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החלטה – צו
בית הדין נתן ביום כ' באדר תשע"ח ) (7.3.2018החלטה המאפשרת לאב לטוס עם
הילדים לחו"ל מיום י"ב בניסן תשע"ח ) (28.3.2018ועד ליום כ"ג בניסן תשע"ח )
 (8.4.2018כדי לשהות אצל הורי האב במהלך חג הפסח.
בשולי הדיון שהתקיים ביום י"ט באדר תשע"ח ) (6.3.2018העלתה האם טענה כי הילד
סובל מלחץ )של נוזלים( באוזניים ,ואין לטוס במצב כזה .בית הדין העלה תמיהה על כך שזה עלה
בשולי הדיון ,ואף על פי כן כתב בהחלטתו מיום כ' באדר תשע"ח ) (7.3.2018כדלהלן:
אם תוגש חוות דעת של רופא מומחה לאף אוזן גרון שתמליץ על הימנעות
מלהוציא את הילדים לחו"ל ,היא תועבר לאב והוא יוכל לפנות לרופא אחר
להצגת חוות דעת נוספת ,ובית הדין יחליט לאחר מכן.
האם הגישה בבקשתה חוות דעת מאת ד"ר שטל נדור ,מומחה אף־אוזן־גרון מבאר שבע,
שבה נכתב בזו הלשון" :מועמד לטיפול כירורגי וזקוק להמשך מעקב שמיעתי ,לא מומלצת
טיסה בחודש הקרוב ".ואף הוצגו מסמכים על תור לניתוח )כפתורים( ביום כ"ו בניסן תשע"ח )
.(11.4.2018
לנוכח הנ"ל פנה האב לשני רופאים ולעוד רופא משפחה ,אשר שללו את מניעת הטיסה
לילד.
ב"כ האם לא הסתפק בכך ,ופנה שוב ביום ט' בניסן תשע"ח ) (25.3.2018בבקשה לבית
הדין לעיון מחדש בהחלטתו ולמנוע את טיסת הילדים עד למתן החלטה אחרת מבית הדין.
בית הדין הורה לאב להביא חוות דעת נוספת המתייחסת לחוות דעת שהביאה האם .וכך
כתב ביה"ד ביום י' בניסן תשע"ח ):(26.3.2018
בית הדין מטיל ספק גדול בעמדה שמציגה האם ,נוכח התנהלותה בעבר
בעיכוב כל הליך המאפשר את הוצאת הילדים לביקור אצל הסבא והסבתא.
ועל כן די לבית הדין בחוות רפואית מאת רופא המשפחה שיתייחס לחוות
הדעת שהעבירה האם.
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מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
בית הדין מורה לאב להציג לבית הדין חוות דעת מאת רופא המשפחה תוך
עשרים וארבע שעות.
בהתאם להחלטת בית הדין הזו ,פנה האב פיזית עם הילד למומחה אף אוזן גרון ,פרופסור
גבריאל חיים מאשדוד .הוא בדק את הילד פיזית ואת הממצאים הרפואיים של מצב האוזן של
הילד ,וכתב" :לאור העובדה כי אין נפח באוזן תיכונה הסיכוי לכאב או נזק במהלך טיסה
נמוכים מאוד ,אינני מוצא סיבה לבטל טיסה קרובה".
לנוכח הממצאים שהוצגו בפניי ,ולאחר התייעצות עם חבריי :הרב ישי בוכריס – יו"ר
ההרכב ועמיתי הרב דניאל כ"ץ ,הננו מורים כאחד על מתן תוקף להחלטותינו בעבר ,ומאפשרים
לאב לצאת עם הילדים לחופשת חג הפסח לחו"ל לשהות אצל הסבא והסבתא.
שאר הצווים שניתנו בעבר לשם ביצוע פסק הדין בתוקפם.
על שאר הבקשות שהעלו ב"כ הצדדים ,הננו מורים לאב לאפשר לאם לשוחח עם הילדים
באמצעות תוכנת 'וואטצאפ' בכל יום מימי החול לפחות רבע שעה ,ולבטח את הילדים ביטוח
רפואי כמקובל.
בדבר הבקשה לחייב את האם בהוצאות :לאחר החג יגיש ב"כ האב את בקשתו בפירוט,
ויועבר לתגובה לב"כ האם ,ולאחר מכן יחליט בית הדין אם לקיים דיון.
ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.
ניתן ביום י"א בניסן התשע"ח ).(27.3.2018
הרב שמעון לביא
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