
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 586034/4יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

  הרב אברהם דב זרביב, מןהרב דוד גרוז, ד" אב–רב יצחק אושינסקי ה

 )'ד יקטרינה דונאיביץ"שכר אלפרין ועואד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )סנת קרפלוסאד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

  הסדרי שהות–חזקת ילדים  ה:נדוןה

 חלטהה

 

, בפנינו  תביעת  אם  נגד  האב  בגין  הפרת  תנאי  הסדרי  השהות  שנקבעו  בהחלטות  בית  הדין

-ז"תשט,  )כפיית  ציות  ודרכי  דיון(  לחוק  בתי  דין  דתיים  7קשת  סעד  על  פי  סעיף  והיא  מב

  .ת ביזיון בית המשפט המקנה לבית הדין את כל הסמכויות המנויות בפקוד1956

  .ית הדין עיין בבקשת האם ובתגובת האבב

אב  מודה הם  חלק  מהמקריב.  י  האב  הפר  את  תנאי  הסדרי  השהות  כמה  פעמיםכאם  טוענת  ה
  .מצדו להפרה זו" ירוץת"בעובדות אך יש לו 

 ניגוד  להחלטת  בית  הדין  מיוםבכי  ,    לבקשתה9י  האם  בסעיף  "ת  עענאשר  להפרת  הנטב.  א
עד   )17.4.17(ז  "א  בניסן  תשע"כ  הבנות  ביוםת  אב  לא  השיב  אה,  )28.3.17  (ז"בניסן  תשע'  א

  בעובדה  הנטענת  שהוא  לא  עדכן  את האב  לא  כופר,    לתגובתו5בסעיף  ,  למעשה  .19.00לשעה  
, ן  שקרובי  משפחתו  היו  עמו  ועם  הבנותועאלא  שט,  יב  את  הבנות  בזמןהשהאם  בכך  שהוא  לא  

ונה תשל  האם  משום  שהוא  היה  בקומה  התחון  י  הטלפולוא  לא  שמע  את  צלצהיתכן  ,  טענתוול
ן  אותה כלעד  דימיוזמתו  לאם  כ  לק  שהוא  לא  התקשרואין  ח.  ונהילערו  בקומה  האוהטלפונים  נש

רב  יצרה  האם  קשר  עמו עותו  אב,  טענתול.  שהוא  לא  משיב  את  הבנות  בזמן  שנקבע  בכך
 .והסכימה שהבנות יישארו אצלו עד למחרת

כי  את  מה  שנטען  כבר  בהחלטות קודמות  המוכיחה,  ה  חמורהפרית  הדין  סבור  שזו  הב,  בכןו
אנושות   פגעתנבכך  י  ר  כובין  סדבית  ה.  ם  בחיי  הבנותאקומה  של  המהאב  לא  מתחשב  כלל  ב

  .טובת הבנות

 לטובתפט  וצאות  משבההדין  מחייב  את  האב    ית  ב,הטרחת  המערכת  לחינםוה  זו  פרגין  הב
  .ח''ש 300ה בסך נאוצר המדי

י  האב  מסית  את  הבנות  שלא  לקיים  את  הסדרי כ  לבקשתה  10נות  האם  בסעיף  עלטר  באש.  ב
 שירותילן  פונה  יהד  תיב,  בעניין  ן  החלטהטרם  מת,  נקבעו  על  ידי  בית  הדיןש,  הראיה  עם  האם
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אליו  הם ,  )20.4.17  (ז"ד  בניסן  תשע"כ  חש  ביוםתרוע  שהיראודות  האח  "דו  כיןהל  .]מ[הרווחה  
  . יום21תוך בגיע לבית הדין יח ו"שהדמבוקש . נחשפו

 דכן  אתעא  להוא  כי  האב  לא  מכחיש  ,  האםשת    לבק11הנטענת  בסעיף    רהפשר  להבא .ג
אלא שטוען , ןיש  ממנו  בהחלטת  בית  הדרכפי  שנד,  של  הבנותם  ר  לטיול  הצופיהאם  במידע  באש

  .א מעדכנת אותולם היא גשהאם 

הטרחת ל  ובש,  טיול  הודות  עדכון  האם  בפרטיאן  ילאור  אי  קיום  החלטת  בית  הד,  בכןו
טובת  אוצר  המדינה   לשפט  מהדין  מחייב  את  האב  בהוצאות  בית,  ולחינם  אף  בשאלה  ז  המערכת

  .םיח נוספ''ש 300סך ב

ין בית  הד.    לבקשתה12בסעיף    ענות  האםלטקיימת  הכחשה  ב    לתגובת  הא8סעיף  ב.  ד
  .ים ישמרו כל אסמכתא באשר לכךדדמעתה הצ. ישקול לבדוק זאת באופן פרטני

אין .  רות  של  האם  מלפני  שנה  לא  יטופלו  עתההפטענות  האב  הצצות  עתה  באשר  ל,  עירנ.  ה
טענה  אודות   לאבובמידה  .  שאירעו  לאחרונה  ודות  הפרות  מצדוא  האם  לטענות  הגון  זה  מענה

  . העלותה לבחינת בית הדיןלל כוהוא י, ת שאינה מענה לטענות כנגדוויהפרה עכשו

בית  הדין  יחל  לבחון ,  ולאור  ההחלטות  האחרונות  בתיק,  למותר  לציין  כי  מעתה.  ו
ככל שיתברר כי מי מההורים , וישקול בחיוב לפסוק הוצאות משפט, בדקדקנות כל טענה להפרה

 . הפר ביודעין החלטה שיפוטית שנועדה לשמירת טובתן של בנות

 . ירושלים, עתק החלטה זו יועבר למרכז לגביית קנסותה

  .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).08/05/2017 (ז"ב באייר התשע"ייתן ביום נ

 הרב אברהם דב זרביב רוזמן              ד               הרב דוד ג" אב–רב יצחק אושינסקי ה


