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 (6) 20אגרה:  פטור לפי תקנה 
     

 ביטול דיון מיותר ולהזמנת תסקיר משלים ה לבקש
 

בטל את "הדיון" הקבוע לתאריך _______ בנושא עמדות הצדדים בית המשפט מתבקש ל

( בשל צורך להזמין  2( היותו מיותר, וכן )1בשל ) דוברובינסקיסבטה לתסקיר עובדת סוציאלית 

)הפניית האם למרכז קשר לקיום קשר בין הילדים   תסקיר משלים בנושא הקשר בין האב לילדיו

 .   לאביהם(

 ואלו נימוקי הבקשה: 

הבקשה מוגשת בלי תצהיר שכן העובדות כתבות בתסקיר של העו"ס ואין המבקש צריך   .1

 להצהיר על מה שכבר נמצא בתיק בית המשפט.  

 

בנושא בקשת התובעת   6/10/2022הגישה תסקיר בתאריך דוברובינסקי  עו"ס סבטה  .2

של האב על ילדיו ולתת לה את מלוא  ואבהותו פסותו ושיינה מאיירס לבטל את אפוטר

 הזכויות להחליט כאוות נפשה על גורל ועתיד הילדים.   

 
השופטת הילה גורביץ קבעה מועד לשמיעת "עמדות הצדדים לתסקיר עו"ס" בתאריך  .3

21/11/2022 . 

 

עשות בכתב ואין צורך הישמיעת עמדות הצדדים על מה שכתבה העו"ס בתסקיר יכולה ל  .4

שבו כל צד יכול לפטפט כאוות נפשו אבל חקירה נגדית לא   – "לקיים על כך "דיון

 .מתאפשרת, וגם העו"ס לא נחקרת

 
בכל מדינה נורמלית, וישראל אינה אחת מהן, פסקי דין ניתנים על סמך קביעת מועד   .5

 ץי ב  להוכחות עם חקירה נגדית של בעלי הדין.  נראה בעליל כי בכוונת השופטת הילה גור

קום, או להשתמש בטכניקה הישראלית פמיניסטית הידועה  לתת פסק דין בו במ

mailto:avrumie@gmail.com


להתעללות בגברים:  מתן החלטה "זמנית" שבפועל תהיה קבועה, כי התיק ייקבע  

 להוכחות בעוד שנתיים.....   

 
  אכיפהל 43220-01-21בתיק  בתביעת האבגורביץ שעשתה השופטת מה דיוק  זאת ב .6

domestication   שנחתם בניו יורק   50%-50%ית של ההסכם למשמורת משותפת פיס

"זמנית" משמורת  55%בפני שופט, והשופט הילה גורביץ דאגה מראש שהאישה תקבל 

עולה חדש המוטלים על ₪ בחודש   7,000מזונות של   On the houseרק כדי לסדר לאישה 

שעשה את טעות חייו והאמין לפרופגנדה הציונית שמדינת ישראל היא "מדינת  מובטל

 !!!!!  היהודים", ועלה לישראל, מדינת הפמיניסטיות הקטלניות

 

לוקה בחסר. הוא מפרט אך ורק את עמדת משרד סבטה דוברובינסקי התסקיר של העו"ס  .7

ל התייחסות למעל  הרווחה לביטול אפוטרופסות האב )המשמורת המשפטית(, אולם אין כ

 אירועים של הפרת זכויות הקשר הטלפוני והוידאו בין האב לשלושת ילדיו.    200

 

עו"ס מקצועית המקבלת שכר ממדינת ישראל אמורה לייצר תסקיר מלא ויסודי,   .8

 שמתייחס לא רק לתלונות האישה על הגבר אלא גם לתלונות הגבר על האישה.

 

חומר, וכתבה באורח רשלני וחפיפניקי שלאם יש יין כי העו"ס אינה בקיאה בצמיותר ל .9

תלונות על אלימות כלפי האב, )נוהל סטנדרטי של שירותי הרווחה הישראלים  

פמיניסטים(, כאשר בבית משפט זה מונח תיק שבו שיינה התלוננה על אלימות פיקטיבית,  

פלמת  בהדרכת עו"ד איריס מנור והאפוטרופא שלומית ברנס )הידועה כמדריכת נשים מדו 

לפיברוק תלונות שווא נגד גברים( בו השופטת הילה גורביץ בעצמה לא האמינה לאף מילה  

 ₪ הוצאות.   2,5000של הנוכלת שיינה, ואף קנסה אותה באפן חריג ב 

 

כך גם היה בתיק המשטרתי שיזמה שיינא בו השוטרים אמרו לשופטת ששיננה היא   .10

לח"מ, ולמרות זאת פיסית ה צ הרביבוקציה, והביא זו שוהאלימה, היא יזמה את הפר 

במדינת ישראל הפמיניסטית החליטה השופטת הפמיניסטית ג'דה בסול שמי שייאסר 

עליו להיכנס הביתה הוא הקורבן האב )הח"מ( רק בגלל ששינה היא אישה ומגדלת  

 ילדים(.  

