחידוש 

והתעלמות   הנתבעת  לטובת  הגורמים,  כל  של  הטיה  על  האשמות  ובהן  התובע  של  בקשות  מספר  התקבלו  מנגד 
מבקשותיו וממצוקת הקטינה. בנוסף מבקש לאפשר לו לשוחח עם הקטינה שיחות וידאו, לאפשר לו לתת לה מתנות, לחייב  

ביה של הקטינה בת.ז. שלה וכן ברישום במוסדות הלימודים של הקטינה, לחייב את האם לעדכן  את האם לרשום אותו כא
אותו בנושאים החינוכיים והרפואיים של הקטינה. כמו כן מבקש לקבל את פרטי המטפלת, את כתובת המגורים של הקטינה,  

 בית הדין.   את שמות החוגים בהם משתתפת הקטינה ולהטיל עליה קנס על כל הפרה של הוראות

 לאחר עיון בבקשות ובמסמכים, להלן החלטות בית הדין:  

בקשת האם לסגור את התיק: בית הדין סבור כי לעת עתה אין לקבל את הבקשה לסגור את התיק ויש לאפשר   .1
הזדמנות נוספת לאב לחידוש הקשר עם הקטינה, וזאת מתוך ראיית טובתה ובריאותה הנפשית של הקטינה. בית  

מתרשם שרצון האב לקשר עם הקטינה הוא כנה, אלא שהוא לא פועל נכון ואינו משתף פעולה בקיום  הדין  
הוראות בית הדין שמטרתן היא לסייע לו לקבל טיפול מתאים לחדש את הקשר, ובאופן שלא יעמיד את הקטינה  

ור מדוע הוא מתעקש  בסיכון כלשהו. בית הדין הפנה את האב לשני מכונים המטפלים בנושא חידוש קשר ולא בר 
שלא לשתף פעולה. גם אם נחוץ טיפול בניכור הורי, המכון ידע לאבחן זאת ולהפנות למומחה המתאים ואנו  
פונים שוב לאב לבצע את ההוראה. עם זאת, קבלת בקשת האם לסגירת התיק עלולה להביא נזק לקטינה וכל  

   עוד יש סיכוי לשינוי ולתיקון, בית הדין יתן לכך הזדמנות. 

 בקשות התובע לקשר עם הקטינה ועדכון:   .2
. הבקשה לשיחות וידאו עם הקטינה מתקבלת בכפוף לאישור של המטפלת הרגשית שיתקבל באמצעות  1

דקות    10האפוטרופוסית לדין. לאחר קבלת האישור תתבצענה שיחות וידאו של הבת עם הקטינה למשך כ 
ביניהם את הימים וככל שלא יצליחו בכך   פעמיים בשבוע בשעות הערב המוקדמות. הצדדים יתאמו
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 האלופוטרופוסית לדין תבצע את התיאום. 
. מתנות לקטינה: מתקבלת בקשת האב לאפשר לו לתת מתנות לקטינה בימי הולדת ולקראת החגים. גם זאת,  2

בכפוף לאישור של המטפלת הרגשית שיתקבל באמצעות האפוטרופוסית לדין. לשכת הרווחה תדאג להעברת  
 נות מהאב לקטינה.  המת

(, על  24/05/2020. רישום האב כאביה של הקטינה: בית הדין כבר הורה בהחלטתו מיום א' בסיון התש"פ ) 3
רישום הקטינה בת.ז. של האב כבתו וניתנה לאב הסמכות לעשות זאת גם ללא הסכמת האם. בהתאם לכך בית  

מיום חתימת   14סדות הלימוד שלה תוך הדין מורה לנתבעת לרשום את התובע כאביה של הקטינה גם במו 
 החלטה זו.  

. עדכון בנושאי חינוך ורפואה: אמנם המשמורת היא בידי האם ויש קשיים גדולים בקיום מפגשים של האב  4
עם הקטינה, אך גם האב הוא אפוטרופוס של הקטינה ועל כן מתקבלת בקשת האב ועל האם לעדכן את האב 

 פסיכולוגי הנתן לקטינה וכן בנושאים חינוכיים משמעותיים.  בכל טיפול רפואי לא שיגרתי או  
. בקשות התובע לקבלת פרטים של המטפלת , כתובת מגורי הקטינה וחוגים שבהם היא משתתפת  אינן 5

מתקבלות. פרטים אלו עלולים לחשוף את מקומה של הקטינה בזמנים שונים כשהיא לא בהשגחה מספיקה, וכל  
יע למפגש פיזי עם הקטינה ללא תיאום ופיקוח אין לאשר בקשות אלו. בית הדין  עוד קיים חשש שהנתבע יג

קבע כי הנתבע יוכל בשלב זה לפגוש את הקטינה במרכז קשר, ומפגשים אלו אף שאינם חופשיים לגמרי, יש  
בהם למנוע נתק מוחלט בין האב לקטינה וכן הם תשתית להרחבת המפגשים בהמשך, בהתאם להתקדמות  

יפולי. חבל שהאב שזועק בצדק על רצונו לפגוש את בתו, אינו מבין את חשיבות המפגשים הללו,  התהליך הט
 ואינו משתף פעולה בכך. 

 

 עותק מהחלטה זו יועבר לאפוטרופוסית לדין.  .3

  

 (. 02/11/2021ניתן ביום כ"ז במרחשון התשפ"ב ) 

 

      
  –הרב חיים בזק  

 אב"ד

 הרב איתן זן בר  הרב שלמה שושן 

  

  

 העתק מתאים למקור

 הרב שלמה דידי, המזכיר הראשי
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