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 1056923/4תיק  ב"ה

 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 

התקבלו תגובות הצדדים להחלטת בית הדין מיום כ"ז במרחשון התשפ"ב  
 (02/11/2021.) 
 טענות הנתבע כבר קיבלו מענה בהחלטה הנ"ל.  

הנתבעת טוענת כי טענות התובע בנוגע לרישומו כאביה של הקטינה נועדו להכפיש ולהטריד אותה, שהרי הוא ידע  
והכפיש את האם כשהיה ידוע לו שהרישום כבר תוקן וכל העיכוב ברישום היה בגללו ולא  זה מכבר שהיא טיפלה בכך  

בגללה. כמו כן מבקשת לסגור את התיק מאחר ואין כל התקדמות מצד התובע בקיום החלטות בית הדין והוא מנצל את 
ק פתוח, מבקשת הנתבעת  ההליכים בבית הדין כדי להטריד את הנתבעת. ככל שבית הדין יסבור כי יש להשאיר את התי

 לחייב את התובע עבור כל בקשת סרק שיגיש, תשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה. 

חדשים כדי לתת פרק זמן אחרון    3לאחר עיון בבקשות ובמסמכים בית הדין סבור שיש להשאיר את התיק פתוח לעוד  
בעבר. ככל שלא תהיה התקדמות בענין זה מצד  לתובע לגשת לטיפול בחידוש הקשר עם הקטינה בהתאם להצעות בית הדין  

₪ מראש עבור כל בקשה שיגיש,    200התובע התיק יסגר. כמו כן מתקבלת בקשת הנתבעת לחייב את התובע בהפקדה של  
סכום שיוחזר אם יתברר שהבקשה עניינית. מאידך, אם יתברר שיש בה הכפשות של הנתבעת ואינן מסייעות לקידום הקשר  

 נה, הסכום יחולט לטובת אוצר המדינה. בין התובע לקטי

  

  

 (. 16/12/2021ניתן ביום י"ב בטבת התשפ"ב ) 
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  –הרב חיים בזק  
 אב"ד

 הרב איתן זן בר  הרב שלמה שושן 

  

  

 העתק מתאים למקור

 הרב שלמה דידי, המזכיר הראשי
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