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 ה"ב

 1063300/7יק ת

 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 אילוז-הרב ציון לוז, הרב שלמה שפירא, רב אליעזר איגראה

 )ד משה יצחק אוסדיטשר"ד אביגדור קולה ועו"כ עו"י ב"ע    (לוניתפ :תמערערה

     גדנ

 )לדןד שולמית א"כ עו"י ב"ע       (לוניפ :משיבה

 תנאי סף לקבלת סעדים –ד ''וציות להוראת ביה' ידיים נקיות ':נדוןה

 חלטהה

בפני  בית  הדין  מונחת  בקשת  המערערת  לקבוע  מועד  דיון  בערעורה  על  החלטת  בית  הדין 

 .האזורי לגבי הסדרי השהות שבין ילדי הצדדים לאב

חלטות  רבות  של על  ה  הערעור  הוא).  12.4.16  (ו"בניסן  תשע'  דודעת  הערעור  הוגשה  בה
לטענת .  א"בין  האב  לילדים  במרכז  הקשר  בת  הותשבית  הדין  האזורי  הקובעות  את  הסדרי  ה

עליו  לבוא  למרכז  הקשר   הותשואם  האב  מעוניין  בהסדרי  ,  היא  עברה  לגור  בירושלים,  האם
 .בירושלים

 .והבקשה לא נענתה, מערערת הגישה בקשה לעיכוב ביצועה

 :התברר, )15.1.17 (ז"ז בטבת תשע"יום יבהגדול  ית הדיןבביון שנערך דתח הבפ

 .והאב לא רואה את ילדיו ית הדיןבהמערערת מתעלמת מהוראות ש .א

והמערערת ,  מנוע  מטיפול  בתיק  ית  הדיןבהיה  ,  ד  האזורי"קב  בקשה  לפסילת  אבע .ב
 .עם ילדיו הותשהחליטה לעשות כרצונה ולמנוע מהאב הסדרי 

צדדים  הופיעו ה,  צדדים  לידועויה  קבוע    ה–)  15.1.17  (ז"ז  בטבת  תשע"  י–  הזיון  דועד  מ
לגופם   ירבה  המערערת  לקיים  את  הדיוןסמערערת  הכ  "אך  עקב  היעדרות  ב,  והיה  ניתן  לנהל  דיון

 .של דברים

 :דחה את הדיון וקבע בהחלטתו שתי קביעות ית הדיןב

דיון כדי  לאפשר  את  קיום  ה  הן  חויבהבל  המערערת  לשלם  את  הוצאות  המשפט  שע .א
 .בערעור

 .הותשלחידוש הסדרי ה ידיתמהאזורי לפעול  ית הדיןבל ע .ב

עקב  כך  נסגר  תיק  הערעור .  ית  הדיןבמערערת  לא  שילמה  את  ההוצאות  שהטיל  עליה  ה
 .ד האזורי"פסילת אבלעסק בבקשה ש
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(ז  "ו  בשבט  תשע"הגדול  ובהחלטתו  מיום  כ  ית  הדיןבהאזורי  פעל  כהוראת    ית  הדיןב
 .בין האב לילדים הותשך בטיפולו לקביעת המשמורת והסדרי המשי) 22.2.17

האזורי  קיבל  את  המלצתה  העקרונית  של  לשכת  הרווחה  להעביר  משמורת  הילדים   ית  הדיןב
 .לאב ונתן הנחיותיו לביצוע הליך זה

על החלטת , הגישה המערערת בקשה לקביעת דיון בערעורה)  15.2.17  (ז"ט  בשבט  תשע"יב
 .הותשדרי ההס עניין בית הדיןב

 ית  הדיןבהתעלמה  מהחלטת  ,  ית  הדיןבקובע  שהמערערת  אינה  מצייתת  להוראות    ית  הדיןב
 . ובכך גרמה לנתק בין האב לילדיו, ועשתה כרצונה הותשהסדרי ה ענייןבהאזורי 

הגדול  ולא  משלמת  את  ההוצאות  שהוטלו   ית  הדיןבמערערת  מתעלמת  גם  מהחלטת  ה
חזר  להפעיל  את  ההליכים  למימוש   ית  הדיןבו,  ם  בוטלועתה  לאחר  שעיכוב  ההליכי.  עליה

