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 ה"ב

 1115891/3  יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 ד"אב –למה שטסמן שרב ה

 )ר דבורה בריסק"וטכ "י ב"ע(   תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 לוניפ  :נתבעה
 )והן'ד דוד ג"כ עו"י ב"ע( ופלמוני למוניא : בענייןו

 ואכיפת התייצבותם על מעגןני בנגד סייע" ביזיון בית הדין"ליכי  ה:ןנדוה

 חלטהה

מנהל  אגף  העגונות  בהנהלת  בתי ,  על  פי  מידע  שהעביר  לבית  הדין  הרב  אליהו  מימון .1

מר ,  מעורבים  בפרשת  עגינות  קשה  ובסיוע  לבעל  מעגן]  פלמוני[ומר  ]  אלמוני[מר  ,  הדין

ך  ולעגן  באכזריות  את  אשתו  ממנה  כבר  התגרש להפר  הוראה  חוקית  ולהמשי,  ]פלוני[

 .אזרחית

תקופה  הקרובה  יקיים  בית  הדין  הליך  בעניינם  בהתאם  לתקדים  המשפטי  שקבע  בית ב
 .2137/16פ "המשפט העליון בבש

ולאור ,  לדיונים  בעניינם  ]פלמוני[ומר    ]אלמוני[מר    לשל  מנת  להבטיח  את  התייצבותם  ע
הורה  בית ,  ן  בשבוע  שעבר  רק  לאחר  שניתן  צו  מעצר  כנגדםל  התייצבו  בבית  הדי"העובדה  כי  הנ

 12:00בשעה  )  29.3.2017(ז  "יסן  תשעבנ'  להתייצב  ביום  ב  ]פלמוני[מר    ו]אלמוני[הדין  למר  
ית  הדין  הבהיר  כי  אי  התייצבותם   ב.בבית  הדין  הרבני  האזורי  בתל  אביב  ולהפקיד  את  דרכוניהם

 .רור בערבותבמועד תביא למתן צווי מעצר ללא אפשרות שח

(ז "בניסן תשע' לא סרו מדרכם הרעה ולא התייצבו ביום ב] פלמוני[ומר ] אלמוני[מר  .2

 .בבית הדין) 29.3.2017

ו  מעצר  ללא  אפשרות  שחרור  בערבות  כנגד  מר   צנסיבות  אלו  החליט  בית  הדין  לתןב
קיד  כל  אחד שהפ  ח"ש  30,000כמו  כן  החליט  בית  הדין  כי  ערובה  בסך  .  ]פלמוני[מר    ו]אלמוני[

 .ל בשבוע שעבר לשם שחרורם תחולט לאוצר המדינה"מהנ

 .לביטול ההחלטה, ]פלמוני[ו] אלמוני[ה "כ ה"ב, והן'ד דוד ג"לפני בקשת עו .3

עוד  טוען .  ושאין  מקום  לפגוע  בחירותם'  אנשים  מן  היישוב'והן  טוען  שמרשיו  הם  'ד  ג"וע
 ".עיות תקשורתב"דין בשל והן כי מרשיו לא היו מודעים להחלטת בית ה'ד ג"עו

 .דינה של הבקשה להידחות על הסף .4
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אנשים  מן 'ם  אשר  טען  שלקוחותיו  ה  כוהן'ד  ג"התכוון  עו'  ובישי'יננו  יודעים  לאיזה  א
מתנהלים  באופן  נורמאטיבי ,  קיימים  החלטות  שיפוטיות  מ'אנשים  מן  היישוב,  'לדידנו.  'היישוב

  ...'בעיות תקשורת'ל  שב בפני בית דין בעילותמלהתייצ(!) ולא נמנעים פעמיים בשבוע אחד

 ]פלמוני[ו  ]אלמוני[ה  "ה,  ב  מהרב  אליהו  מימוןרל  בית  הדין  הֶעיבכי  על  פי  מידע  שק  צייןנ
 .וחבל שכך, ממשיכים להתל באגף העגונות של בתי הדין הרבניים

 .הבקשה נדחית, וף דברס

 ).31.3.2017 (ז"בניסן התשע' דיתן ביום נ

 ד" אב–מן רב שלמה שטסה