 

לסיכום, המועד שנקבע מיותר לחלוטין.  יש לקבוע מועד להוכחות וחקירות, ובפרט   .11

 רתה של שיינה עצמה שהיא בעלת הדין ולכן אותה יש לחקור.   חקי

 

העובדה שעו"ס כתבה תסקיר אינה הופכת את העו"ס לשופטת או את התסקיר לטיוטה  .12

עם   של פסק דין, ושמיעת עמדות בעלי הדין על התסקיר אינה חלופה לקיום משפט

 בהות.   בפרט כשהסעד העומד על הפרק הוא סעד דרסטי של ביטול א –הוכחות 

 
 ₪ הוצאות, 2,500פרוטוקול בו שיינה שיקרה שהיא קורבן אלימות וחטפה ( 1)נספחים:   .13

תלונת השווא שיזמה שיינה בבימ"ש השלום בו השוטרים מספרים   פרוטוקול  ( 2)

אירועי הפרת   200ראיות על ניכור הורי ו (  3) לשופטת ששיינה היא המטורפת האלימה, ו



ששיינה מטרפדת את   שהשופטת גורביץ מצפצפת ולא מזיז לה –קשר בין האב לילדיו 

 .   הקשר בין האב לילדיו

    

 

 8/10/2022  אברהם הרסיין
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 772254/2020 מספר פל"א                        

  שופטת ג'אדה בסולה לפני כבוד
 אברהם מאיר הרסיין  עוררה

 

 נגד
 
משרדי  חיפה -משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף   משיבהה

  513442016  ממשלה
 

<#2#> 1 

 2 נוכחים:

 3 בעצמו -העורר

 4 פקד פאייזה מוראני -ב"כ המשיבה

 5 פרוטוקול

 6 

 7 הערת בית המשפט:

 8במהלך הדיון מתנהל תוך תרגום הדברים לשפה העברית בסיוע בית המשפט וכן בסיועו של מר סבי 

 9 בינימין.

 10 

 11 העורר:

 12עצמי. היא רצה למשרד שלי כדי  . היא תקפה אותי. הגנתי עלסכסוךבאתי היום כי לי ולאשתי היה 

 13ור את המחשבים שלי, לקחה את כל המחשבים שלי החוצה כדי לשבור אותם. ניסיתי לקחת ממנה לשב

 14את המחשב חזרה ושנינו נפלנו על הרצפה. הצלחתי לחלץ את המחשב ונכנסתי הביתה ונעלתי את 

 15ה אלימה, היא שברה הדלת. התקשרתי למשטרה ואמרתי להם להגיע מיד כי אשתי מתנהגת בצור

 16דולר. המשטרה הגיעה צילמו את כל החבלות שיש לי ונראה לי צילמו גם  4,000-מחשבים בשווי של כ

 17את הנזקים שהיא גרמה למחשבים. שאלו אותי אם אני מבקש צו הגנה נגד אשתי, אמרתי שכן. אמרו 

 18ילדים קטנים  3יש לי  לי שאני חייב להגיע לתחנה ולספר את הסיפור לחוקר. לא יכולתי להגיע כי

 19בבית. אמרו שהם יכתבו את הדוח במקום. אשתי נכנסה חזרה הביתה, לקחו אותה לתחנה והם חזרו 

 20הביתה ולקחו אותי לתחנה, בתחנה אמרו שאני צריך למסור גרסה. אמרתי להם שכבר סיפרתי את 

 21יכול לחזור הביתה מה שיש לספר לשוטר ולא היה לי מה להוסיף. הם אמרו שהקצין החליט שאני לא 

 22ימים. אני עולה חדש, אין לי לאן ללכת. אני מנהל חברה מתוך  15ונאסר עליי להיכנס הביתה למשך 

 23ילדים. התקשרתי למשטרה, ביקשתי עזרה ועכשיו  3הבית שלי. אני גר בבית ועובד מהבית ויש לי שם 

 24שלי. אני מבקש לבטל את הצו. אני מורחק מהבית שלי ואין לי עבודה ואני לא יכול לראות את הילדים 

 25אם בית המשפט דואג לאשתי, בית המשפט יכול להגיד לאשתי לצאת מהבית ולמצוא מקום . לי לא 

 26אכפת שהיא נמצאת בבית, אם היא רוצה לעזוב שתעזוב. זה לא צודק שאני זה שהותקפתי והגנתי על 

 27 עצמי, התקשרתי למשטרה ועכשיו אני מורחק מהבית שלי. 
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 1 המשיבה:ב"כ 

 2. בני הזוג תקפו אחד את השני, לשניהם יש חבלות. 21.10.20מדובר באירוע של תקיפה בין בני זוג מיום 

 3יש תיעוד לחבלות שלה וגם לשלו. אכן הוא התקשר למשטרה אבל אחרי כמה דקות היא הצליחה 

 4תקנו אותה להגיע לשכנה והזמינה משטרה. עברתי על תיק החקירה, אכן החשודה נחקרה בהתחלה וני

 5ה מהבית והשיקולים היו מהבית והוא נשאר עם הילד. הרחקנו אותה מהבעל. לא יכולנו להרחיק אות

 6אך ורק לעניין טובת הילדים כאשר יש להם שלושה תינוקות. אחד מהם בן כמה חודשים והוא יונק. 