 . ידון בערעורה ית הדיןבהחלטותיו רוצה המבקשת ש

 בידייםובתום  לב    ית  הדיןבעל  אדם  צריך  להופיע  ב  ית  הדיןבין  ספק  שכדי  לקבל  סעד  מא
 . נקיות

  :נינוש) א, טכ(נהדרין בס

  [...] כו  לדינאפסילנא  ל:  אמר  להו,  ני  חמוה  דמר  עוקבא  אתו  לקמיה  לדינאב
 .'דלא צייתינהו לדינא'משום 

 :תבכ) כק ג סימן רנהדרין פס(רי שבהגהות או

 אינן  שודע  יאדם  שמקום  בן  כי  פל  עף  אוא  השה  עצות  מהדין  שי  פל  עאףו
 הזקק  לצה  רלא  שוקבא  עמר  משמעינן  ודין  ההם  ללומר  מטור  פו  לשמעיןנ
 :ז"אמ. ינא דייתי צלא דשום מוה הנתרחק וקרוב ומוה חבני דדיןל

 : )ת יוסף אומץ סימן מז אות ד"בשו(א "כן כתב החידו

ף  על  פי  כן  אם  יודע א:  "הגיע  להוראה  ואינו  מורהשעצומים  כל  הרוגיה  זה  ו
כן  יש  ללמוד ,  הדיין  שאין  דבריו  נשמעים  מותר  לו  להסתלק  עצמו  מלדונם

כו  לדינא  משום לסילנא  פ  '–ט  בסנהדרין  "מעובדא  דמר  עוקבא  ריש  דף  כ
ר "ל  הרב  מהר"עכ."  וכן  מצאתיה  בהגהות  אשרי  שם  ',  צייתיתו  דינאדלא

סילנא  לכו פ"ומלשון  מר  עוקבא  דאמר  .  י"ל  בנימוקיו  כ"אליהו  ישראל  ז
". לא  צייתיד"עד  שמזה  דנו  שפסול  משום  קורבה  והדר  פירש  להו  "  לדינא

אלא  דחובה  עליו   ,ש  הרב  הנזכר"תר  לו  לסלק  עצמו  כמומוכח  דלא  לבד  שמ
מקום ב"הן  אמת  דגם  לשון  אור  זרוע  שהביא  הגהות  אשרי  הוא  .  להסתלק

ש  ועיין  בריש  סימן "ע'  וכו"  ןשאדם  יודע  שאינן  נשמעין  לו  פטור  מלומר  הדי
 . ב"י

שמכאן  ילפינן  שאין ,  )ת  שאלת  דוד"חידושיו  לסנהדרין  שבסוף  שוב(ד  מקארלין  "כן  כתב  הגרו
 .להזדקק למאן דלא ציית  דינא דיןת לבי

שן חו,  ל"ר  דוד  אברהם  פיפאנו  ז"להג(ת  חושן  האפוד  "האריכו  בהאי  דינא  בשועיין  במה  שו

–שפז'  עמ,  )ז"תשס(יב  (ורת  הדין  בשאה  עוד  בזה  ר.  )זסימן  תרל(י  "ת  תשורת  ש"ובשו  )יח  משפט  סימן

, סדר הדין בבית הדין הרבני(שוחטמן ' א' פרופ ספרו שלבבמקורות נוספים לעיקרון זה ן ויעוי. )פטש

 .")תובע שאינו ממלא אחר החלטה שיפוטית"בסעיף שכותרתו , 476–473' עמ, א"תשע

 . דיון בערעור של המבקשת לעת עתה ית הדיןבא יקבע  לפיכךל
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, האזורי  לחידוש  הקשר  בין  האב  לילדיו  ית  הדיןבכל  שהמבקשת  תפעל  בהתאם  להוראת  כ
 .לבקשתה לקביעת מועד לשמיעת הערעור ית הדיןבנה יעי

 ית  הדיןבק  אם  יוכח  לר.    יום90לעת  עתה  את  תיק  הערעור  למשך  מקפיא    ית  הדיןב
 .ערעורהת אלבקשתה וישמע  ית הדיןבייענה , ית הדיןבשהמערערת מקיימת את החלטת 

 .תיקהיסגר י, ל"במועד הנ, העדר פנייה בהתאם לאמורב

 החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ה

 ).9.3.2017 (ז"א באדר התשע"ייתן ביום נ

 אילוז-רב ציון לוזה רב שלמה שפיראה רב אליעזר איגראה


