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 1056923/4 תיק ב"ה

 טבריה   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון   –הרב חיים בזק  

     029336898 ת"ז שאול שלם  התובע: 
     נגד 

 )ע"י ב"כ עו"ד יוסף מנדלסון(  028574838 ת"ז שירלי אדלרסברג  הנתבעת: 

 הסדרי שהות –החזקת ילדים  הנדון:

 החלטה 

י"ב בטבת התקבל תסקיר עדכון מטעם לשכת הרווחה בהרצליה בהתאם להחלטת בית הדין מיום 
אפשרות לחידוש הקשר בין האב לבת. כמו כן התקבלו בקשות , בנוגע ל(20/12/2018התשע"ט )

 לאב ובקשות נוספות.  ן קיום האבחוןפבהתאם לאותה החלטה בנוגע לאו ותגובות מטעם הצדדים
בצער רב כי בקשות האב למינוי מאבחן   לציין בית הדין מוצא לנכון לאחר עיון בבקשות ובתגובות

ות נקבע בהחלטכן מה שוהתעלמותו מ שלא הוזכר כלל בהחלטת בית הדין,  נושא - לניכור הורי
בכל הדיווחים של לשכת לא יקדמו אותו בחידוש המפגשים עם הבת. נוגע לאבחון שעליו לעבור, ב

נים של הסתה או  אף הודגש שאין שום סימובתסקיר האחרון , הרווחה לא דווח על חשש לניכור הורי
 , ולכן יש לדחות את בקשתו בענין על הסף. כלפי האב ניכור הורי של הבת ע"י האם

על האב לעבור אבחון  ין מקבל את המלצות לשכת הרווחה בהרצליה ובהתאם לכךכמו כן בית הד
באחד משני המכונים המוצעים על ידם לפי בחירת האב. כמו כן קודם לחידוש  פסיכודיאגנוסטי

וג מאותו מכון שיעשה את האבחון תעשה הכנה ע"י פסיכולבין האב לבת במרכז הקשר  המפגשים
יתחדשו המפגשים במרכז   , בשלב ראשוןפסיכולוג ובהתאם להמלצתו. לאחר ההכנה לבת ע"י האבל

המלצת לשכת הרווחה בהרצליה יקבע המשך  שר. לאחר קבלת תוצאות האבחון שיעשה האב והק
 ההליך בנוגע להמשך המפגשים והאפשרות להרחבתם וקיומם מחוץ למרכז הקשר. 

ואובייקטיבי בעיני בית  ם מקצועי לשתף פעולה עם לשכת הרווחה שהינה גורבית הדין ממליץ לאב 
ואף את   סייע בחידוש המפגשים עם בתו בהקדםי , הדברוככל שיעשה כן ויתן בהם אמון ,הדין

 . הרחבתם לאחר מכן

  

 (. 07/02/2019) ב' באדר א התשע"טניתן ביום 
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 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי הרב שלמה דידי
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