 7בן שבאירוע בדקנו אופציות בגלל שהיא הגיעה ראשונה לתחנה אך לא נתין היה להרחיק אותה. כמו

 8של עבירת פשע בין בני זוג אנחנו לא יכולים להחזיר את שניהם הביתה כי נשקפת סכנה. אני לא אומר 

 9שאך ורק הוא מסוכן. שניהם מסוכנים אחד לשני. היינו חייבים להרחיק ולהרגיע את העניינים וגם 

 10קירה ולטובת להשלים את פעולות החקירה וחקירת הילדים במידה ויתאפשר. על כן, לטובת הח

 11 המשפחה והילדים הרחקנו את הבעל. לא הייתה אפשרות אחרת ואנחנו עדיין עומדים על הטענה שלנו. 

 12 ניתנה לו האפשרות לקחת את המחשבים שלו בליווי שוטרים. 

 13 

 14 העורר:

 15אין לי לאן ללכת ואני לא יכול לעבוד. יש לה אחות בירושלים ודוד היא יכולה ללכת אליהם. שתיקח 

 16ילדים ואני לא  3התינוקת שעדיין יונקת. אני לא יכול ללכת לאחותי כי יש לה בית קטן עם רק את 

 17 יכול להישאר אצלה כל יום.

<#3#> 18 

 19 החלטה

 20 

 21לפניי ערר על החלטת קצין ממונה לאחר הגשה של תלונות הדדיות על תקיפה בין בני זוג לפיה נאסר 

 22לתקופה  39על העורר בין היתר להיכנס לדירת המגורים המשותפים שלו ושל בת זוגו ברח' יוסף שכטר 

 23 ימים.  15של 

 24 

 25והוא זה אשר הזמין את מדובר באירוע בו הוא הותקף על ידי אשתו וניסה להתגונן לטענת העורר, 

 26המשטרה. מכאן שלא הייתה הצדקה לכך שהוא זה אשר יורחק מביתו במיוחד בהיותו קורבן לתקיפה 

 27 ולא התוקף.

 28 

 29 עיינתי בתיק החקירה ואכן מדובר בתלונות הדדיות של בני הזוג אחד נגד השני.

 30 חודשים. 7ילדים קטנים וביניהן תינוקת בת  3לבני הזוג 

 31 

 32של אלימות במשפחה, נראה כי מדובר בהחלטה סבירה ושקולה של קצין המשטרה  עת מדובר באירוע

 33 אשר נראה לנכון להפריד בין בני הזוג ובכך למנוע הסלמה של הסכסוך ולהרגיע את הרוחות. 
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 1נראה כי השיקול של הותרת האם בבית המשותף עם הקטינים, היא השיקול הראוי והמאוזן בנסיבות 

 2פל דופי בשיקול דעתו של הקצין עת הורה על שחרור העורר בתנאים הנ"ל לרבות העניין. לא ראיתי כי נ

 3 הרחקתו מהבית המשותף.

 4 

 5בין הצדדים התחיל להתנהל הליך בבית המשפט לענייני משפחה וכפי המסמכים שהעורר הציג בפניי, 

 6החלטתו לאחר אף הוגשה בקשה נגדו לצו הגנה, ניתן צו במעמד צד אחד ובית המשפט אמור לתת את 

 7 שמיעת טיעוני שני הצדדים.

 8 

 9לעניין ניתוק העורר מילדיו הקטינים, הייתה התייחסות אף בבית המשפט לענייני משפחה כי יש לדאוג 

 10להסדרי ראייה של העורר עם ילדיו לפחות פעמיים בשבוע. ובאשר לאפשרות העורר לבצע את עבודתו, 

 11משותפת בליווי שוטרים לצורך נטילת הציוד האישי, המשטרה תדאג לכך שהעורר יוכל להיכנס לדירה 

 12 מחשבים וניירת הנחוצים לו לצורכי ביצוע עבודתו. 

 13 

<#4#> 14 

 15 במעמד הנוכחים. 26/10/2020, ח' חשוון תשפ"אניתנה והודעה היום 

 
 שופטת, בסול ג'אדה

 16 

 17 קוב'קלצ אוקסנה ידי על הוקלד






















































